
 

Välkommen att söka Centrala Jämställdhets- och 

Mångfaldskommitténs uppsatsstipendium om 10 000 kr! 

Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (BAO) och Finansförbundet har en gemensam jämställdhets- och 
mångfaldskommitté som bl a arbetar med att följa och främja jämställdhets- och mångfaldsutvecklingen 

inom bank- och finansbranschen och att sprida kunskap om jämställdhet och mångfald. Som ett led i denna 
verksamhet delar kommittén årligen ut ett uppsatsstipendium om 10 000 kr. Sista dag att söka 2016 års 

stipendium är den 19 augusti 2016. 

Sökkriterier för stipendiet 

 att uppsatsen handlar om och har en tydlig koppling till jämställdhet och/eller mångfald 

 att uppsatsen är på högskolenivå och har blivit godkänd efter den 14 augusti 2015  

 att du som stipendiat ställer upp och berättar om uppsatsen på ett informationsmöte tillsam-
mans med Jämställdhets- och Mångfaldskommittén 

 att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och Mångfaldskommit-
tén får ta del av uppsatsen, använda den för vidare spridning inom branschen och publicera den 
på BAO:s respektive Finansförbundets hemsidor. 

Bedömningskriterier 

Kommittén bedömer uppsatserna utifrån bland annat följande kriterier: 

 intresse ur ett jämställdhets- och/eller mångfaldsperspektiv  

 nytänkande och idéer till förändringsarbete inom jämställdhets- och/eller mångfaldsområdet  

 vi ser gärna att uppsatsen berör bank- och finansbranschen  

 ämnets aktualitet  

 tillämplighet inom bank- och finansbranschen  

 uppsatsens kvalitet och pedagogiska upplägg 

Beslut om vilka uppsatsförfattare som tilldelas stipendium fattas av kommittén och kan inte överklagas. 

Ansökan om uppsatsstipendium 

Uppfyller du sökkriterierna ovan ansöker du om stipendium genom att ge in: 

1. Presentation och handledarintyg 

Skriv en kort presentation av dig själv och bifoga ett handledarintyg. Kommittén behöver ha uppgift om: 

 för- och efternamn 

 personnummer 

 post- och e-postadress 

 telefonnummer och mobilnummer 

 utbildning och skola/lärosäte 

 uppsatsnivå 



2. Din uppsats 

Bifoga din uppsats inklusive sammanfattning. Stipendium betalas bara ut om och när uppsatsen är klar och 
godkänd. 

Observera att du som stipendiat genom din ansökan godkänner att Jämställdhets- och mångfaldskommittén 
får ta del av uppsatsen och använda den för vidare spridning inom branschen samt för publicering på BAOs 

respektive Finansförbundets hemsidor. 

3. Skicka handlingarna 

Sista ansökningsdag för 2016 års stipendium är den 19 augusti 2016.  

Ansökan och övriga handlingar mailas till   

 kristina.heyman@finansforbundet.se eller 

 ola@bao.se  

Ange "Stipendieansökan - jämställdhet/mångfald" i ämnesraden i mailet.  

Kontaktpersoner 

Kristina Heyman, Finansförbundet, kristina.heyman@bao.se (tel 08-614 03 54) 

Ola Lo Olsson, BAO, Ola@bao.se (tel 08-611 37 19)  

Belönade uppsatser 

 2015: ”Mansklubben inom företagsekonomisk utbildning – En fallstudie om varför så få kvinnor för-

djupar sig inom finans” av Anna von Grothusen och Caroline Carleson 

 2014: ”Unequal treatment - A practical approach within a private firm” av Niki Ngiam och Yi Zhang 

 2013: Ingen uppsats uppfyllde bedömningskriterierna 

 2012: "Lön makt kön - en utredning med genusperspektiv om löneskillnader mellan kvinnor och 

män i Umeå kommun" av Kristina Berglund, Sandra Henze, Marica Mannström och Simon Persson 

 2011: Ingen uppsats uppfyllde bedömningskriterierna  

 2010: "Rekrytering till bolagsstyrelser" av Helena Björkman och Katrin Axelsson 

 2009: ”Kvinnor, Lönsamhet och Makt i Finanssektorn” av Beatrice Bushati och Nathalie Willebrand 

 2008: "Jämn könsfördelning på höga chefsnivåer" av Annika Berggren 

 2007: "Jämställdhet ur ett employer brand perspektiv" av Erik Frick och Niklas Halldén 

 2006: "A road to success A strategic plan for young female leaders" av Haleh Nezamabadi och Mo-
ran Winsteen Albin 

 2005: "Lika möjligheter?" av Britta Lundberg, Elisa Swanson och Renate Wickström 

 2004: "Är pengar neutrala?" av Sofia Franklin och Jenny Rådmark 
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