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Charmig cykelstad full av liv! 

Innan avresa 
Jag visste att jag ville studera 
utomlands innan jag ens började på 
KTH, då det är en chans att få lära sig 
mer om andra kulturer och för att man 
generellt utvecklas mer när man är 
utanför sin ”comfort zone”. När jag 
sedan började fundera på var jag ville 
åka bestämde jag mig för att åka inom 
Europa eftersom det är inte är väldigt 
långt hemifrån och chansen att kunna 
åka tillbaka och hälsa på kompisar är 
större. Man får också Erasmus-stipendiet vilket är en bonus. Jag ville dessutom förbättra min tyska, 
samt åka så långt söderut som möjligt för att kunna få njuta av solen lite mer. Valet föll på Karlsruhe 
så universitetet har bra kvalité och stadens storlek är perfekt för mig som kommer från en småstad.  

För en utbytestermin i Karlsruhe underlättar det om man kan någon tyska. Jag såg till att läsa en 
tyskakurs under höstterminen på nivå B1, vilket universitetet kräver om man vill läsa kurser på tyska. 
Mycket tid lades också ner på att kolla upp kurser då det inte var någon som hade åkt till KIT från mitt 
program tidigare. Mer information om kurserna finns nedan.  

Ankomst 
Min ankomst till Karlsruhe var runt 20 mars, då mottagningsveckan, O-phase, drog igång ett par 
dagar senare. Under mottagningsveckan var det mycket festande, men också andra aktiviteter där man 
fick se vad staden hade att erbjuda. Man blev precis som hemma tilldelad en faddergrupp där man 
sågs och lärde känna varandra närmare. Jag fick också ett mail om att man kunde skriva upp sig för att 
få en buddy, alltså mer en personlig mentor som hade pluggat ett tag på KIT. Det var dock inte lika 
organiserat utan om/hur man skulle träffas var upp till varje buddy, vilket gjorde att många knappt 
träffade den personen som var deras buddy. Jag träffade min 3 gånger. 

Efter mottagningsveckan var det ca 3 veckor till terminsstarten, men under denna tid fanns det 
möjlighet att gå en förberedelsekurs i Tyska. Det kan jag verkligen rekommendera, då upplägget på 
den kursen var väldigt bra.  

En annan sak som man uppmanas att göra när man kommer till Karlsruhe är att registrera sig som 
boende i staden. Man måste ha med en del olika dokument dit, vilket man får hjälp med av kontoret 
för internationella studenter. Dubbelkolla gärna att alla dokument är med vid besöket, då man annars 
behöver gå dit fler gånger. Man kan boka tid online för att få en tid på ”Bürgerbüro”, men alla tider tar 
slut snabbt så de flesta går till drop-in. Ett tips är att då vara där när det öppnar, då man ofta får vänta 
i ett par timmar – och de stänger runt 12. 

Ekonomi 
KIT har en terminsavgift på ca €75, samt att förberedelsekursen i Tyska kostade ungefär lika mycket. 
Jag kollade dock upp detta och det visade sig att KTH, eller ABE-skolan, hade ett bidrag man kunde 
söka för språkkursen, vilket jag gjorde och fick alltså tillbaka pengarna för tyskakursen.  
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Det är billigt att leva i Karlsruhe, helt klart billigare än i Stockholm. Det finns en stor kantin där de 
flesta äter lunch varje dag, där en måltid kostar runt €3. Det är hyfsat bra mat och man kan välja bland 
6 olika ”linjer” vilka alla har 2-3 maträtter att välja på. Studierendenwerk tillhandahåller denna samt 
en cafeteria. Studierendenwerk är en organisation för allt runt omkring studierna vid flera av skolorna 
i området, så som mat, bostäder och annat.  

När man registrerar sig som boende i staden får man som student ett välkomstpaket med €50 i 
värdecheckar, gratis kollektivtrafik med KVV under första halvåret samt en liten bok med 
rabattkuponger. Rabattkupongerna kan användas till att både spara pengar, samt till att upptäcka 
gömda juveler till restauranger och caféer. Värdecheckarna går att använda till det mesta – jag blev 
väldigt förvånad över att man kunde använda dem till att köpa vin med.  

Boende 
Jag tittade en hel del på olika boenden då jag ville ha det klart innan jag kom dit. Jag anmälde intresse 
så snart jag kunde och ställde mig i kö enligt via en länk jag hittade på KITs hemsida för 
internationella studenter. Det finns mycket tips att hitta där. Jag fick mitt boende genom universitetet 
till slut, nackdelen med det var att det inte fanns någon information om det. Jag visste inte var jag 
skulle hamna eller hur standarden på boendet var. De enda uppgifter jag fick var hyran samt att det 
var ett korridorboende.  

Jag chansade ändå och det visade sig vara väldigt bra! Jag betalade €260 i månaden och bodde i en 
korridor med 10 personer, varav 7 var tyskar så det var lätt att öva sin tyska. Boendet var också på 
campus, precis utanför kontoret för internationella studenter och det tog 2 minuter att gå till 
biblioteket eller kantinen. Med korridorer är det ju alltid en chansning då renligheten osv beror på 
personerna som man bor där tillsammans med, men jag hade tur och de alla var väldigt hjälpsamma 
och trevliga. Jag tror att det beror på att jag bodde i det minsta studentområdet då det endast var vårt 
hus, totalt 35 personer som bodde där. De allra flesta studenter hamnar i Hans-Dickmann Kolleg 
(HaDiKo), där blev det lätt lite mer smutsigt men å andra sidan har fina takterrasser som man kan 
hänga på. Nedan är två bilder på hur mitt rum såg ut, det uthyrdes alltså möblerat.  

 

Universitetet och studierna 
KIT är ett stort universitet som bedriver mycket forskning. Det är mycket mer självständigt arbete, och 
under de första månaderna gör de flesta studenterna inte så mycket. Generellt krävs inte så mycket 
kurslitteratur heller, utan i de flesta kurserna används mest föreläsningsanteckningar. Jag köpte en 
enda bok under tiden på KIT, vilken var för tyskakursen.  
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Tentorna är i överlag väldigt stressiga. De flesta är 1-1.5 timmar och kan innehålla lika mycket som en 
tenta på KTH. I vissa kurser är det aldrig någon student som hinner klart med hela tentan, vilket också 
gör att deras system för att sätta betyg är lite annorlunda. Standarden som jag fick förklarad för mig är 
att de tar den bästa tentan och utgår ifrån den när de sätter betyg. Om du känner att detta upplägg inte 
passar dig, är mitt tips att höra av dig till examinatorerna i de olika kurserna och fråga om muntlig 
tenta. De brukar vara tillmötesgående med utbytesstudenter, främst om tentan är sent schemalagd. 
Tentaperioden för sommarterminen sträcker sig till slutet på september, men istället för att skippa en 
kurs med en sen tenta kan man i de flesta fall få en muntlig tenta innan dess, så man hinner tillbaka till 
höstterminen på KTH. De muntliga tentorna är i överlag mycket lättare än de skriftliga, vilket jag fick 
reda på för sent – men om du har chansen rekommenderar jag att ta de muntliga tentorna. Något som 
kan tilläggas är också att de har ingen maxgräns på rättningstiden av tentorna, det verkar snarare vara 
en regel att vissa tar 8 veckor på sig trots bara ett par studenter har skrivit tentan.  

Den största skillnaden i kurserna är att de är uppdelade i seminarier och föreläsningar. Detta innebär 
att kurserna är små, vanligtvis 3 eller 4.5 HP. Föreläsningar är de vanligaste kurserna för 
utbytesstudenter och de innebär att man går till föreläsningar och skriver en tenta som avslut. Det kan 
också finnas övningar som ibland kan ges som en separat kurs. Seminarier är kurser som innebär 
projektarbete. Dessa kan också vara rätt svåra att få plats på då man måste ansöka till de flesta ett bra 
tag innan terminen börjar, plus att förtur ges till de som studerar på KIT på heltid. Inom de flesta 
program pratas det om moduler, där man kan se vilka föreläsningar och seminarier som hör ihop. Det 
hela kan vara ganska förvirrande och jag rekommenderar att man lägger tid på att klura ut detta. Det 
som är bra är dock att man kan registrera sig på kurser och tentor lite hur och när man vill, åtminstone 
vid fakulteten för Industriell ekonomi (WiWi), där jag studerade största delen av mina kurser.  

Jag läste mig till att man som Erasmusstudent kunde läsa 30% av sina kurser från en annan fakultet 
än det man var antagen till. Därför ändrade jag min ansökan och pluggade under mitt utbyte mest 
indek kurser. Detta var för att jag insåg att det inte erbjöds några kurser inom mitt ämnesområde på 
engelska hos fakulteten för Samhällsbyggnad (Bauingenieurwesen). Jag insåg också att det skulle bli 
väldigt svårt att studera helt på tyska så jag bestämde mig för att därför läsa 70% på engelska och 30% 
på tyska.  

Mina kurser under utbytet 
Här är en lista av alla kurser jag läste under utbytet. Totalt 41 hp, vilket var alldeles för mycket. Se till 
att njuta av utbytet, det är verkligen viktigt! Min åsikt är att det helt klart är mer värt att hänga med på 
en extra resa med sina nya kompisar än att studera extra kurser. Informationen nedan är endast vad 
som gällde när jag studerade under vårterminen 2019, så ta den specifika kursinformationen med en 
nypa salt, eftersom de kan ha gjort om kurserna när det är aktuellt för dig att söka.  

German pre-semester course nivå B2.1, 4 hp. Innan terminen började gavs denna kurs. Denna 
anmälde jag intresse av att läsa redan på mitt första learning agreement, men det var många som skrev 
upp sig på den när de kom till Karlsruhe. Här krävs det ca 90% närvaro samt ett godkänt prov för att få 
poängen, annars kan man få ett certifikat för avklarad kurs utan poängen endast baserad på närvaron.  

Management Accounting 1, 4.5 hp. I denna kurs gavs inga föreläsningar, de hänvisade istället till 
tidigare inspelade föreläsningar på kurshemsidan. Dock gavs övningar i kursen, och precis som på 
KTH är dessa mycket till hjälp.  

Entrepreneurship, 3 hp. Denna kurs handlar om att memorera definitioner och koncept, och har 
getts av samma föreläsare i 6 år. Föreläsningarna är långa och föreläsaren är monoton, vilket inte gör 
det till den mest intressanta kursen. Inga övningar i kursen, utan endast teori.  

Financial Analysis, 4.5 hp. En analytisk kurs med krysstenta. Detta var en kurs jag till en början inte 
tänkte skriva då jag hade tillräckligt med annat att göra, men bestämde mig för att studera inför den 
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ändå eftersom jag läste andra kurser som var inom samma ämnesområde. Övningarna var ganska 
avancerade men tentan innehöll nästan enbart teori.  

Corporate Financial Policy, 4.5 hp. Den här kursen togs bort straxt innan kursstart, men jag fick 
reda på att jag kunde läsa den ändå då en tenta var planerad i slutet av terminen. Jag valde att göra det 
eftersom det var den enda kursen som gavs på engelska som kunde tillgodoräknas som programkurs i 
min master, Fastigheter och Byggande. Gamla tentor fanns att köpa billigt hos WiWi Fachschaft. 
Uppgifterna i de gamla tentorna var bra att ha, trots att de nyaste var över 5 år gamla.  

International Marketing, 1.5 hp. Den här kursen fick jag nys om av en annan student. Med en tenta 
tidigt i maj tänkte jag att det var ett bra sätt att få reda på hur tentor gick till på KIT. Det var en kurs 
som gavs under vinterterminen och då omtentan jag skrev upp mig på. Handlade en hel del om olika 
kulturer och hur man måste profilera varumärken och företag, vilket var intressant. Tentan var 
stressig men frågorna var logiska, men det krävdes att man kunde reflektera över ämnet.  

Betriebs- und Personalführung / Operations and Personnel management, 6 hp. Den enda 
kursen som undervisades i tyska. Hittade inte fler kurser med en tidig tenta som kunde tillgodoräknas, 
vilket gjorde att det slutade med att jag bara läste denna på tyska. Som tidigare sagt hade jag säkert 
kunna fått en tidigare muntlig tenta om jag hade valt att läsa någon ytterligare kurs, så utesluta inte 
kurser för att de har en sen tenta som jag gjorde.  

Product- and Innovation Management, 3 hp. Här var det en duktig föreläsare, Herr Klarmann. 
Han var väldigt engagerad och gav tips om andra kurser som passade. Tack vare honom kunde jag läsa 
ett seminarium(nedan) som visade sig vara den roligaste kursen jag någonsin läst. Följde man med på 
föreläsningarna och studerade ett par dagar innan tentan var det inga problem att klara kursen.  

Marketing Strategy Planspiel, 1.5 hp. Ett seminarium som verkligen var kul! Rekommenderas för 
alla. Man blev indelade i grupper och fick ett företag, samt en utgångspunkt med ett par produkter. 
Sedan skulle man använda teori och bestämma en strategi för framtida lanseringar och 
marknadsföring Man kunde välja om man ville göra det på engelska eller tyska, men det underlättade 
om man kunde tyska eftersom att vissa grupper höll presentation på tyska.  

Service Innovation, 4.5 hp. Väldigt mycket fokus på tjänster, som titeln avslöjar om. Precis som de 
flesta andra kurser var det mycket teori och definitioner att lära sig. Annars var den väldigt intressant 
och övningarna som gavs var användbara för tentan, vilken var en timme lång. 

German language course B2.2, 4 hp. Liknande upplägg som förberedelsekursen i tyska, med 
skillnaden att det var två kvällstillfällen i veckan på 1.5 timmar. Man kunde välja bland flera kurser, 
och jag valde denna då det var en passande nivå och den gavs av samma lärare jag hade under 
förberedelsekursen. Katarina Meyer var helt klart en toppenlärare, så får du chansen att välja kan jag 
rekommendera henne. 

Staden och landet 
Generellt sett är en hel del byråkrati i Tyskland, och man måste vara förberedd på att få intyg etc. tar 
tid. Jag fick inte mina resultat förrän sent i oktober vilket leder till lite stress med plugget hemma och 
svårt att ha intyg att skicka till CSN och SSSB om man bor hos dem. Man kan självklart försöka snabba 
på processen men inga garantier finns. Dock kanske det tog extra lång tid för mig då kursen från den 
andra fakulteten var den som tog lång tid med att föra över betyget.  

Det är också en del att göra med att skriva ut sig från KIT och staden, men då alla Erasmusstudenter 
måste göra samma sak är det lätt att få information om vad som behöver göras.  

Utöver det så är Karlsruhe en charmig stad där man har nära till allt. Det tekniska universitetet utgör 
en stor del av staden vilket medför en hög procentandel av killar utav stadens befolkning. Det är oftast 
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inte något problem och märks inte så mycket då de flesta man umgås med också brukar vara Erasmus 
studenter där det är ganska jämnt fördelat. Vid utekvällar på klubbar märks det som bäst, men Tyskar 
är generellt rätt lugna och jag märkte inte av så mycket macho-stämning.  

En sak som var lite svårare att vänja sig vid var att alla butiker har stängt på söndagar. Man måste 
alltså planera sina inköp även om man säkert kan hitta någon mack som har öppet på en söndag. 
Skulle det vara panik kan man oftast köpa fryspizza från studenthemmen som brukar finnas i en 
källare.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Karlsruhe har ett fint slott med en slottsträdgård som är 
toppen för eftermiddagshäng i solen. Där spelar man ofta 
Flunkyball, som är enkelt förklarat som kubb fast med öl. 
Staden är också utformad efter slottet vilket gör att det är 
en centerpunkt som de flesta har nära till.  

Varje tisdag ordnar ESN (Erasmus Student Network) 
gruppen ett Stammtisch. Det innebär att Erasmus-
studenter har reserverade bord på en av stadens pubar 
varje vecka. Extraerbjudanden är vanliga under kvällen och 
det är alltså olika pubar varje vecka. Det gör att man får se 
mycket av staden och de olika stadsdelarna vilket alltid är 
kul!, Efter Stammtisch brukar BeaBar öppnas. Det är en av 
studenthemmens bar i källaren som brukar bli fullpackad. 
De har öppet ungefär till klockan 4-5 beroende på folk, och 
tro mig, det brukar vara många som stannar så sent även om det är på en tisdag. Speciellt i början av 
terminen.  

Det som kan vara lite jobbigt under högsommaren med upp 
till 40 grader vissa veckor är att det är rätt långt till sjöarna 
runt omkring staden. Det tar ca 40 minuter att cykla dit, 
vilket kan kännas långt i värmen, men är självklart värt det 
när man kommer fram. Pooler och annat finns i staden, och 
de flesta studenthem brukar också ha några små plastpooler 
man kan svalka sig i. 

Vill man hålla sig ännu mer aktiv än att bara cykla överallt 
erbjuds alla studenter att vara med i en sportgrupp/kurs. 
Hochschulsport har massvis olika sporter som man kan 
skriva upp sig på för en avgift på €10. Det finns många 
nybörjarkurser vilket gör att det är lätt att testa på en ny 
sport. Karate, undervattenspolo och akrobatik är några av 
kurserna som erbjuds. Man måste dock ha koll och vara 
snabb med att anmäla sig då platserna snabbt tar slut (vissa 
inom ett par minuter). Kommer ihåg att det var problem med 
betalning för mig också då man var tvungen att betala med en 
SEPA betalning online, vilket enligt en bankman ingen 

svensk bank godkänner. Så har du möjlighet, boka med någon annan som kan betala på en gång för att 
säkra platsen.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Restaurangtips:  

1. Deli burgers: Helt seriöst, missa inte denna pärla. De godaste burgarna jag ätit i hela mitt liv. 
Skulle kunna tänka mig att åka tillbaka till Karlsruhe endast för dessa. Haha.  

2. Stövchen: Väldigt god flammkuchen, vilket är en traditionell rätt i området.  

Övriga tips: 

Turmberg – åk dit och gå upp på berget för en fin utsiktsplats och kanske också förfestställe. Många 
ses där för att se solnedgången med ett glas vin i handen. 

Frühlingsfest – som oktoberfest fast på våren. Härligt, eller hur? ESN brukar anordna en resa till 
Frühlingsfesten i Stuttgart som är prisvärd.  

Ett utbyte handlar om så mycket mer än bara studier, och jag hade verkligen den roligaste tiden i mitt 
liv i Karlsruhe. Så mycket härliga människor som gör att problemen och strulet med kurser och 
byråkrati i landet gör det hela värt det. Eftersom terminsstarten är så sen har man också möjlighet att 
läsa ikapp kurser man har kvar på KTH, eller göra som jag, åka ut och resa i några veckor. Jag tog 
möjligheten att åka till Australien i 6 veckor innan utbytet vilket kanske gjorde att jag inte var lika 
förberedd med kurser etc. och det påverkade upplevelsen av KIT lite negativt. Hur som helst var det ett 
väldigt bra val för att lära sig tyska och det är verkligen en väldigt mysig stad med mycket aktiviteter 
och full av liv! 

Om du har mer frågor angående ett utbyte i Karlsruhe, hör gärna av dig. Jag hoppas att du får ett bra 
utbyte var du än hamnar J  

 

Mvh,  

Matilda Damström 
damst@kth.se 
 


