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Karl Wackerberg,
Personligt brev för World Wide
Hej,
Mitt namn är Karl Wackerberg och jag läser årskurs tre på civilingenjörsprogrammet Industriell
ekonomi. Sedan jag bestämde mig för att börja studera på Chalmers har jag haft ett öga på
World Wide, men det var först i slutet av år två jag verkligen bestämde mig, jag ska söka World
Wide – nu är det både sagt och gjort!

Varför utlandsstudier
Utlandsstudier borde vara självklart för varje civilingenjörsstudent, för jag är övertygad om att
det är något av det absolut häftigaste och bästa som går att göra under sin studietid. Av alla de
studenter, arbetsgivare och civilingenjörer jag talat med samt av alla de reserapporter och
tidningar jag läst är åsikterna om utlandsstudier odelat positiva.
Det jag önskar med mina utlandsstudier är att skapa bredare referensramar genom att leva och
studera i en annan kultur, förbättra mina språkkunskaper samt skapa förutsättningar för att
senare kunna arbeta internationellt. Jag vill skapa ett kontaktnät med studenter och andra som
sträcker sig långt utanför Sveriges gränser för att samarbeta och på det viset utväxla idéer.
En annan anledning, som jag tycker är viktig, är att få karriärfördelar, då utlandsstudier är en
stark merit som visar att jag kan ta initiativ, klara mig själv och anpassa mig till en ny kultur.

Förväntningar på internationellt studerandeutbyte
Jag är övertygad om att utlandsåret blir ett mycket minnesvärt år i mitt liv – många nya intryck
och ett äventyr. Jag förväntar mig ett givande akademiskt år där jag inhämtar nya kunskaper
vilka ska komma till användning i framtida mastersprogram och yrke. Genom att kursval,
boende och det sociala inte är lika enkelt som på Chalmers tror jag att jag kommer utvecklas
som person.

Rangordning av lärosäten
För mig är det viktigt att komma till ett universitet som erbjuder bra undervisning inom, för
mig, intressanta ämnesområden som anknyter till mastersprogrammet Management of
Economics and Innovations. En internationell miljö, möjligheter till träning och närhet till stora
städer är andra faktorer som jag värdesätter. Ovan redovisade skäl speglas i mina val av
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universitet som presenteras nedan. Jag ska dock poängtera att det absolut viktigaste för mig är
att få internationell erfarenhet, därav kan jag tänka mig studera vid huvuddelen av de
universitet Chalmers har utbyte med.
1.

National University of Singapore (NUS), Singapore

NUS erbjuder utbildning i världsklass, inom Management, Business och Engineering. De har
erhållit goda omdömen från tidigare utbytesstudenter från Chalmers och överlag. NUS har
tillsammans med Singapore en framtoning mot entreprenörskap, vilket är ett intresse jag har
som bland annat uttrycks genom mitt deltagande i affärsplanstävlingen Venture Cup. Singapore
är dessutom en levande, internationell och exotisk stad med bra möjligheter till äventyr, något
jag uppskattar, vilket hittills uttryckt sig i bestigningen av Nordafrikas högsta berg och vandring
i Nepal. Det sammantagna intrycket gör att NUS och Singapore blir som en lysande stjärna på
himmelen, en stad och ett universitet jag drömmer om att få åka till.
2.

University of New South Wales (UNSW), Australien

UNSW har likt NUS utbildning i världsklass, med goda omdömen ifrån tidigare
utbytesstudenter. UNSW har många utbytesstudenter vilket bidrar till en internationell miljö.
En stor anledning till att UNSW hamnar näst högst upp på min lista är möjligheten att träna
kanot året runt, en idrott jag tidigare tävlat i, samt möjligheten till att förbättra min engelska.
3.

Eidgenössische Technische Hochschule (ETH), Schweiz

ETH erbjuder likt NUS utbildning i absoluta världsklass och erhåller mycket goda omdömen från
tidigare utbytesstudenter. Trots att ETH övergått till att erbjuda alla masterskurser på engelska
ser jag stora möjligheter att, i Zürich, förbättra min gymnasietyska. ETH ligger på bekvämt
avstånd till ett flertal stora skidorter och att åka skidor är något jag älskar.

Ämnesområde och anknytning till fortsatta studier på Chalmers
Jag har tänkt läsa master inom Management and Innovation of Economics. Jag har som
målsättning att kunna tillgodoräkna de kurser jag läser utomlands inom mastersprogrammets
obligatoriska kurser och inom breddnings- och fördjupningsblocket (de valfria kurserna). Detta
är vad som ligger till grund för mitt val av lärosäten.
NUS
NUS erbjuder undervisning vid dess Business School på grundläggande och avancerad nivå
vilken knyter an till organisation och management, företagsstrategier, entreprenörskap,
Corporate Finance, innovationer och mycket annat. Det finns även ett flertal intressanta
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ämnesområden vid andra fakulteter som handlar om management av nya produkter,
produktutveckling och projektledning.
UNSW och ETH
UNSW och ETH erbjuder bland annat undervisning inom ämnesområdena tekniska
innovationer, produktutveckling, allmän management och Corporate Finance.

Meriterande erfarenheter
Under 2008 har jag haft förtroendet att delta i Göteborgs scoutdistrikts valberedning, med
uppgift att förbereda de val som skedde vid årsmötet. Valberedningens arbete handlade
huvudsakligen om att ta kontakt med människor för att finna engagerade, drivande och
lämpliga scouter till nästa års styrelse, revisorer och valberedning. Mitt arbete bestod fram för
allt av rundringning för att hitta, intervjua och undersöka lämpligheten hos olika kandidater.
Under våren och sommaren 2007 arbetade jag ideellt som funktionärshandläggare, på
scouternas nationella storläger, Jiingijambori, med ansvar för att placera funktionärer inom
lägerorganisationen. Arbetet krävde kontakt med många scouter med olika kulturell bakgrund
och av största vikt var att ge dem ett professionellt bemötande och bästa möjliga service för att
skapa den bästa funktionärs- och deltagarupplevelsen. Lägret hade cirka 20 000 deltagare och
2500 funktionärer från många olika länder.
Utöver att arbeta som funktionärshandläggare på Jiingijambori, arbetade jag även med en
programaktivitet kallad Respekt under lägerveckan. Respekt syftade till att beröra frågor som:
vem är jag, hur påverkar min egen självkänsla och självrespekt hur jag behandlar andra
människor, hur behandlar jag andra och hur får andra behandla mig. Jag ansvarade för att leda
en grupp scouter i åldrarna 11 till 14 år med ledare, svenska såväl som internationella, genom
detta programpass varje dag. Det handlade om att ge diskuterande feedback och utmana
gruppen i aktiviteterna för att få dem att komma till en djupare insikt än vad de normalt skulle
ha gjort. Respekt var ett programpass som fick väldigt bra omdöme från scouterna och roligt
att arbeta med.
Utöver de ovan nämnda meriterna har jag de två senaste somrarna arbetat på Volvo
Personvagnar som montör och truckförare. Dessförinnan har jag haft 25 veckor
arbetsplatsförlagd praktik på Volvo Personvagnar och AB Volvo med roller i konstruktion,
närliggande produktion och produktion.
Sammanfattningsvis tror jag att mina erfarenheter har bidragit till och visat att jag är en lämplig
ambassadör för Chalmers i världen.
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