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Två månader i hjärtat av Storbritannien 

Innan avresa 
Utbytesstudier? Självklart? Att plugga utomlands var länge något som jag ville göra och valet av KTH 
gjordes med en underliggande tanke av de goda utbytesmöjligheterna. Efter mycket funderande insåg 
jag att ett utbyte var en för bra möjlighet att inte ta, en fantastisk möjlighet att prova på att flytta 
utomlands och uppleva en ny kultur med stöd från universiteten tillsammans med förmånerna att vara 
en student. Bestämde mig för att ta denna chans och det är inget som jag ångrar. De kriterier jag visste 
att jag hade var när i utbildningen jag ville åka och till ett engelsktalande land inom Europa (helst 
Storbritannien). Detta för att den brittiska kulturen alltid tilltalat mig samt för att kunna ta del av 
Erasmus. Ett utav universiteten kvar i listan var University of Leeds i England. Efter att ha undersökt 
universitet kändes det som ett bra val. 

Ankomst 
Jag flög till Manchester där jag sedan tog tåget till Leeds på 
onsdagen innan terminen skulle starta, detta var en dag 
innan det rekommenderade ankomstdatumet. På fredagen 
hölls ett välkomstorienterings möte för alla 
utbytesstudenter och under helgen arrangerades det event 
där man kunde mingla med andra studenter. Det var inte 
något stort organiserat mottagande inför vårterminsstarten 
men inför höstterminsstarten arrangeras en Internationell 
välkomstvecka samt följt av ”Freshers’ week” som är 
mottagningen av nya studenter vilket jag fått höra är 
mycket större och fler event. Inför utbytet gjorde de 
Internationella koordinatorerna i Leeds en Facebook-grupp 
för alla utbytesstudenter, jag rekommenderar verkligen att 
man går med i den! Det var genom den som jag träffade 
mina vänner och utbytesstudenter som åker hem brukar 
också skänka/sälja prylar som man kan behöva. 

Ekonomi 
Inför utbytet var det ganska osäkert gällande Erasmus då det var mitt under förhandlingen av Brexit. 
Då min termin startade tre dagar innan Brexit skedde hade jag rätt till Erasmus vilket var väldigt 
tacksamt då inget annat avtal hade hunnits göra, liknande som för finansiering för utbytesstudier i 
Schweiz. Då boendekostnaden var hög hjälpte Erasmus mycket och CSN räckte gott. 
Levnadskostnaden var någorlunda likt som i Sverige, möjligtvis något billigare men eftersom den 
svenska kronan var ganska svag under denna period så jämnade det ut sig.  

Boende 
Alla internationella studenter är garanterade boende från Universitetet om man ansöker innan 
deadlinen. Man kan läsa om de olika boendena på hemsidan, värt att notera att man endast kan 
ansöka om Undergraduate-boenden även om man läser Postgraduate-kurser. För mig var det viktigt 
att bo nära Campus samt önskade att ha en egen toalett. Det är inte säkert att man får sitt 
förstahandsval men jag hade turen att få det. Jag bodde i ett rum på Central Village och delade kök 
med tre andra utbytesstudenter. Det var fräscht och låg precis vid kanten av campus och nära centrum 
vilket gjorde att det var gångavstånd till det mesta. Priset var väldigt dyrt, mer än dubbelt det jag 
betalar för min studentetta i Kungshamra. Det finns billigare alternativ, ett boende som jag hört 
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mycket gott om är Montauge Burton som också låg gångavstånd till campus och var fräscht. Många 
utbytesstudenter bodde där och stämningen var väldigt familjär. Det är delade badrum men har hört 
att det kunde vara värt för den gemenskap som bildades i korridoren vilket andra och jag som bodde 
på andra boenden kunde sakna. I hyran ingick även ett medlemskap till gymmet på campus under 
”off-peak” tider (på morgonen och helgen) och passen vilket var smidigt.       

Universitetet och studierna 
University of Leeds är en av Storbritanniens största universitet med 
över 38 000 studenter, det är ett stort samlat campus som ligger 
centralt. Undervisningen sker terminsvis tillskillnad från KTHs 
perioder och tentaperioden ligger då i slutet på varje termin. 
Betygsskalan är annorlunda och de använder sig utav en hundragradig 
skala där man samlar poäng från de olika examinationsmomenten. En 
annan skillnad från KTH är att allt som står på schemat, 
föreläsningar, övningar, 
laborationer och seminarium 
är obligatoriska. Förutom det 
tycker jag att stilen samt 
upplägget på undervisningen 
är lik KTH med något lägre 
tempo och fler kurser 
samtidigt. Universitet 

erbjuder engelskakurser speciellt designade för 
internationella studenter (ELU kurser) med olika nivåer och 
fokus. Jag läste English through Interpersonal 
Communication som fokuserade på hur man kommunicerar 
samt olika aspekter från den engelska kulturen. Tycker kursen 
var väldigt rolig och berikade vistelsen med insikter i den 
engelska kulturen.     

Kurser 
När man ansöker kurser, vilket man gör i samband med ansökan till universitet rekommenderar jag 
att man söker mer än vad man ska läsa då det är bra att ha reservkurser om man inte blir antagen till 
någon kurs. Det är enklare att hoppa av kurser om man har för många än att lägga till kurser om man 
har för lite. De två första veckorna har man chansen att göra ändringar i sin studieplan och efter det är 
det låst. Jag rekommenderar även att man i förväg väljer kurser som passar ihop schemamässigt (man 
kan se schemat för en kurs i kurskatalogen) eftersom det inte får vara schemakrockar då allt är 
obligatoriskt. Även sådana problem får man lösa under de två första veckorna. Genom att söka 
reservkurser och välja kurser som passar ihop i schemat kan man då undvika dessa problem som man 
måste lösa de två första veckorna.  

Skolan jag tillhörde var School of Chemical and Process 
Engineering och det var här som jag läste de flesta utav mina 
kurser. Kurs-utbudet föll mig inte helt i smaken och passade 
inte helt riktningen i som jag valt att gå i min master. Det 
slutade med att jag läste en blandning av olika kurser från 
olika mastrar på skolan. Kurserna jag läste var: Batch Process 
Engineering CAPE5410M, Energy Management and 
Conservation CAPE5312M, Ceramics, Polymers and 
Composites CAPE5760M och English through Interpersonal 
Communication ELU2004. Två av kurserna hade tenta 
tillsammans med en större inlämningsuppgift, material-
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kursen hade flera mindre examinationsdelar samt ett större grupprojekt och engelska-kursen hade 
löpande examination samt en stor inlämningsuppgift.  

Det var inte alls många utbytesstudenter på min skola men det fanns en del internationella studenter 
som läste sina hela program. Jag känner dock att det var svårt att lära känna kurskamraterna då 
kurserna var från olika mastrar och då med olika ”klasser” samt att de befann sig i slutet av sin 
utbildning och redan hade sina grupper. Jag lärde istället känna flera andra utbytesstudenter som gick 
andra utbildningar från de första dagarna.     

Det engelska upplägget på utbildningen är något annorlunda med fyra år undergraduate (likt 
kandidat) och ett år postgraduate (master), jag kollade främst på postgraduate-kurser men 
undergraduate-kurser är även ett alternativ. Notera att det är två olika kurskataloger/databaser som 
man söker i för undergraduate/postgraduate kurser. Tips är att även kolla in de olika programmen 
och se vilka kurser som ingår och upplägget på studieplanen för att få en idé om vilka som passar och 
få en översikt på vad som finns.  

Staden och landet 
Leeds ligger i mitten av Storbritannien vilket gör staden till en utmärkt 
utgångspunkt för att resa runt i landet. Det är en kompakt storstad med 
puls samtidigt som att det är gångavstånd till det mesta. Då det finns 
flera stora universitet i staden är det mycket studenter vilket man 
märker av. Leeds är även känd för sitt nattliv och det finns gott om 
klubbar. Även barer och pubar var det ingen brist på!   

Tillsammans med mina vänner som också var utbytesstudenter ville vi 
ta vara på helgerna och resa runt i Storbritannien. Detta gjorde vi och vi 
hann gå på vandring i Yorkshire Dales (se bild), besöka York, 
Manchester, Liverpool, London och Edinburgh. Ska man resa runt i 
Storbritannien med tåg är ett tips att skaffa ett Railcard för £30 där 

man som ung får 30% rabatt på alla tågresor, annars är buss ett billigare alternativ. Är väldigt glad att 
vi bestämde oss för att åka runt så mycket som vi gjorde i början då tiden i England blev mycket 
kortare än tänkt, så hann ändå med mycket och fick se en del. Eftersom jag åkte iväg nästa varje helg 
hann jag tyvärr inte utforska sevärdheterna i själva Leeds innan pandemin tog över, vilket är väldigt 
tråkigt och något som jag gärna velat göra. Tips är alltså att ta vara på helgerna och åka runt i 
Storbritannien, min favorit var Edinburgh i Skottland! 

Fritid och sociala aktiviteter 
Som tidigare nämnt spenderade jag de flesta helger genom att 
resa till olika städer i Storbritannien. Studentkåren anordnar 
även en del vandringsdagsresor, vilket ger en möjligheten att 
vandra runt i typisk engelsk natur. Jag var med på en sådan resa 
till Yorkshire dales. Det finns även många så kallade societies på 
kåren vilket är som en klubb dedikerad till en specifik hobby. 
Man köper ett medlemskap och det ska vara ett bra sätt att lära 
känna locals. De olika societies brukar även anordna prova på 
tillfällen så att man kan testa innan man köper ett medlemskap. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Även om utbytet inte blev riktigt som jag tänkt mig och inte alls som planerat är jag även glad att jag 
tog chansen och vågade åka iväg. All planering, alla förberedelser och tiden att komma iordning har 
varit otroligt utmanande men samtidigt utvecklande. Även om det inte gav den utkomst jag förväntat 
och hoppats på ångrar jag inte att jag valde att göra detta. Rekommenderar verkligen att man ska våga 
ta chansen och försöker ta vara på tiden när man är där, man aldrig vad som kan hända.  


