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En resa med toppar och dalar 

Innan avresa 
Jag hade studerat utomlands året innan jag började på KTH och hade en helt fantastisk upplevelse så 
redan från början ville jag studera utomlands igen. Denna gång ville jag åka till ett engelskspråkigt 
land för att utveckla min akademiska engelska. Jag åkte under mitt tredje år i utbildningen och hade 
många obligatoriska kurser som jag var tvungen att hitta på mitt utbytesuniversitet. På University of 
Bristol hittade jag alla mina kurser utom en så därför valde jag att åka dit. Mina förväntningar var 
ganska höga har jag insett i efterhand och jag jämförde en del med min tidigare erfarenhet vilket är lätt 
att göra men ganska farligt eftersom det med största sannolikhet inte kommer att ens likna det. Jag 
behövde inte göra några förberedelser med språkkurser eller visum utan bara fixa med ansökan till 
universitetet, Erasmus stipendium och boende.  

Ankomst 
Jag anlände 3 veckor innan introveckan, terminen började veckan efter. Det fanns en välkomstlounge 
för internationella studenter där man kunde fråga och få hjälp med praktiska saker, som hur öppnar 
man bankkonto eller hur registrerar man sig på skolan. Där fanns också många informationsblad 
bland annat om olika Erasmus-event, både under introveckan, fester och resor under terminen. Jag 
hittade dock inga event där man kunde lära känna sina klasskamrater utan Erasmus studenter hade 
separata event. Jag fick en förfrågan om jag ville att en fadder skulle kontakta mig så att jag hade en 
student att fråga om universitetet eller annat men det var aldrig någon som kontaktade mig. Vill man 
lära känna engelska studenter så ska man gå med i någon förening (society) och det finns hur många 
som helst att välja på, allt ifrån idrott och kultur till mat. Dessa föreningar är en stor del av studentlivet 
i Bristol.  

Ekonomi 
Jag fick Erasmus-stipendiet vilket man nästan är garanterad att få. England är något billigare än 
Sverige, dock blir första månaderna väldigt dyra då man måste ordna med allt från hyra och deposition 
till bestick och kastrull. Hyran upplevde jag var dyrare än i Sverige men det beror ju på vad man har 
för hyra innan, dessutom tar de som förmedlar lägenheten betalt för att göra det så det blir en extra 
kostnad. Som spartips skulle jag rekommendera att lägga ner pengar på att köpa en ordentlig 
stekpanna och kastrull från början, de billiga från Wilko kommer att gå sönder. Något annat som är 
viktigt är att kolla upp vad som behöver anmälas angående council tax, vissa hyresvärdar ordnar det åt 
en medan andra inte gör någonting och då måste man se till att alla man bor med anmäler det de ska.  

Boende 
Jag ordnade boende när jag var på plats i Bristol. Det finns olika hemsidor där lägenheter läggs ut och 
det fanns stöd och råd att få från universitetet. Standarden på boenden i England är INTE den bästa 
och studentboenden hamnar längst ner på skalan. Det gör det inte bättre att engelska studenter letar 
boende över ett halvår i förväg, de flesta kontrakten för hösten skrivs i januari så alla boenden med 
någon standard är redan tagna. Positivt är dock att det finns boenden så man behöver inte vara orolig 
för att man kommer stå utan, däremot är mögel mer regel än undantag. Hyran är något högre än i 
Sverige och vill man få ner hyran får man välja lägenheter som delas av många. Jag bodde 20 min 
promenad från campus vilket var väldigt smidigt och jag upplevde att man kunde gå till allt i staden. 
Campus ligger väldigt centralt och det gör även många studentboenden, annars går det bussar längs 
sträckor där många studenter bor. 
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Universitetet och studierna 
Universitetet är stort, ca dubbelt så många studenter som på KTH, och de har utbildningar inom allt 
ifrån advokat och ingenjör till filosofi, sammanfattat: de har allt. Så själva ingenjörsfakulteten är 
mindre är på KTH. Undervisningen på föreläsningar var ganska likt Sverige men 1 timme långa och jag 
hade 9 föreläsningar i veckan, så jag hade mindre schemalagt än vad jag var van vid men mycket att 
plugga på egen tid.  

Kurser 
Under det året jag åkte var det mycket obligatoriska kurser, och jag fokuserade på att hitta kurser som 
skulle gå att tillgodoräknas. Jag tittade mycket på vad studenter från mitt program hade läst tidigare 
och fått tillgodoräknat, så jag räknar med att få allt tillgodoräknat. Jag läste följande 

Finite Element Analysis: Kursen var bra, började från början med grunderna och blev sedan mer 
avancerad. Hälften av kursen bestod av 2 stora datalabbar med rapport, så man fick jobba mycket med 
kursen under terminen. Det var dock svårt att lära sig programmet då föreläsningarna bara gick 
igenom teorin bakom och inte hur man använde något program.  

Optimisation Theory and Applications: Kursen vara väldigt teoretisk, vilket hörs i namnet, och började 
bra med linjära grunder. Det fanns frivilliga seminarier där man kunde få hjälp med uppgifter man 
förberett för att uppmuntra till att jobba med materialet under terminen. Andra halvan av kursen var 
om ickelinjär teori och då gick kursen mycket fortare fram, grunderna gick långsamt så det nästan blev 
tråkigt och det ickelinjära gick fort och blev väldigt svårt att förstå men innehållet var bra och de täckte 
allt.  

Dynamics and Control 2: Kursen var uppdelad i 2 delar som gick parallellt, Signals and Control och 
Dynamics. Delarna var väldigt separata så det var lite märkligt att det var en och samma kurs men 
delarna var i sig bra. Dynamics innehöll massa-fjäder-system och hur man löser det med olika antal 
frihetsgrader. Signals and Control innehöll grunderna i hur man kontrollerar ett system. Kursen 
innehöll också 3 labbar, 2 med rapport.  

Sensors, Signals and Control: Även denna kurs var uppdelad i 2, Sensors and Signals och Control, som 
lästes efter varandra. Båda delarna var intressanta och mer avancerade och det var bra att läsa 
grunderna parallellt i kursen ovan. Kursens innehåll är bra beskrivet i namnen med signaler och 
sensorer i den ena delen och hur man kontrollerar ett system och hur man gör instabila system stabila 
i den andra. Det var även en labb per del med rapport, Matlab och Simulink i Sensors and Signals och 
Matlab och praktiska tester i Control.  

Electronics 1: Kursen fokuserade på förstärkare, hur man förstärker signaler av spänning och ström. 
Upplägget var bra men jag saknade lite verklighetsanknytning och vad man använder detta till. Det 
fanns mycket material och labbkitt man kunde låna hem och testa saker själv med hur man bygger 
kretsar och hur olika resistorer påverkar. Det var också en labb med rapport som antingen kunde göras 
på skolan eller hemma med labbkittet, eller först i skolan och undersökas mer hemma med labbkittet. 
Detta gjorde att kursen kändes väldigt flexibel.  

Individual Research Project:  Denna kurs ska motsvara kandidatexamensarbetet och går under hela 
året. Jag önskar att jag hade vetat att jag skulle funderat på något projekt innan eller inom vilket ämne 
jag ville göra ett projekt. Nu blev jag bara tilldelad ett som jag inte visste något om, som tur var kunde 
man byta men det blev lite krångel i början. Annars var projektet väldigt öppet och man behövde driva 
mycket själv med tips från en handledare. Det fanns några få stolpar under året så som 
projektbeskrivning i början och halvtidsutvärdering annars var det upp till en själv att göra en 
arbetsplan.  
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Staden och landet 
Bristol är en mycket fin stad med många gamla hus och stark pubkultur. Staden är ursprungligen en 
hamnstad och ligger längs en flod med en väldigt fin hamn. Tack vare de många pubarna är staden 
väldigt levande dygnet runt och det är blandade åldrar som är ute på samma ställe vilket jag tyckte var 
upplyftande. Som i alla större städer så finns det bättre och sämre områden, jag kände mig aldrig 
otrygg men det fanns platser jag inte skulle gå igenom själv sent på natten, precis som det är i 
Stockholm.  

En tydlig kulturkrock jag upplevde är den engelska byråkratin, allt ska vara så formellt och formulär 
fyllas i överallt. En annan skillnad var att all kommunikation med universitetet sker via mail och jag 
upplevde att jag ofta blev missförstod på grund av att jag inte var så formell och övertydlig som man 
behövde vara.   

Fritid och sociala aktiviteter 
För att få kontakt med engelska studenter är det starkt rekommenderat att gå med i en förening 
(society) som finns på skolan och där finns allt mellan sport och kultur. Jag tränar en sport som är 
väldigt ovanlig i England, truppgymnastik, den fanns inte bland alla de föreningar som motsvarigheten 
till kåren har, dock hittade jag en förening en bit utanför centrum. På så sätt fick jag kontakt med 
ungdomar uppväxta i Bristol vilket var kul, men jag skulle ändå rekommendera att gå med i en 
förening på kåren om man inte söker något väldigt specifikt. Utöver träning så hängde jag mest med 
andra Erasmus-studenter och vi testade såklart Bristols olika pubar, vilket var trevliga mötesplatser 
för att avslappnat bara hänga. Jag upplevde dock att det var det var svårt att få kontakt med de 
studenter jag hade samma kurser som, klasserna var stora och man sågs en eller två gånger i veckan så 
man fick vara framåt och ta kontakt själv.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om du gärna vill åka, oavsett vart, balansera upp alla solskenshistorier om hur fantastiskt andra har 
haft det med problem man kan stöta på dit du ska åka. Har du förberett dig på de jobbiga saker som 
kan hända är du bättre rustad att ta hand om det och kan återgå till att njuta av ditt utbyte.  
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