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Stipendium – Framtidens Styrelsekvinna 
 
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. 
Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Så inleder FN 
sitt 5:e Globala Mål.  
 
Säkra Kvinnor Styrelsebalans startades 2014 med målet att skapa samhällsdebatt och 
förståelse för att det är en vinst att ha balanserade styrelser och ledningar. För oss är det inte 
en jämställdhetsfråga utan i första hand en kompetensfråga. Det är vår övertygelse att en 
framgångsrik styrelse använder all kompetens som finns tillgänglig. 
 
Säkra Kvinnor Styrelsebalans erbjuder nu Handels Kvinnliga Nätverk ett stipendium där 
priset innefattar en utbildningsplats på Säkra Kvinnors Diplomutbildning i styrelsearbete för 
ägarledda bolag. Detaljerad information om utbildningen och dess olika delar tillhandahålls i 
separat dokument. 
 
Vem kan söka Säkra Kvinnors stipendium – Framtidens Styrelsekvinna? 
Alla tredjeårsstudenter som är medlemmar i Handels Kvinnliga Nätverk kan söka stipendiet. 
Sökande skickar med vilken kurs man för tillfället är inskriven på. 
 
Syftet med stipendiet? 
Att ge möjlighet för en kvinnlig student att få kunskap i styrelsefrågor, ett nätverk och ett 
erfarenhetsutbyte med erfarna chefer och ledare. Genom detta vill vi lyfta kunskap kring 
styrelsefrågor och bidra till ett mer jämställt näringsliv. 
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Kriterier för att söka stipendiet? 
FNs Globala delmål kring jämställdhet lyder: 
”5.5 SÄKERSTÄLL FULLT DELTAGANDE FÖR KVINNOR I LEDARSKAP OCH 
BESLUTSFATTANDE. Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika 
möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga 
livet.” 
 
För att bli tilldelad stipendiet ska följande kriterier uppfyllas: 
Skriv en A4 kring som berör nedan punkter: 
hur kan man koppla ihop styrelsearbete med FNs globala mål 5.5 

• Vad skulle du kunna bidra med för att säkerställa målet? 
• Vad skulle en styrelseutbildning bidra till din kommande yrkeskarriär? 
• Vad har du för tankar kring hur Säkra Kvinnor än mer kan bidra till ett jämställt 

näringsliv. 
 
Såhär går ansökningsprocessen till: 
Ansökningsperioden under höstterminen är 1/11-30/11. Ansökan skickas in till styrelsen i 
HKN (till följande mejladress: stipendium.hkn@hhgs.se) och bedömning görs av en jury 
sammansatt av medlemmar i HKN och Säkra Kvinnor Styrelsebalans. Namnge mejlet med 
“Framtidens Styrelsekvinna Stipendieansökan”. 
 
Utdelning av stipendiet sker i januari under event planerat av HKN. 
 
Stipendiaten har sedan möjlighet att under nästkommande år (2022) gå Säkra Kvinnor 
Styrelsebalans Diplomutbildning Styrelsearbete för ägarledda bolag (men bereds i första hand 
en utbildningsplats under våren). Utbildningen erbjuds tre gånger per år, två gånger på våren 
och en gång på hösten och innehåller tre fristående moduler (tre heldagar). 


