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Iowa State University – Go Cyclones! 

Innan avresa 

Att åka på utbyte var något jag visste långt innan jag visste vilken utbildning på KTH jag ville läsa. 

Ändå tog det ett tag för mig att bestämma det första steget, nämligen var. Jag pratade lite med olika 

lärare gällande skolor, kurser samt masteransvarige på den mastern jag ville gå och fick flera tips 

gällande när, var och hur. 

Jag skulle säga att de finns i huvudsakligen två olika anledningar till ett utbyte. 1) Att åka på grund av 

skolan, kurserna, de kanske har något unikt att erbjuda som inte finns på KTH, eller 2) Att åka för allt 

som finns runt om kring skolan, utforska människorna, kulturen, grannländer mm. Jag hade hört bra 

om Iowa State University när det gällde just Industri Design, vilket gjorde att jag hamnade i Ames, 

Iowa mitt i USA. 

Att ansöka via KTH var ganska simpelt, och du kan enkelt få hjälp om du fastnar hos internationella 

koordinatorn. Ansökan till skolan direkt var betydligt krångligare. Jag behövde vänta på ett email från 

KTH med en länk som skulle ta mig till min ansökan men innan dess kan man kolla: 

KURSER: kolla igenom vilka kurser du vill ta, samt vilka som kan tillgodoräknas i din ansökan. Om 

du inte får detta rätt första gången gör det inget då de är väldigt snälla på ISU och hjälper en om man 

får problem. Jag behövde redigera mitt schema 2-3 gånger efter min ansökan, och när jag väl kom dit 

fanns vissa kurser inte heller medan andra kurser upptäcktes. Det viktigaste är att hitta kurser som 

täcker de obligatoriska kurserna hemma. Kom ihåg att kolla om kursen går den terminen du ska läsa. 

(mer om vilka kurser jag läste kan ni se nedan). 

VACCINATION: Kolla vilka vaccinationer du har. Jag behövde beställa hem papper från 

Centralarkivet som bevis men behövde inte komplettera med några nya vaccinationer. 

* För design studenter behövds en Portfolio med sina arbeten. Den kan man pilla på så att man har en 

klar till ansökan och inte stressar med den samtidigt. 

FOTO: För visumansökan behövs ett foto på dig, detta kan du antingen ta i en automat eller skapa en 

fil i Adobe som du sedan printar/skickar efter på fotopapper. Se bara till att uppfylla kraven för fotot. 

PASS & BETALKORT: Kontrollera att ditt pass är giltigt den tid som USA kräver för in och utresa. 

Mitt pass var giltigt under min utbytestid men fyllde inte kravet att ha en giltighetstid på 6 månader 

efter hemkomst, så jag behövde skaffa ett nytt. Kolla även dina betalkort du tänkt ta med dig. 

ANSÖKAN: När du börja med din ansökan står det mer utförligt vilka vaccinationer som behövs mm. 

och det är bara att följa instruktionerna där. 

BOENDE: Jag fick mycket hjälp gällande boende och mer av en vän som jag lärde känna under 

hösten. Ett tips är att gå med Fb-grupper, där studenter (som själva ska på utbyte) lägger upp 

lägenheter som de vill hyra ut (oftast andrahandskontrakt). Fb-grupper: Iowa State Apartment, 

Roommate & Sublease Search och Iowa State University (ISU) Housing, Sublets & Roommates. Man 

kan också naturligtvis bo på campus via skolan vilket det står mer om i ansökan/antagningsbeskedet.  

https://catalog.iastate.edu/azcourses/
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Jag fick boende via en av Fb-grupperna och bodde i en lägenhet på The Stritz med tre roomates. Där 

delade vi på kök/vardagsrummet med hade separat sov och badrum, vilket jag tycket var väldigt skönt. 

Mina roomates var alla från USA, Wisconsin. Lägenheten var ca 15 minuter från Design of Collage.  

 
Bild: The Stritz, Klocktornet på campus 

VISUM: När du blivit antagen behöver du söka visum. Du måste fått ett fysiskt antagningsbesked i 

posten innan du kan gå till ambassaden. När du går till ambassaden finns det skåp där man kan lägga 

mindre elektronik i, men ta inte med dator för de får inte plats och får heller inte tas med in. 

Ankomst 

Jag åkte på vårterminen i mitt 4:e år, och som vissa kanske inte vet så blir det riktigt kallt under 

vinterhalvåret. Flyget åkte Stockholm-Chicago-Ames. Jag hade turen och blev hämtade av min 

roomate och hennes bror vid flygplatsen. Beroende på när du kommer finns det flygbuss som tar en 

direkt från flygplatsen till campus. Det finns även Lyft och Uber, vilket är ett väldigt vanligt sätt att ta 

sig runt om man inte har bil i stan. Jag kom fram den 9:e Januari och skolan började den 13e, detta för 

att jag skulle skriva en tenta vilket jag behövde ansöka om godkännande för. Detta gjorde att jag 

missade den obligatoriska orienteringen. Jag checkade in via skolans International Students and 

Scholars Office (ISSO), dit kan man även gå om man har några problem gällande skolan, visum, 

kurser, allt. 

Ekonomi 

Jag sökte enbart resebidraget från KTH. Beroende på vilken kurs man läser kan extra avgifter komma 

(50-100 USD /kurs), men det syns tydligt på skolans elevhemsida accessplus. Ett bra tips är att skaffa 

bankkort via skolan (US bank). Det är kostnadsfritt och kontoret ligger nära campus. Då slipper du 

extrapåslag som kan tillkomma när du betalar med ditt svenska betalkort. Man hade även gratis 

kontantuttag på automater runt campus. Om du ska göra en utlandsöverföring behövs ofta bankosan 

så glöm inte ta med den! 

Universitetet och studierna 

Det finns massor av klubbar och evenemang att gå med i. Campuset är enormt och man kan åka 

bussarna gratis som student. Skolan har även flera rena gym och klätterväggar som man får träna på 

gratis. Bor man nära skolan är det inga problem att gå till lektionerna, men att handla mat shoppa 

mm. som ligger lite längre ifrån, är det bättre att ta bussen alternativt bil. Det är ingen skoluniform på 

skolan men majoriteten av eleverna går antingen runt i mjukisar eller kläder med skol-loggan, fast 

helst både och. 

Kurser 

Jag läste totalt fyra kurser. INDD 580X – Material Culture and Values, en kurs som jag starkt 

rekommenderar. Kursen handlade om relationen mellan människa och produkter/objekt samt hur 
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man kan ha detta i åtanke när man designar. Denna kurs fick jag tipsad av min vän och jag blev inte 

besviken. INDD 541 – Compuer Aided Design – Handlade om att lära sig andra typer av verktyg för att 

förmedla sina koncept, tankar och idéer. Kursen var väldigt fri där man själv fick reflektera och inrikta 

sig på vilken typ av programvara man ville lära sig. Exempel på programmvara: Blender, Rihno, 

Grasshopper, Gravity. Sedan läste jag även IND 499/502 – Senior Project: Advanced Practice/ 

Industrial Design Studio Intesive II och IND 450X Strategic Design. 

Staden och landet 

Som tidigare sagt var campuset enormt, byggnaderna, portionerna och mycket annat, tillexempel var 

en liten cola är detsamma som en stor i Sverige. 

 
Bild: Här hämta jag mitt student-ID, en liten cola, en XL BBQ sås och en XL Avocado (Slimcado). 

Fritid och sociala aktiviteter 

När jag kom dit var det vinter, och det betydde basketsäsong. Det fanns flera basketmatcher samt 

andra sporter man kunde köpa biljett till och gå och titta på. Däremot är fotbollen på hösten, så om 

man vill se amerikansk fotboll så rekommenderar jag inte att åka på våren. Det fans det flera 

inomhusaktiviteter på skolan så som Cyclone Cinema där man kunde kolla på bio gratis och The 

Workspace som är ett workshoputrymme där man kan dreja, måla muggar mm. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Gällande språktest behövde jag inte göra något 

språktest då jag inte skulle läsa kurser där ett 

sådant krav ställdes. Men sådant hjälper de med. 

En fördel är att man ligger före tidsmässigt, vilket 

gjort att emailkontakt varit mycket snabb om 

man mejlat på kvällen. 

En rolig sak man kan göra är att skaffa ett 

amerikanskt ID, det kosta inte så mycket (runt 10 

USD) samt om man vill resa inom USA blir det 

lite enklare. 

För de som vill resa runt, så fanns det även bussar som gick från Ames, Iowa till Chicago, Illinois som 

är en mycket större flygplats, där man kan hitta billigare flygbiljetter. Detta insåg jag tyvärr efter att 

jag hade bokat min biljett till Toronto i Canada. Jag åkte på lovet och var där i en vecka tillsammans 

med min pojkvän som mötte upp mig i Canada. I Canada fick jag uppfylla min dröm att se 

Niagarafallen, så om du har en dröm att resa någonstans gör det! 

Jag var så nöjd med skolan, kurserna, lärarna, vännerna. Så om du är lite sugen på att läsa 

industridesign utomlands så kör hårt! Tänk bara på att vinterhalvåret är ganska kallt        


