
Stipendium inom affärsutveckling med möjlighet till 

anställning 
 

Nätverket Journalist är en fristående studieenhet som samverkar med både statliga såväl som privata högskolor och 

universitet i Sverige. Vår organisation strävar efter att växa under 2018 och nu ger vi ut ett stipendium inom 

affärsutveckling värt 20 000 kronor. Vi söker studenter som är intresserade av affärsutveckling och som vill arbeta 

inom samma område efter sina studier. Därför kommer vi också erbjuda en anställning till författaren av det 

vinnande bidraget. Arbetsplatsen kommer vara placerad på vårt huvudkontor i Kalmar och anställningstillfället 

kommer ske under våren 2019. 

 

Kortfattat om vårt stipendium 

 

Vårt affärsutvecklingsstipendium delas ut till den som lyckas fånga jurygruppens intresse i ett, för våra medlemmar, relevant 

ämne, och som med utstickande kvalitet levererar sina poäng. Författaren till det vinnande bidraget belönas med 20 000 

kronor och kommer per automatik kvalificera sig till en anställning på vårt huvudkontor i Kalmar. Eventuella vinstskatter 

betalas av vinnaren. Observera att den sista ansökningsdagen är den 10 november 2018. 

 

Kriterier 

 

• Uppsatsen handlar om affärsutveckling utifrån ett digitalt perspektiv, med särskild fokus på hur stipendieportaler 

kan utvecklas på den svenska marknaden. 

• Bidraget är välskrivet och välstrukturerat. 

• Författaren skickar in bidraget från ett e-postkonto som är knutet till lärosätet han eller hon studerar vid. Författaren 

kan således bevisa att han eller hon är inskriven och aktiv i sina studier (observera att vi bara godkänner universitet 

och högskolor som finns listade på Högskoleguiden). 

• Bidragen lämnas in innan deadline (den 10 november). Bidrag som skickas in efter klockan 23:59 kommer inte 

granskas eller behandlas. 

• Författarens bidrag måste vara på kandidat/magister, alternativt mastersnivå. 

• Den vinnande författaren förbinder sig att medverka vid en stipendieutdelning på vårt kontor i Kalmar. Vi har 

således rätt att använda delar av uppsatsen i vår kommunikation.  

 

Bedömningsgruppen kommer bestå av en jurygrupp från vår egen organisation (bedömningsområde: kreativitet och 

entreprenörskap), AdNordic AB (kommunikativt skrivande), Leadsson UK Ltd. (textproduktion ur ett säljande perspektiv) 

och grundarna till http://www.nyacasino.com/ (digital utformning, presentation och visuell representation). Relevansen av 

uppsatsen kommer att bedömas utifrån författarens intresse för ämnesområde och uppsatsens användbarhet för 

organisationen. Våra samarbetspartners i jurygruppen kommer bedöma kvalitet utifrån analyser och slutsatser kopplade till 

teoretiskt metodval och ramverk. 

 

Författarna förväntas skicka in sina bidrag i PDF-format med en kort sammanfattning (abstrakt) på ett försättsblad. 

Sammanfattningen ska inkludera följande områden: 

 

• Frågeställningar och huvudsakliga syfte 

• Teorier (presentera kortfattat ditt val av teoretiska ramverk) 

• Resultat och slutsatser 

 

Här kan du läsa mer om hur du skriver en akademisk uppsats: https://lnu.se/ub/skriva-och-referera/  

 

Eventuella frågor kan skickas in vår korrespondent Anja Göransson: ansokan@journalist.com  

 

Så gör du för att ansöka till vårt stipendium 

 

Ansökan skickas till ansokan@journalist.com. Med hänvisning till vårt erbjudande om anställning kommer vi bara granska 

ansökningar från individuella författare. Vi kommer således inte godkänna uppsatser som är skrivna av fler än en författare. 

 

Tillsammans med din ansökan måste du inkludera ditt fullständiga för- och efternamn och ett giltigt personnummer i e-

postmeddelandet. 
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