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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Andrea Appelqvist  HT21 
Utbytesuniversitet     
Oxford Brookes University 
Utbildningsprogram     
MSc Real Estate and Construction Management 
     
     

En utbytestermin i Oxford 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att få chansen att testa på att bo och studera i ett annat land. För mig föll 
valet på Oxford eftersom jag ville förbättra min engelska och därför värdesatte att landet jag åkte till 
hade engelska som förstaspråk. Eftersom mitt utbyte pågick under covid-19 pandemin valde jag att 
söka till en skola relativt nära Sverige vilket kändes tryggt även om situationen innan avresa 
fortfarande var väldigt oklar.  

Innan avresa fick jag genom KTH kontakt med Sara som också var antagen till Oxford Brookes 
University. Detta var väldigt skönt då vi kunde hjälpas åt och diskutera vad som behövdes göras innan 
det var dags för oss att lämna Stockholm.     

Ankomst 
Jag kom till Oxford den 11 september, det vill säga cirka en vecka innan kurserna startade. Universitet 
kallar den första veckan för ”week 0” eller ”induction week” och det är då man kan göra eventuella 
ändringar i sitt schema. Jag hade inga problem med kurser som krockade och behövde därmed inte 
göra några ändringar. Under första veckan blir man även inbokad på ett möte med en Academic 
Advisor som finns tillgänglig under terminens gång för att svara på frågor och vägleda kring 
inlämningar eller oklarheter kring betygskriterier.  

Jag rekommenderar absolut att vara på plats under week 0 eftersom det är då det finns tid att 
upptäcka Oxford, köpa det som är nödvändigt till lägenheten och träffa andra studenter på olika 
evenemang. Det var under den första veckan jag träffade de studenter jag umgicks mest med under 
min termin.  

    
Radcliffe Camera och St Mary's Tower 
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Ekonomi 
Prisläget i England är relativt likt Sverige. Matbutiker, alkohol och restauranger i Oxford är något 
billigare medans boende generellt är dyrare. Även om Storbritannien har gått ur EU kunde jag få 
Erasmus stipendiet, där 70% betalas ut innan avresa och resterande 30% betalas ut efter 
utbytesterminens slut. Utöver det hade jag även möjlighet att arbeta distans från mitt jobb i Sverige 
vilket för mig fungerade toppen.  

Jag köpte ingen kurslitteratur till någon av mina kurser. I de kurser där litteratur krävdes lånade jag det 
smidigt genom mitt student-id på skolans bibliotek och i resterade kurser tillhandahölls material online 
från lärarna.  

Boende 
Som utbytesstudent på Oxford Brookes är du garanterad boende i student halls genom Brookes 
Accommodation. Information kring val av boende skickas ut på 
mail innan avresa.  

Jag valde att bo i Clive Booth Postgraduate Centre (CBPC). 
CBPC har lägenheter i olika storlekar och jag bodde tillsammans 
med fyra tjejer som alla var en del av Erasmus.  Rummen är 
utrustade med egen toalett, dusch, garderob, skrivbord och säng 
medan köket delas gemensamt. Jag tyckte det var väldigt skönt 
att ha eget badrum och det var en av anledningarna till att jag 
valde Clive Booth Postgraduate.  

CBPC är något dyrare än de andra alternativen, jag betalade ca 
10 000kr i månaden. Boendet tillåts endast för studenter som 
studerar sin master eller är över 21 år gamla vilket gör att det är 
lite lugnare än de andra hallsen. Boendet ligger ca 10 min 
promenad från huvudcampus och ca 30 minuter från City Centre. 
Det finns även en busshållplats i direkt anslutning som enkelt tar 
dig runt i Oxford.  

Köket och rummet är helt tomt vid inflytt vilket betyder att du 
måste köpa (eller ta med) saker så som täcke, kuddar, 
köksredskap, tallrikar osv. Brookes erbjuder nya studenter att 
beställa färdiga kit med saker som levereras till boendet när du 
anländer. Jag valde dock att själv köpa det jag behövde när jag 
väl var på plats. Vi gick ihop i lägenheten och delade på kastruller 
och stekpannor eftersom det kändes onödigt att alla fem skulle 
ha varsitt fullständigt kit med köksredskap. Det går att hitta det 
mesta billigt på Primark eller i matbutiker i närheten. Vid hemresa 
kan saker du inte vill ta med dig hem doneras till British Heart 
Foundation alternativt ges bort till kompisar som ska stanna en 
längre period. 

Jag tittade först på att hyra ett rum i ett hus på egen hand men är väldigt glad att jag valde att bo i 
halls. Jag valde kurser från olika fakulteter och årskurser vilket innebar att jag inte hade en ”klass” att 
umgås med utan det var genom studentboendet jag träffade de jag umgicks med under terminen.  
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Universitetet och studierna 
På Oxford Brookes studerar ca 18 000 studenter och universitetet är det näst största i Oxford efter 
Oxford University.  

Upplägget för studier på Brookes skiljer sig mycket från hur jag är van vid att plugga hemma i Sverige. 
Först och främst läser studenterna fyra kurser parallellt under terminen vilket kan vara en utmaning 
när det kommer till tentaperiod och inlämningar. Sedan så har varje kurs endast ett lektionstillfälle + ett 
seminarium i veckan vilket innebär totalt ca 2h per vecka och kurs. Detta innebär ett större eget 
ansvar för dig som student och professorerna förväntar sig att du ska ha läst in veckans material och 
komma förberedd för att aktivt delta under lektionstiden.  

 
Oxford Brookes huvudentré 

Kurser 
Jag valde att läsa kurser på undergraduate-nivå (bachelor-nivå) men jag rekommenderar att 
säkerställa att detta är okej för både KTH och Brookes innan du påbörjar terminen. Officiellt ska tre av 
de kurser du läser ska vara inom ditt ämnesområde, vilket för mig innebar fastighetsekonomi. 

Real Estate Accounting and Finance- ESTM5004 (7,5 HP) 

Detta var en av mina favoritkurser under utbytet. Kursen hade ett bra och lärorikt upplägg och läraren 
var engagerad och fanns där som stöd vid eventuella frågor. Förutom lektionstid och tillhörande 
seminarium innehöll kursen en individuell inlämningsuppgift samt en digital tentamen. I 
inlämningsuppgiften fick vi själva välja två företag som var noterade på London Stock Exchange och 
sedan analysera dessa genom finansiella nyckeltal för att slutligen motivera vilket av företagen vi hade 
valt att investera i. Slutbetyget i kursen fördelades 50/50 mellan tenta och inlämningsuppgift.  

Management of Property and Corporate Real Estate- ESTM6015 (7,5 HP) 

Kursen är främst relevant för dig som vill arbeta med eller är intresserad av fastighetsförvaltning. Detta 
är en kurs som läses i årskurs 3 på Brookes vilket innebär att den bygger vidare på tidigare kurser och 
kräver viss kunskap om lagar och regler kring förvaltning som appliceras i England. Detta var en 
utmaning men inget större problem. Läraren var otroligt kunnig och inspirerande och jag kunde vända 
mig till honom om det var något jag inte förstod eller ville ha förtydligat. Examinationsmomenten i 
kursen bestod av 5 quiz där det vi gått igenom under lektionstiden testades, en individuell 
inlämningsuppgift som behandlade omstrukturering av ett företags fastighetsportfölj samt ett 
projektarbete som avslutades med en muntlig presentation i grupp.  
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Economics of Built Environment- ESTM4001 (7,5 HP) 

Kursen ger en introduktion till nyckelkoncepten inom ekonomi och fastighetsmarknadens funktion. Det 
jag gillade mest med kursen var att den var väldigt aktuell och vi diskuterade hur nyheter och aktuella 
affärer påverkar faststighetsmarknaden. Eftersom detta är en kurs som ges i årskurs 1 hade jag stor 
fördel av att tidigare ha läst kurser som behandlat exempelvis ”Time Value of Money”. Kursens 
examinationsmoment var tre quiz, en individuell inlämningsuppgift där vi varje vecka under kursens 
gång skrev en kort sammanfattning om hur en specifik nyhet påverkade ekonomin och 
fastighetsmarknaden samt en digital tentamen. Jag hade turen att få en duktig och mycket kompetent 
seminarieledare vilket gjorde att kursen blev en av mina favoriter.  

International Business Strategy- BMGT-5005 (7,5 HP) 

Kursen tillhör till skillnad från mina övriga kurser fakulteten för Business och räknas därför som en 
valbar kurs. Tyvärr var detta den kurs jag var minst nöjd med vilket berodde på rörigt innehåll och 
väldigt olika information från de involverade lärarna. Kursen hade endast ett examinationsmoment 
som bestod av en individuell rapport. Jag tror att kursen hade varit betydligt mer lärorik och 
motiverande med en bättre struktur. Kursens huvudsyfte är hur och varför förtag väljer att 
internationalisera sig ur ett strategiskt perspektiv.  

Staden och landet 
Oxford är en relativt liten stad med mycket historia, vackra byggnader och ett stort studentliv. Det 
regnar betydligt mindre än vad fördomarna säger och regnjackan som jag trodde skulle vara mitt mest 
använda plagg hängde långt in i garderoben. Stadskärnan domineras av gamla byggnader och omges 
av stora parker. Igenom Oxford rinner även floden Themsen där man bland annat kan titta på när 
skolorna tävlar i rodd, mer engelskt än så blir det knappt! 

Jag upplevde inte någon större skillnad på kultur mellan England och Sverige, möjligtvis att britterna 
är något artigare än vad vi svenskar generellt är. Däremot tyckte jag det var väldigt spännande att 
umgås med andra internationella studenter med olika bakgrund och kulturer. Vi var ett stort gäng som 
umgicks, ca 20 personer från 15 olika länder vilket alltid ledde till intressanta diskussioner.  

Utanför skolan stannar bussen som tar dig till London på ca 1,5h (en biljett kostar £10 tur och retur). Vi 
besökte London flertalet gånger under utbytet för att turista, shoppa, gå på julmarknad och för att gå 
ut.   

Fritid och sociala aktiviteter 
På fritiden spenderade jag mycket tid med de andra internationella studenterna, vi anordnade 
middagar, strosade runt i stan, besökte olika collage, museum, restauranger och upplevde Oxfords 
nattliv. Utöver det tränade jag på universitetens gym som erbjöd både gym, gruppträning och klättring, 
vilket jag tyckte var skönt för att få en paus i plugget. För den som vill involvera sig mer i studentlivet 
finns det en mängd olika föreningar, allt ifrån fotboll, rodd och hästpolo till bok- och språkklubbar.  

Universitetet anordnade även dagsutflykter till andra städer i Storbritannien. Jag deltog inte själv på 
någon av dessa resor då de snabbt sålde slut men hade flera vänner som bland annat besökte Bath 
och Bristol som var väldigt nöjda med upplägget.  
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Hållbarhet 
De flesta reste tyvärr till London med flyg och vidare till Oxford med buss men det finns möjlighet att ta 
tåget till Oxfords tågstation som ligger centrat belägen. I lägenheterna blir alla ombedda att sopsortera 
och det finns tre olika kärl, ett för matavfall, ett för ”mixed recycling” och ett för hushållsavfall. Sedan 
upplever jag att Sverige är generellt ligger i framkant när det gäller hållbarhet jämfört med andra 
europeiska länder.    

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om jag skulle sammanfatta mina rekommendationer inför en utbytestermin i Oxford skulle det vara:  

• Bo i student halls! Det är där du träffar nya människor och skaffar vänner för livet.  Du slipper 
dessutom all stress och fix med att skaffa eget boende.  

• Våga fråga om det är något du undrar. Både lärare och elever är otroligt hjälpsamma och har 
förståelse för att du är utbytesstudent och att engelska inte är ditt förstaspråk.  

• Besök Blenheim Palace! Blenheim är ett av Storbritanniens största slott, beläget ca 40 min 
från Oxford. Vi besökte slottet innan jul när det anordnades en julmarknad på slottsgården-tips 
tips! 

Slutligen vill jag trycka på att se till att hitta på så mycket kul du hinner! Syftet med ett utbyte är inte 
bara att sitta på sitt rum och plugga, terminen är knappt 4 månader och tiden går otroligt fort så se till 
att njuta! En utbytestermin är en erfarenhet och upplevelse du inte kommer att ångra.  

    

 Blenheim Palace 

   


