
 

Pressinformation                             2018-12-03 
 

Stenastiftelsen delar ut stipendium för praktik vid Svenska Handelskammaren  
i London 
 
År 2016 beslutade Stenastiftelsen att under fem år framåt finansiera ett ettårigt stipendium vid 
Svenska Handelskammaren i London. Stipendiet riktar sig till studenter på Ekonomprogrammet  
på  Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet och omfattar 200 000 kr. Studenterna ges 
möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom internationell handel och affärsrelationer. Sista 
ansökningsdag för nästa praktikperiod från juni 2019 till juni 2020 är 10 december.  

André Viktorsson är årets stipendiat. Han började sin praktik vid 
Svenska Handelskammaren i London i juni i år och när han 
återvänder till Sverige nästa sommar har han ett halvår kvar av sin 
utbildning på Ekonomprogrammet med inriktning nationalekonomi. 
Arbetet vid Handelskammaren omfattar medlemsverksamhet, 
business research samt evenemangsplanering och André berättar 
att de genomför ca 50 event per år. Det är allt från 
rundabordssamtal till större sammankomster som t ex ett 
urbaniseringsforum som hålls på Googles huvudkontor med över 
200 deltagare. Studenterna är involverad från planeringsstadiet och 
utformningen till att locka intressanta talare, hitta rätt lokal m m.  
 
”Vårt uppdrag handlar om att serva så många som möjligt i 
nätverket på ett bra sätt, att inspirera och ta fram ett bra utbud av 
aktiviteter. Vi får ett brett internationellt kontaktnät och det är bra att överlag ha ett intresse av all 
slags företagande. Jag har också haft stor nytta av min utbildning och med min nationalekonomiska 
inriktning är det extra intressant med diskussioner kring Brexit och valutaväxlingar,” fortsätter André.  
 
”Vi är väldigt glada över att kunna erbjuda unga och kreativa affärsbegåvningar denna möjlighet. 
Svenska Handelskammaren gör ett bra arbete med att engagera såväl svenska som internationella 
företag med verksamhet i Storbritannien. Vi hoppas att praktikperioden blir givande och kan ge 
stipendiaterna en god erfarenhet inför deras framtida karriärer,” säger Madeleine Olsson Eriksson, 
ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur. 

Handelshögskolan ansvarar för att bedöma ansökningarna och vidarebefordrar sedan ett urval till 
Handelskammaren i London, som slutgiltigt avgör vem som får stipendiet. 

Sista ansökningsdag för tjänstgöring 2019/2020 är den 10 december. Maila ansökan till  
Karin Magnusson, Ekonomprogrammet. karin.magnusson@handels.gu.se  

 
Läs mer om stipendiet på Handelshögskolans hemsida: 
https://studentportal.gu.se/minastudier/handels/ekonomprogrammet/stipendium-
handelskammaren-london/  
 
https://handels.gu.se/om_handelshogskolan/Nyheter/fulltext//natverka-i-london-som-stipendiat-
pa-handelskammaren.cid1599769 
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På Stenastiftelsens hemsida finns även en intervju med André: 
http://www.stenastiftelsen.se/stenastiftelsens-stipendiat-i-london/  
 
Och allmän info: 
http://www.stenastiftelsen.se/stipendium-for-praktik-vid-svenska-handelskammaren-i-
london/?fbclid=IwAR3_M34jy5x2xFxq7Fv-nGmzMrH1BhOvvSAhkOu1upxZiNwqzxQqmOs2_6s  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Eric Hagentoft                    Birgitta Plyhm 
Verkställande ledamot    PR 
Mobil: +46 730 34 63 52    Mobil: +46 707 77 12 90 
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.com   birgitta@plyhm.se  
 
Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur 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. Hittills t o m år 2017 har beslut fattats om 
utdelning av ca 395 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom 
kulturområdet, samt 240 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se   
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