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  Sara Ekelund  HT21 
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Civilingenjör Samhällsbyggnad 

     

     

En utbytestermin i Oxford, Storbritannien 

Innan avresa 

Anledningen till att jag sökte utbytesstudier var att jag ville utöka mina internationella erfarenheter 

samt att jag kände att det var en möjlighet jag inte ville gå miste om. Storbritannien lockade mig som 

destination och då framför allt det engelska språket samt att jag alltid har haft en förkärlek till den 

engelska kulturen. Att KTH erbjöd utbyte till just Oxford gjorde tanken på en utbytestermin än mer 

tilltalande då staden är känd för sina fina universitet och för sitt roliga studentliv. Oxford Brookes 

University är även en erkänt bra skola som står sig väl internationellt.  

Mina förväntningar på utbytet var att förbättra mina engelska kunskaper, att förhoppningsvis träffa 

vänner för livet och att få lära mig mer om den brittiska kulturen. Innan utbytet krävdes inga större 

förberedelser och ansökningsprocessen gick väldigt smidigt. Då jag skulle stanna i landet i mindre än 

sex månader behövde jag inte söka visum. Det enda som krävdes var att visa upp ansökningsbrevet 

från skolan i samband med min ankomst till England. 

Ankomst 

Jag och min klasskamrat, som också blivit antagen till skolan, bokade resan till Oxford tillsammans.  

Vi anlände till vårt boende tre dagar innan introduktionsveckan började. Det räckte gott och väl till för 

att vi skulle hinna installera oss innan skolstart och de flesta andra internationella studenterna 

anlände ungefär samtidigt. Under introduktionsveckan kunde vi delta i olika rundturer på skolan, se 

över våra kursval, göra eventuella ändringar samt delta i olika aktiviteter anordnade för oss nya 

studenter. Skolan anordnade även mässor där det gick att gå med i skolans olika sportlag eller 

aktivitetsklubbar. Jag valde dock att inte anmäla mig till något ytterligare men däremot gjorde flera av 

mina vänner det.   

Ekonomi 

Innan avresa ansökte jag om ”Carl Erik Levins stipendium” vilket jag sedan erhöll på 20 000 kr. 

Stipendieansökan krävde att jag gjorde en budgetkalkyl för utbytesstudierna. Som helhet innebar 

ansökningsprocessen ingen större ansträngning varför jag starkt kan rekommenderar dig som 

funderar på en utbytestermin att se över vilka stipendier som går att söka.  

Levnadsomkostnader och framför allt boendekostnader i Oxford är stora jämfört med svenska 

förhållanden. Jag hade sparat relativt mycket pengar innan avresa, samt dessutom erhållit stipendiet 

om 20 000 kr, vilket gjorde att jag inte i behövde söka studielån från CSN. Det enda jag ansökte om 

var ”Erasmusstipendiet” där 70% av beloppet (motsvarande cirka 10 000kr) betalades ut innan avresa. 

Resterade belopp betalade sedan ut när utbytet var klart.  

Inga avgifter för boende/skola/visum behövde betalas innan avresa. Det enda kostnader jag hade 

innan avresa var resekostnaderna till Oxford samt för covid19- test i samband med inresa till England. 
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Boende 

Skolan erbjöd olika boendealternativ nära campus. Jag tittade även runt på olika boenden utanför det 

skolan erbjöd men landade slutligen i att ansöka till ett av skolans boenden då det annars var svårt att 

hitta boende för endast en termin. Jag bodde på ”Clive Booth Postgraduate Center ”vilket jag inte 

ångrar en sekund. På boendet delade jag studentkorridor och kök med 4-5 andra studenter där jag 

kunde ansöka om mix av tjejer och killar/endast tjejer eller endast killar. Jag ansökte om att få bo i 

studentkorridor med enbart tjejer, samt att få bo nära min vän och resekamrat från KTH. Jag valde att 

bo på just Clive Booth Postgraduate Center då boendet såg fräscht ut och då varje rum hade eget 

badrum med dusch och toalett. Dessutom erbjöd boendet städning av gemensamma utrymmen en dag 

i veckan. Jag var mycket nöjd med mitt val av boende och jag kan absolut rekommendera det till 

framtida utbytesstudenter. Eftersom många elever väljer skolans studentboenden under sin första 

studietermin och är generellt intresserade av att skapa nya kontakter blir det relativt lätt att få nya 

vänner.  

Universitetet och studierna 

Oxford Brookes University var även en häftig plats att studera på då skolan har en väldigt modern 

arkitektur och allt runt omkring känns väldigt professionellt. Undervisningsformen var relativt lik 

KTH där kurserna bestod av föreläsningar i gruppsalar samt interaktiva seminarier. Det jag gillade 

mycket med undervisningen är att många lärare erbjuder ”office hours” där man kan få feedback på de 

uppsatser man skriver i kursen. Detta var oerhört värdefullt och både jag själv samt lärarna 

uppskattade om studenter kom tillbaka flera gånger med sitt arbete för feedback.  

Jag spenderade inte överdrivet mycket tid på skolan bortsett från när jag var på föreläsningar. Detta då 

jag alltid har gillat att studera hemma. Dock erbjuder skolan mycket bra studieplatser i form av 

studentrum som går att hyra, ett stort bibliotek och ett flertal trevliga caféer.  

Kurser 

Vanligtvis brukar man läsa en kurs i vetenskapligt skrivande under höstterminen på sista året på 

mastern. Jag valde dock att läsa denna kurs under vårterminen innan utbytet för att sedan kunna läsa 

100% valfria kurser i Oxford. Detta var väldigt skönt då jag kunde välja fritt mellan skolans stora utbud 

av spännande kurser. Viktigt att veta är att KTH har kommit överens med Oxford Brookes University 

om att internationella studenter måste läsa samtliga kurser på antingen Undergraduate nivå eller 

Postgraduate nivå. Jag valde att läsa samtliga kurser på Undergraduate nivå för att förhoppningsvis ge 

lite utrymme för att utforska Oxford med dess omgivningar. KTH har ett avtal med Brookes om att 

studenter från Samhällsbyggnad måste läsa 75% av kurserna inom fastighetsekonomi. Det är däremot 

okej att läsa kurser inom t.ex. Business om det finns platser lediga på Business School, så om du är 

sugen på detta så är det absolut värt att dubbelkolla! 

Anledningen till att jag valde business och ekonomikurser var framför allt att jag ville bredda min 

kunskapsbas inom dessa ämnesområden. Jag valde även kurser som krävde uppsatser (assignments) 

och inte final exam (tenta), vilket de flesta förstaårskurser gör. Eftersom man läser fyra kurser 

parallellt samtidigt kan det vara klokt att åtminstone välja någon kurs som har uppsats som 

slutredovisning istället för tenta. Vissa kurser går enbart på våren/hösten så detta är också viktigt att 

ha i åtanke när du kikar på kursutbudet. Under min utbytestermin läste jag följande kurser: 

ACFI4o04: Accounting and Financial Information: 

Kursen berörde grundläggande bokföring, kassaflödesanalys och budgetering. Eftersom jag har läst 

”Bokföring I” tidigare på Stockholm Universitet var kursen relativt enkel för mig att ta sig igenom. Jag 

rekommenderar dock dig som aldrig har läst bokföring innan att ta kursen då den ger en god 

övergripande förståelse för hur bokföring fungerar. Examinationen av kursen bestod av ”quiz ”samt en 

slutgiltig uppsats på 1 000 ord. Ett tips är att börja med quizen i god tid så att de är överstökade innan 

de sista veckorna när alla eventuella uppsatser i samtliga kurser skall lämnas in. 
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BMGT5010 Managing Business Operations: 

Kursinnehållet var mycket intressant men jag tycker att kursupplägget och läraren inte var tillräckligt 

bra. Jag gick därför inte på kursens föreläsningar och jag skulle inte rekommendera kursen till dig som 

framtida utbytesstudent. Examinationen för kursen gick ut på att skriva en uppsats om 3 000 ord 

innehållande en analys av ett företags ”business operations”. Företaget fick jag välja själv vilket ändå 

gjorde uppsatsen rolig att skriva.  

BMGT5005 International Business Strategy: 

Kursen handlade om hur företag kan utveckla konkurrenskraftiga affärsstrategier. Även om det var en 

spännande kurs var kursupplägget i denna också rörig. Slutexaminationen gick ut på att skriva en 

uppsats på 2 000 ord om Business Strategies inom självvald energisektor. Även om ämnet i sig var 

mycket intressant ändrade de instruktionerna för uppsatsen ett flertal gånger vilket var väldigt 

frustrerande. Förhoppningsvis har de fått en hel del kritik för det röriga kursupplägget så om du väljer 

att ta kursen lär den ha förbättrats. Hur som helst hade jag en väldigt bra seminarieledare vilket gjorde 

seminarietimmarna otroligt givande och inspirerade.  

  ECON4001 Macroeconomics 1: 

Kursen berörde grundläggande Makroekonomi och detta var min absoluta favoritkurs. Både 

föreläsningarna och seminarierna var mycket spännande och utgjordes av intressanta diskussioner. 

Slutexaminationen gick ut på att skriva en uppsats om 2 000 ord där man skulle jämföra Nigerias och 

Schweiz ekonomi utifrån en rad makroekonomiska frågeställningar. Jag rekommenderar verkligen dig 

som framtida utbytesstudent att läsa denna kurs då jag känner att den absolut kommer att hjälpa mig i 

mitt framtida arbetsliv!    

Staden och landet 

Oxford är en helt fantastisk stad och Storbritannien likaså. I Oxford kryllar det av studenter precis 

överallt och staden är fylld av trevliga pubar, restauranger och klubbar. Arkitekturen är dessutom 

otroligt häftig och man känner verkligen historiens vingslag när man strosar längs Oxfords gator.  

In till London går det bussar dygnet runt och bussen tar cirka 1,5 timme. Bortsett från att jag åkte in 

till London 4-5 gånger under terminen gjorde jag även en roadtrip tillsammans med min familj som 

kom och hälsade på. Vi besökte vackra platser såsom Blenheim Palace, Woodstock, Bibury och Bath. 

Det finns oändligt mycket att se inom kort avstånd från Oxford och jag rekommenderar verkligen dig 

som framtida utbytesstudent att försöka se så mycket som möjligt under tiden du är här. Du behöver 

inte heller ha bil utan jag vet att bussar går att ta till många fina platser och bussbiljetter erbjuds till 

studentrabatt.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden gick jag ofta och tränade på skolans gym vilket låg cirka 10 minuters promenad från mitt 

boende. Jag betalade cirka 300kr/månad för ett medlemskap och då ingick gym samt olika 

träningsklasser. På skolans sportcenter finns även klättervägg, simhall och fotbollsplan så oavsett 

vilket sport du vill hålla på med lär den garanterat finnas.  

Veckodagarna bestod till stor del av plugg men på helgerna brukade jag gå ut och göra stan med mina 

vänner. Som tidigare nämnts finns det många trevliga restauranger och pubar att besöka och inte 

minst på Cowley Road vilket är en bargata/restauranggata lite utanför stadskärnan.  
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Hållbarhet 

Eftersom universitet låg cirka 10-15 minuters promenad från universitet gick jag alltid till skolan. Det 

går även bussar överallt i staden och från boendet/universitet vilket gör det lätt att ta sig mellan olika 

destinationer.  

Vad gäller kurslitteratur fanns det mycket att ladda ned i form av e-bok och det var även väldigt enkelt 

att låna böcker från skolan. Ett tips är att fråga om hjälp när du ska låna böcker i biblioteket då det kan 

vara rätt svårt att hitta. Bibliotekspersonalen brukar vara mycket hjälpsamma och trevliga.    

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Min slutgiltiga rekommendation är att får du möjligheten till utbyte så ÅK! Jag har haft de bästa 

månaderna i mitt liv och jag trodde aldrig att jag skulle trivas så bra som jag gjorde i denna stad. Min 

engelska i både tal och framför allt skrift har markant förbättrats under min utbytestermin och jag har 

dessutom vuxit otroligt mycket som person. Jag var otroligt nervös inför mitt utbyte men jag är så 

tacksam över att jag bestämde mig för att åka.  

Har du några som helst frågor är det bara att höra av sig till mig. Jag har massvis med tips och hjälper 

dig mer än gärna med att förhoppningsvis få en lika bra upplevelse av Oxford som jag själv har fått. 

Du är välkommen att kontakta mig på sara.ekelund@live.se. 

Allt gott! 

/Sara Ekelund 
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