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Chalmersstudenter deltar i sommarprogram på UC Berkeley tack vare stöd 
från Stenastiftelsen 
 
Studenter på programmet Industriell ekonomi på Chalmers har möjlighet att söka till ett 
utvecklande sommarprogram på University of California, Berkeley i Kalifornien. Chalmers står för 
avgiften till UC Berkeley men övriga kostnader måste betalas av studenterna själva. Stenastiftelsen 
har donerat drygt 600.000 kronor till Institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid 
Chalmers tekniska högskola för att alla studenter som uppfyller betygskraven, oavsett personlig 
ekonomisk situation, ska kunna delta i sommarprogrammet 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det femåriga programmet Industriell ekonomi integrerar teknik och ekonomi. Efter sitt tredje eller 
fjärde år har nu 33 studenter möjlighet att delta i ett mycket uppskattat sommarprogram vid UC 
Berkeley och Silicon Valley. Chalmers har hanterat ansökningarna till programmet och urvalet är 
baserat på studenternas betyg.  
 
Avgiften till UC Berkeley finansieras av Chalmers men övriga kostnader som resa, uppehälle, visum 
med mera måste studenterna stå för själva. Tack vare donationen från Stenastiftelsen behöver ingen 
student avstå på grund av de tillkommande kostnaderna.  
 
2021 års sommarprogram sköts upp på grund av coronapandemin och genomförs i stället nu den  
14 juni – 12 augusti 2022. 
 
”Studenter som både har kommit in på programmet Industriell ekonomi och har presterat så väl att 
de blivit antagna till sommarprogrammet är utan tvekan mycket begåvade. Genom donationen är vi 
glada att kunna bidra till deras fortsatta personliga utveckling”, kommenterar Madeleine Olsson 
Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen. 
 



Förutom studier och projektarbeten är följande studiebesök inplanerade under sommaren: 
PARC (Palo Alto Research Center), Novity, Stanford University, SAP, Ericsson D-15, Volvo Cars R&D 
Silicon Valley Tech Center, Nordic Innovation House och Tesla. 

    
Tidigare deltagare vittnar om att sommarprogrammet vid Berkeley, ett av världens främsta 
universitet, är väldigt givande, inspirerande och lärorikt. 
 
”Sommarprogrammet innehåller studier i en 
internationell och världsledande miljö. I sommar 
har vi studenter som fördjupar sig inom allt från 
miljöekonomi och finans till datorsäkerhet och 
muntlig presentation. Dessutom besöker vi och 
lär oss från världsledande organisationer som 
PARC, Neo4j, SAP, Ericsson, Tesla och Volvo Cars. 
Vi är väldigt tacksamma över donationen från 
Stenastiftelsen som gör att alla som har ansökt 
och fått en plats i programmet också har 
möjlighet att delta,” säger Marcus Holgersson, 
docent vid Institutionen för teknikens ekonomi 
och organisation på Chalmers, tidigare gästforskare vid UC Berkeley och ansvarig för planering och 
genomförande av sommarprogrammet. 
 
”Berkeleyutbytet är en fantastisk möjlighet för oss studenter och 
vi är alla väldigt glada över att få spendera en sommar i denna 
inspirerande miljö. Studierna vid UC Berkeley skiljer sig ibland 
från det vi är vana vid hemma, men det ger oss bara vidgade 
vyer och nya intressanta infallsvinklar. Företagsbesöken bidrar 
med inspiration och relaterbara förebilder, och bara att få 
befinna sig i "Silicon Valley" lockar fram entreprenörskap och 
innovationsförmåga.  Jag tror dessa erfarenheter och nätverk 
kommer göra oss till bättre ingenjörer och ser mycket fram emot 
att se vart vi alla hamnar i våra framtida karriärer,” 
kommenterar Erika Nyström, ordförande för studentgruppen. 
 
Följ gärna studenterna under sommaren på UC Berkeley: 
Instagram: https://www.instagram.com/berkeleychalmers/ 
Blogg: https://blog.berkeleychalmers.se/ 
 

https://www.instagram.com/berkeleychalmers/
https://blog.berkeleychalmers.se/
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4. Marcus Holgersson 
5. Erika Nyström 

 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
Birgitta Plyhm   Marcus Holgersson   
PR, Stenastiftelsen  Associate Professor, Chalmers  
+46 707 77 12 90  +46 739 43 11 21   
birgitta@plyhm.se     marcus.holgersson@chalmers.se   
    
 
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Stenastiftelsen grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen 
lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar 
vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första 
donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. 
Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Från och med år 
1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m år 2021 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner kronor 
som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater inom kulturområdet, samt 320 masterstipendier som 
resebidrag. www.stenastiftelsen.se   
 
För mer information om Berkeleyutbytet se här: Berkeleyutbytet (berkeleychalmers.se) 
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