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Utbyte i Oxford HT19 

Innan avresa 

Under mitt fjärde år började jag fundera på ett utbyte och att bosätta mig någon annanstans 
under en termin. Jag hade länge varit intresserad av England och varit i London flertal 
gånger, efter lite research på KTHs hemsida hittade jag Oxford Brookes University och fick 
bra intryck, därefter bestämde mig ganska snabbt för att jag ville studera där. Min 
förhoppning var framförallt att utveckla engelskan och sedan gillade jag även att det var 
ganska ”nära” Sverige. Efter antagning på universitetet var det en hel del administration i 
form av att fylla i diverse papper, söka kurser på utbytesuniversitet etc. Det var lite 
omständligt med att man fick byta kurser väl på plats pga krockar i schemat men första 
veckan var en introvecka och det fanns gott om tid för att justera allt, dessutom var 
personalen och min Academic adviser (en mentor man blir tilldelad på Uni) väldigt 
hjälpsamma.  

Ankomst 
Jag var på plats vid uppstart av terminen, som jag nämnde innan var första vecka en 
introvecka med aktiviteter, workshops etc så man fick göra sig bekant med staden och nya 
boendet. De två första veckorna var väldigt lugna vilket var skönt. Jag hade även möte med 
min academic adviser för att planera kurserna. Det var även en hel del utställningar s.k. ”fair” 
från diverse sektioner och kårer där man kunde gå med.  

Ekonomi 
Förbered dig för att boende kostar mer än vad det gör i Sverige, men däremot är maten på 
dagligvaruhandel billigare. Kostnadsläget är i övrigt hyffsat likt Sverige. Du får gratis 
busskort av universitetet.  

Boende 
Eftersom jag skulle befinna mig på utbytet i en ganska kort period på drygt 3 månader 
tackade jag ja till universitets egna studentboende som alla blir erbjudna och garanterade vid 
antagning, det var skönt att den biten vart klart. Jag bodde i Warneford Hall som var 
jättenära Headington campus där jag hade alla mina föreläsningar, endast 5 minuters 
gångavstånd. Dessvärre är boendestandarden mycket sämre än i Sverige, så bra att vara 
förberedd på det. Kan vara bra att kolla andra boendealternativ om du har tid och möjlighet.  

Universitetet och studierna 
I stort är min upplevelse av Oxford positivt, jag hade engagerade och hjälpsamma 
professorer. En vanlig vecka för mig hade jag 4 föreläsningar, en per dag och varje 
föreläsning var 2 h lång. Med andra ord hade jag mycket tid där jag inte var schemalagd. 
Däremot läste jag 3 kurser på mastersnivå vilket ställde höga krav på individuella studier. 
Skillnaden gentemot KTH var det höga tempot, eftersom deras (höst)termin är på 12 veckor 
och man läser samma antal (30)hp på den perioden är det högre tempo och fler deadlines. 
Jag upplevde att det var bra och plugga varje dag för att hänga med i studierna.  
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Kurser 
Jag läser masterprogrammet med inriktning Construction Management på KTH och det 
finns en motsvarighet till det programmet på Oxford Brookes också, däremot kunde jag inte 
välja alla kurser från det programmet för det skulle krocka i mitt schema pga. att jag behövde 
läsa Research methods inför min masteruppsats på vårterminen. Av den anledningen fick jag 
mixa kurser från olika program, totalt 30 hp.   

! P33505 – Project Planning, Control & Risk. 

En kurs i projektledning inom bygg, med alla termer och begrepp inom ämnet. Jag hade 
tidigare läst kursen Construction Management på KTH och kände igen en del. Däremot var 
denna kurs, och specifikt ett av de två projektarbetena, inriktad på Cost planning i mer detalj 
än vad jag hade erfarenhet av sedan tidigare och i den meningen var kursen utmanade.  

Sedan var det ett projektarbete i Risk management. Alla projektarbetena var individuella. I 
övrigt var kursen som KTH med föreläsningar, dock inte lika interaktivt med oss studenter 
som jag är van vid. Vi hade en dag då vi utförde case study.  

! P38167 Development and Urbanisation 

Den här kursen var inom ett annat program ”Sustainable Urban Development” och som 
namnet på kursen säger var utveckling och urbanisering i fokus i specifikt u-länder. Det var 
väldigt intressant och nytt för mig. Vi utförde ett större projektarbete där vi fick studera en 
stad i ett u-land och lägga fram en utvecklingsplan för staden. Utöver det var det 
examinationer genom tre olika rapporter.  

! P35030 Research methods 

En metodkurs jag behövde läsa för att kunna skriva masteruppsatsen på vårterminen. Denna 
är motsvarig till metodkursen på KTH och huvudsakligen lär man sig att skriva en 
vetenskaplig rapport med alla hjälpmedel och krav som finns.  

Staden och landet 
Oxford är en otroligt mysig stad med en hel del historia som gör staden unik och charmig. 
Det var härligt att strosa runt i staden bland alla gamla byggnader med underbar arkitektur. 
Jag tycker att det är den perfekta studentstaden- lagom stort och finns massor med mysiga 
fik, restauranger och museum att besöka. Dessutom är det nära till London, jag passade på 
att åka dit flera gånger. Det finns bussar till centrala London som går från Oxford Brookes 
och det tar ca 1,5h. Väldigt smidigt!  

Det anordnades en del dagsresor via universitetet till bl.a. Wales, Bath, Brighton och olika 
guidade turer i Oxford som är absolut värt att gå på. Speciellt den historiskt guidade turen 
rekommenderar jag. De ordnar även halloween och jul-aktiviteter. Jag vet om att det 
anordnades en resa till Skottland också. 

Jag hade hört detta i förväg men blev ändå positivt överraskad av hur trevliga alla Britter var, 
väldigt öppna och hjälpsamma, alla är måna om att hjälpa till när man frågar.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Det använder kontanter mer än vad vi gör i Sverige så det kan vara bra att ha det.  
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Ett tips är att sätta sig ner i början av terminen och planera allt man vill delta på under 
terminen, man får schema på alla aktiviteter vid uppstart. Det kan va bra att göra detta så 
man kan planera sin tid och koordinera med studierna.  
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