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Innan avresa 
Redan innan jag började på KTH var jag intresserad av att åka på utbyte, inte för att jag ville åka till 
något speciellt ställe, men för att få uppleva vardagen i ett annat land. När det var dags att börja leta 
efter ett universitet att åka till så var mina krav relativt enkla: Ett varmt land där engelska är 
huvudspråket. Med detta i åtanke blev Kalifornien och Cal Poly mitt förstahandsval. Den delen av 
förberedelserna som har med KTH att göra finns tydligt beskrivna på hemsidan och hjälp finns att få 
gällande kursval och annat.  

Väl nominerad av KTH börjar processen att bli accepterad av skolan och att ansöka om visum. Var 
beredd på att leta fram alla gamla vaccinationspapper, spendera några tusenlappar på nya 
vaccinationer, göra ett utdrag som bevisar att du är god för några 10-tusen dollar och flera andra saker 
som man inte alltid har till hands. Denna process kulminerar i en intervju på amerikanska 
ambassaden (som jag dock slapp på grund av coronapandemin).  
 
Se till att spara alla papper och kvitton som är relaterade till visumet! 

Ankomst 
Jag var tvungen att skjuta upp mitt utbyte på grund av corona så jag anlände i januari i stället för 
september, detta gjorde att jag missade Week of Welcome som deras mottagning kallas. Jag hade en 
dag i San Luis Obispo innan skolan började som användes för att införskaffa sängkläder och annat 
essentiellt. Cal Poly anordnar event för internationella studenter varje vecka där man lätt kommer i 
kontakt med andra utbytesstudenter. 

Ekonomi 
Jag valde att bo på campus, vilket är ett något dyrare alternativ än att hitta en lägenhet eller hus 
utanför campus, $1350 betalade jag varje månad. Alltså merparten av CSN är borta för att ha 
någonstans att sova. Maten som du köper i mataffären kostar ungefär samma som i Sverige och att äta 
ute kostar ofta 50–100% mer än i Sverige. Annat som tillkommer är telefonabonnemang som kostar 
$30–60 i månaden och registreringsavgifter inför varje quarter som är några hundra dollar. 

Att bara leva kostar därmed 15–20 tusen svenska kronor per månad, sedan kanske man vill ut och resa 
eller festa och då går kostnaderna självklart upp. 

Boende 
Mitt boende på campus var ett privat rum i en lägenhet med 3 andra studenter, 2 toaletter och ett delat 
kök. Rummet var litet och var utrustat med ett skrivbord, garderob, byråer och en ca 80cm bred säng. 
Man får alltså väldigt lite för sina $1350 när det kommer till lägenheten i sig. Men i och med att man 
bor på campus har man nära till föreläsningar och kan lätt gå hem och äta lunch om man inte vill köpa 
något.  
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Universitetet och studierna 
Studierna är väldigt annorlunda från det man är van med på KTH. Alla kurser jag läste hade läxor eller 
quiz varje vecka som ofta står för merparten av betyget. Detta är bra för man lär sig mer då man 
repeterar mycket, men dåligt för man inte har samma flexibilitet som på KTH. Det är även obligatorisk 
närvaro, som trots att den inte alltid upprätthålls i praktiken, kommer att begränsa ens tillgänglighet 
att göra annat (tips: välj kurser så du slutar tidigt på torsdagar och tisdagar och försök att vara ledig på 
fredagar). Schemat är identiskt varje vecka så man kommer in i en rytm och tiden går extremt fort och 
bortsett från första veckan behöver man inte springa runt och leta efter klassrum.  

Det finns dock en del saker där KTH och Sverige över lag är betydligt bättre. Att välja kurser är en total 
mardröm. Då du inte har läst några kurser på Cal Poly kan du inte anmäla dig till kurser som kräver 
behörighet, utan man måste kontakta ansvarig lärare och bevisa sin behörighet för att få en kod som 
tillåter en att anmäla sig. Detta är ett stort problem då vissa kurser fylls upp medan du sitter och 
väntar på anmälningskoder. Det är därför viktigt att planera sina kurser väl och att vara redo att mejla 
till lärarens chefer om de inte svarar inom en rimlig tid. En annan sak som påverkade mig en del var 
att visumet kräver att man läser en viss mängd credits där hälften måste vara direkt relaterat till ditt 
område. Detta gör att du kan behöva läsa betydligt fler och mer krävande kurser än vad du behöver för 
din examen.  

Kurser 
De kurserna som relaterar till min civilingenjörsutbildning jag läste var: 

• Classical Control Systems: En relativt enkel kurs om man hänger med i veckoplaneringen. 
Kursen examineras i läxor, midterm och final exam som alla väger ungefär lika mycket.¨ 

• Applied Finite element Analysis: En lite mer krävande kurs med mycket nytt och 
imperial units… Kursen examinerades i Quizar och labbar varje vecka samt en final exam 

• Numerical Optimization: En liten kurs med ca 5 andra deltagare. Läxor, midterm och final 
exam var det som man examinerades på. 

Andra kurser jag läste för att fylla ut poängen var: 

• Group Fitness Cardio/Strength: Min favoritkurs som gick ut på att träffas och träna 3 ggr 
i veckan 

• Music of the 60’s: War & Peace: Rolig och annorlunda kurs där samtliga uppgifter går ut 
på att relatera musiken från 60-talet till historiska händelser och generellt hur det var på den 
tiden.  

 

 

Staden och landet 
Amerikaner är väldigt annorlunda från svenskar, de är väldigt utåtriktade och folk kan komma fram 
från ingenstans och börja prata med en, speciellt i en liten stad som SLO. De älskar även 
internationella personer och vi har exempelvis kunnat ta oss in på privata frat-parties genom att bara 
säga att vi är utbytesstudenter som vill uppleva amerikansk kultur. Baserat på min egen erfarenhet har 
jag ingenting negativt att säga om vare sig USA eller SLO förutom möjligtvis maten. 
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Fritid och sociala aktiviteter 
Jag hittade snabbt en mindre grupp bestående av andra utbytesstudenter från Tyskland och KTH samt 
amerikaner. Vanligtvis under veckorna träffades vi för att äta eller spela beach volleyball. Nästan varje 
helg försökte vi resa någonstans. Exempel på detta är: skidresa till Lake Tahoe, skidresa till Mammoth, 
roadtrip till superbowl i LA med skydiving på vägen och weekend i Nashville. Det finns en del röda 
dagar under terminen som man kan utnyttja för att åka i väg. Under springbreak var vi även borta i 
nästan 6 veckor till Hawaii, Texas, New Orleans, Seattle och New York. 

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om man är intresserad av skidåkning och partaj kan man gå med i CPSC eller Central Pacific Ski Club 
som anordnar skidresor under winter quarter och en båtresa under spring quarter. Under dessa resor 
betalar man ca 160 dollar för mat, dryck och boende nära skidbacken torsdag-söndag. Det är trångt 
(70 personer i ett hus), hårt leverne, och maten är inte alltid den bästa, men helt klart värt det för 
gemenskapen.  
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