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4 månader i Oxford 

Innan avresa 

När jag började på KTH visste jag att jag definitivt inte ville åka på utbyte. Jag skulle stanna i 

Stockholm under alla fem åren och inte åka utomlands under en längre period. Men efter några år 

hade jag tänkt om: jag skulle verkligen åka, en sån här chans får man ju bara en gång! Efter mycket 

velande fram och tillbaka föll slutligen valet på Oxford i Storbritannien. När jag skickade in ansökan 

hade jag inte en tanke på att Brexit skulle inträffa mitt under min utbytestermin, men eftersom 

Storbritannien stannade i EU under hela studieperioden gick allting bra ändå.  

Innan jag åkte hade jag inte några speciella förväntningar utan allt fick bli som det blev, vilket var 

skönt att ha den inställningen. Eftersom Storbritannien fortfarande var medlem i EU behövde jag inte 

förbereda mig med läkarundersökningar, språkkurser etc. Det var i princip bara att ansöka till 

universitetet, välja kurser, ansöka om boende från universitetet och fylla i alla papper för Erasmus-

stipendiet.  

Ankomst 

Skolterminen började 29 januari och jag lämnade Sverige 19 januari, så ungefär 10 dagar innan 

terminen satte igång var jag i Oxford. Det var skönt att ha ett antal dagar på sig att komma iordning, 

lära känna staden och alla de personer som jag bodde med. Jag är väldigt glad över att jag åkte så pass 

långt innan för det gjorde att alla vi som kom dit först fick ett speciellt band med varandra redan från 

dag ett. För oss internationella studenter ordnade universitetet en egen liten mindre mottagning med 

ett ”Global Buddy”-program samt en annan av en förening som hette ESN Oxford Brookes. Överlag var 

det färre aktiviteter under vårterminen än vad det hade varit om vi kom under höstterminen då fler 

utbytesstudenter kommer. ESN Oxford Brookes är en förening som finns till för att just arrangera 

aktiviteter för oss internationella studenter och verkar inte enbart under de första veckorna utan 

arrangerar aktiviteter under hela terminen. De anordnade bland annat en minigolf-kväll, 

skridskoåkning och pubrundor.  

 
Bild från minigolf-eventet 
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Ekonomi 

Prisläget i Storbritannien är något annorlunda mot Sverige. Matvaror, alkohol och restaurangbesök är 

överlag billigare. Däremot är boendet väldigt mycket dyrare. Eftersom Storbritannien fortfarande är 

EU-medlemmar kunde jag få Erasmus-stipendiet, vilket var på cirka 460 euro per månad. Jag sökte 

även andra stipendier och fick ett från Ernst Johnssons Stiftelse som är ett stipendium för KTH:s 

masterstudenter som ursprungligen inte kommer från Stockholm och som har ett högt betygssnitt. 

När jag valde att söka till Oxford visste jag sedan tidigare att boende är dyrt i Storbritannien och därför 

sparade jag tidigare sommarjobbslön samt stipendier just så att de skulle täcka boendekostnaden. 

Boende 

För oss som kommer som utbytesstudenter ordnar universitetet ett boende, skolan äger flera Student 

Halls runt om i Oxford där de har korridorsrum som studenter kan få hyra. Som utbytesstudent är du i 

princip garanterad att få boende någonstans vilket var väldigt skönt att slippa den stressen. 

Standarden varierar mellan boendena, men så gör även priset. Jag bodde i Clive Booth Postgraduate 

Centre där bara studenter som är över 21 år får bo. Boendet ligger cirka 10 min gång från 

huvudcampus (Gipsy Lane) och är relativt nybyggt. Nackdelen är priset som är väldigt högt, vi 

betalade £168 per vecka vilket motsvarar ungefär 8000 kr per månad. Till mitt boende hade varje rum 

ett eget badrum men kök delades med fyra andra studenter som bor i samma korridor. I köket fanns 

ingen köksutrustning vilket man antingen fick ta med sig hemifrån eller köpa i Oxford.  

  
Bilder från boendet 

 

Universitetet och studierna 

Oxford Brookes University är i liknande storlek som KTH och där studerar ungefär 18 000 studenter. 

Variationen på program som universitetet erbjuder är stor, det är allt ifrån ämnen inom business till 

psykologi, juridik och ingenjörsvetenskap. Undervisningen på Oxford Brookes var väldigt annorlunda 

gentemot hur den är på KTH. Här hålls en föreläsning i veckan per kurs (du läser fyra samtidigt) där 

vissa av kurserna även har seminarium efteråt. Överlag är det väldigt lite tid schemalagt, jag var helt 

ledig två dagar i veckan och hade i princip för resterande dagar bara halva dagen schemalagd. I slutet 

på vårterminen hålls examination i alla fyra kurserna. Beroende på vad för ämnesområde du läser 

kurser inom varierar examinationen, men det är överlag väldigt ovanligt med tentor. 3 av 4 kurser jag 

läste hade större slutinlämningar istället för tentor med deadlines innan tentaperioden började, vilket 

var skönt att bara behöva fokusera på ett ämne inför tentap. Eftersom jag var i Storbritannien gavs alla 

kurser på engelska.  

Kurser 

De kurser som var möjliga för mig att välja var enbart på Undergraduate-nivå (bachelor-nivå), men 

KTH godkänner även de flesta av dem som master-kurser. Samhällsbyggnadsprogrammet på KTH och 
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Oxford Brookes University har ett avtal med varandra där det står vilka kurser som vi får läsa. Dessa 

kurser är inom stadsplanering samt fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. Totalt läser man 4 kurser 

samtidigt under hela terminen där respektive kurs är 7,5 hp. Officiellt ska 3 av ens valda kurser vara 

inom det ämnesområdena som skolorna har avtalat med varandra medan den fjärde kan vara inom 

valfritt ämnesområde. Det går dock att avvika från den regeln, beroende på vilken Academic Advisor 

(ungefär som studievägledare och mentor) du blir tilldelad. Kurserna jag läste var: 

U35025 Integrative Project II 

Kursen bestod mestadels av att vi skulle ta fram ett utvecklingsförslag för en fastighet i Birmingham 

som sedan skulle presenteras för kund. Förslaget skulle vara anpassat efter diverse stadsplaner och 

budget, byggnadstekniska detaljer, miljöhänsyn etc. skulle presenteras. I arbetet ingick bland annat att 

göra en poster, marketing brochure, marketing blog och Sketchup-kartor. Den kursen kan inte 

tillgodoräknas och blir därför en av mina villkorligt valfria kurser.  

U35072 Applied Valuation 

Kursen innebär som namnet säger: värdering. Det är I princip en fortsättning på den värderingskurs 

som vi läste i årskurs 3 på samhällsbyggnadsprogrammet men den här gången på en helt annan 

marknad, nya appliceringar och lite annorlunda värderingstekniker. Kursen innehöll ett större 

värderingsprojekt samt en sluttenta. Överlag är det den kurs som jag tyckte var bäst och mest lärorik. 

Kursen kan tillgodoräknas som programkurs.  

U35074 Management of Corporate Real Estate 

Den här kursen handlade om hur företag som inte verkar inom fastighetsbranschen ska och kan 

hantera sina fastigheter/lokaler. Dvs, vad är bäst: hyra eller äga? Hur många lokaler ska vi ha? Ett 

stort kontor eller flera små? Kursen bestod av två inlämningsuppgifter där båda handlade om att ta 

fram en strategi för företaget gällande deras lokalanvändning samt föreslå nya lokaler och platser i UK. 

Kursen kan tillgodoräknas som programkurs.  

U51056 Environmentally Sustainable Business  

Kursen handlade om hur företag påverkar klimatet med sin verksamhet samt vad de gör för att minska 

sin klimatpåverkan. Kursen består av två inlämningar där vi själva fick välja ett företag som vi skulle 

granska. Jag valde JM vilket gjorde att kursen blir väldigt aktuell och relaterbar, utifrån de tidigare 

kunskaper om byggbranschen som jag redan fått. Den här kursen var den kurs som räknades utanför 

avtalet, jag är väldigt glad att jag valde den! Kursen kan inte tillgodoräknas och blir därför en av mina 

villkorligt valfria kurser. 

Staden och landet 

Storbritannien är väldigt likt Sverige när det gäller folket och kulturen. Jag upplevde inte några större 

kulturkrockar med engelsmännen, de är något artigare än vad vi är och inte riktigt lika uppriktiga som 

vi svenskar men i övrigt är det inga större skillnader. De jag märkte störst skillnad med är de 

amerikaner som jag umgicks med, där fanns det betydligt större olikheter.  

England är ett vackert land där det regnar mindre än vad fördomarna säger och det finns pubar precis 

överallt. Oxford är en otroligt vacker och pittoresk stad där flera filminspelningar ägt rum, bland annat 

Harry Potter-filmerna. Det är en riktig studentstad, ca 1/3 av invånarna är studenter, och man känner 

sig aldrig otrygg då det konstant är folk i rörelse. Det går med lätthet att ta sig till London med 

exempelvis Oxford Tube, en tur-och-returbiljett kostar bara £10 för oss studenter vilket är väldigt 

prisvärt.  
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Arkitekturen i Oxford 

Fritid och sociala aktiviteter 

När jag inte pluggade umgicks jag mycket med andra internationella studenter, vi hängde på pubar, 

pluggade tillsammans eller gick ut och upplevde Oxfords nattliv. Varje vecka hade Oxford Brookes 

speciella utekvällar på ett ställe som hette Fishies dit de flesta Brookes-studenterna gick. Utöver det 

spenderade jag en hel del tid på skolans gym, gick promenader i Oxfords alla parker eller shoppade i 

centrum där Westgate finns. Då och då gjorde vi mindre resor och utflykter runt om i England.  

Skolan har fler än hundra olika föreningar som det fanns möjlighet att gå med i, dock något begränsat 

för oss som kom till vårterminen då vissa föreningar inte tog emot studenter då. Deras motsvarighet 

till THS anordnade events lite då och då samt att de sportföreningar som finns, exempelvis rugby, 

rodd och athletics ofta hade tävlingar mellan dem och Oxford University som alla var välkomna till att 

titta på. I staden finns gott om konserter, sevärdheter och museum att besöka.  

 

Från en rugby-match mellan Oxford Brookes och Oxford University 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Till sist skulle jag vilja rekommendera att se till att hinna med så mycket som möjligt, men stressa inte 

över om du inte hinner allt du tänkt. Terminen är bara fyra månader och det går så otroligt fort. Jag 

var lite skeptisk innan jag åkte om det här verkligen skulle bli bra men det blev det. Jag var orolig i 

onödan. Så ta chansen och åk på ett utbyte, det är en erfarenhet som du inte kommer att ångra! 

 


