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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Linnéa Hämquist  HT19 

Utbytesuniversitet     

Oxford Brookes University 

Utbildningsprogram     

MSc Real Estate and Construction Management 

     

     

I Tolkiens fotspår 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier i England eftersom jag ville förbättra min akademiska engelska, både när det 

kommer till tal och skrift. Jag har tidigare bott i London och ville helt enkelt testa bo i en mindre stad i 

England. Oxford är även en stad med mycket historia, något jag är intresserad av.  

Jag förväntade mig högre krav när det kommer till presentationer och inlämningar, speciellt språk, 

vilket jag tycker delvis stämde. Jag hade inga problem med språket men det var en utmaning i vissa 

fall. Jag fick mycket hjälp av min ”Academic Advisor” och lärare i kurserna. Om du känner dig orolig, 

stressad eller osäker på vad som faktiskt krävs av dig – prata med dem direkt så kan ni sitta och gå 

igenom dina ”assessment criterias” som är ens betygskriterier.  

Innan avresa fick jag även kontakt med andra utbytesstudenter via olika facebook-grupper. Varje 

Accommodation hall, dvs. studentboende har sin egen grupp på facebook där du kan få kontakt med 

andra utbytesstudenter som har valt samma boende som dig. Där fick jag kontakt med en tjej jag 

delade lägenhet med vilket var skönt då vi kunde ställa frågor och hjälpa varandra inför flytt.  

Ankomst 

Vi fick information från universitetet om att vara på plats en vecka innan kursstart, det vill säga vecka 

0 som är deras introduktionsvecka för nya studenter. För mig innebar det att jag var på plats den 14 

september som också var tidigaste dagen för mig att få tillgång till mitt boende. Kurserna pågick 

mellan vecka 1–12 och avslutades med examinationsvecka under vecka 13. Jag rekommenderar att 

vara där under introduktionsveckan för att fixa allt en behöver till sitt boende och universitetet 

anordnar också olika aktiviteter och föreläsningar specifikt för internationella studenter som kan vara 

bra att vara med på. Det var också under den här veckan jag träffade de jag umgicks med och lärde 

känna de jag bodde med.  

Det är också under introduktionsveckan, vecka 0, som en har möjlighet att lösa eventuella problem 

med kurser. Du kommer att få ett mejl med en tid då du ska träffa din Academic Advisor som vanligen 

är en lärare på institutionen som kan hjälpa dig med allt som rör dina studier på Oxford Brookes. För 

mig var det en process att ta sig igenom eftersom schemat förändrades i sista sekund och två kurser 

krockade. Det löste sig hyfsat smidigt och jag fick mycket hjälp av min Academic Advisor.   

Ekonomi 

Jag tog förutom vanligt studielån även merkostnadslån från CSN och fick totalt ca 13 000 kr/månad. 

Jag fick även Erasmus stipendium på ca 18 000 kr totalt, varav 70% betalades ut innan avresa och 

resterande efter avslutad utbytestermin. Mat (både i matbutik och på restaurang) är generellt billigare 

här än i Sverige, speciellt jämfört med centrala Stockholm.  

Jag behövde aldrig köpa någon kurslitteratur då universitetet tillhandahöll allt material online via 

olika biblioteksfunktioner. Vi åkte på en del ”field trips” och det varierade huruvida universitetet stod 

för kostnaden eller inte. Vi åkte t.ex. på studiebesök hos ett företag i London och fick då stå för 

transportkostnader själva vilket var ca £25 totalt.  

Överlag kände jag ingen ekonomisk oro eller stress och behövde inte använda mig av några privata 

sparpengar för att finansiera mitt utbyte.  
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Boende 

Som utbytesstudent är du garanterad boende i så kallade ”halls”, motsvarande studentkorridor i 

Sverige, via Brookes Accommodation. De kommer att skicka ut information om detta så det är 

ingenting att stressa över. Jag valde själv att bo endast med tjejer men det finns även s.k. ”mixed 

halls”. Jag bodde i Warneford Halls där jag hade ett eget rum med handfat och delade på kök, två 

toaletter och två duschar med fem andra tjejer. För detta betalade jag ca £590 i månaden. Som 

utbytesstudent kunde jag välja mellan Warneford hall och Clive Booth (dessa är de enda boenden där 

Brookes erbjuder kontrakt på endast en termin så att en slipper betala för längre tid än vad en är på 

plats). Båda ligger inom 5-10 min gångavstånd till huvudcampus, Headington campus, där jag hade 

alla mina föreläsningar. Clive Booth är det billigare alternativet av de två men där delar du på en 

toalett och en dusch med fem andra och har inget eget handfat inne på ditt rum – något jag tycker gör 

stor skillnad.  

När en bor i Brookes studentbostäder får en även ett busskort som gäller för deras bussbolag utan 

kostnad. Busskortet tar dig dit du behöver i hela Oxford så även om boendet känns dyrt kan en tänka 

på att en inte kommer ha några transportkostnader. Det finns två olika busslinjer som du kan åka med 

Brookes Buses; U1 och U5. Det finns även många andra bussbolag och där kostar en singelbiljett ca £1-

1,50 för studenter.  

Jag tycker det är viktigt att förbereda sig på att det inte är samma boendestandard i Storbritannien 

överlag jämfört med Sverige. Det är heltäckningsmattor som inte är speciellt fräscha, dålig isolering 

och ofta även sämre ventilation jämfört med vad vi är vana med i Sverige.  

Som utbytesstudent på Oxford Brookes skulle jag rekommendera att bo i halls. Det är där du träffar 

människor, det ligger nära campusområdet och det är svårt att på annat sätt få ett boendekontrakt 

endast för en termin. Många brittiska studenter/heltidsstudenter hyr hela hus och lägenheter 

tillsammans med kurskamrater men det är svårt att få tag på om du inte stannar i ett helt år och en vill 

ju inte betala för en längre period än en är på plats. Scams är dessutom vanligare här än i Sverige så för 

inte över några pengar till någon, varken privat eller företag, innan du sett bostaden och skrivit ett 

kontrakt. Ska du betala en deposit behöver du även ta reda på vilket deposit scheme dina pengar 

placeras i. Finns inget sådant är det stor risk att du blir lurad och aldrig får tillbaka dina pengar 

eftersom de inte är skyddade. Universitetets boende är därför det bästa och säkraste alternativet för 

utbytesstudenter i min mening.  

Jag köpte allt jag behövde till mitt boende på plats. Täcke, kudde, sängkläder, porslin och köksgeråd. 

Tyvärr finns inget IKEA i närheten men jag hittade allt jag behövde i allt ifrån matbutiker till TGR, 

Argos m.m. Totalt spenderade jag ca 1000 kr på allt detta.  

Värt att nämna är också att du får ha besök som bor i ditt rum, t.ex. kompisar eller andra som kommer 

på besök.  
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Bild från mitt rum, jag hade även eget handfat med spegel samt en stor garderob med mycket 

förvaring!  

Universitetet och studierna 

Innan jag åkte hade jag endast sökt kurser för att följa första terminen på MSc Real Estate på Oxford 

Brookes. När jag anlände skedde dock några sista-minuten förändringar vilket gjorde att jag och min 

Academic Advisor fick pussla lite för att få schemat att gå ihop och jag fick läsa kurser även från andra 

masterprogram för att få ihop 30 HP. Just då var jag ganska frustrerad och stressad men såhär i 

efterhand är jag glad att det blev som det blev då jag fick läsa kurser inom nya områden som ändå 

känns relevanta för min utbildning.  

Alla kurser jag läste går att tillgodoräkna som programkurser för masterprogrammet Fastigheter och 

Byggande.  

Överlag skulle jag säga att den största skillnaden med studierna jämfört med KTH är att det är ett 

betydligt mindre antal studenter som läser varje kurs vilket gjorde att en fick en mer personlig relation 

till läraren och de andra studenterna. Vi kunde under vissa lektioner spendera mycket tid på 

diskussioner där alla hade möjlighet att säga sitt och hade även så kallade ”tutorials” inför inlämning 

av rapporter för att diskutera problem och svårigheter som vi stött på.  
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Oxford Brookes University -  huvudbyggnad 

Kurser 

People, Leadership and Organisations – PMAN7001 (P33504) – 15 ECTS/Hp 

Kursen tillhör flera olika program bl.a. MSc Construction Management och var en av mina 

favoritkurser under mitt utbyte. Kursen till större del av olika case från verkliga byggprojekt och 

varvades med tyngre teorier och akademiska studier. Utmanande att läsa en 15hp-kurs som höll ett 

ganska högt tempo men fortfarande en av de bästa kurserna jag läst under hela min studieperiod. Även 

om en inte är intresserad av en karriär som projektledare eller annan roll som är byggrelaterad skulle 

jag rekommendera den här kursen eftersom det är så viktigt oavsett var i branschen en hamnar efter 

examen. Det finns även möjlighet att analysera och reflektera även kring andra roller och perspektiv. 

Examinationsmomenten bestod av två kortare individuella inlämningar samt en större, casebaserad 

rapport där en skulle presentera en problemlösning i form av konflikthantering och 

ledarskapsperspektiv.   

 

Urban Development – DEVC7003 (P38167) – 10 ECTS/Hp 

Kursen tillhör flera olika program, bland annat MSc Spatial Planning, MSc Sustainable Development, 

MSc Infrastructure Planning m.m.  Annorlunda jämfört med de kurser jag läst hittills på KTH på ett 

positivt sätt. Otroligt kunnig lärare som har erfarenhet av att arbeta med stadsutveckling och 

infrastruktur i utvecklingsländer, spännande gästföreläsare och två field trips ingick i kursen för att ta 

del av ett verklighetsperspektiv på hur en kan jobba med hållbar utveckling inom branschen. 

Examineringsmoment inkluderade tre kortare individuella rapporter och ett lite större grupparbete 

där vi skulle ta fram en långsiktig stadsutvecklingsplan för en stad i Zambia baserat på verkliga fakta 

om staden, landet och de möjligheter som finns idag.   

Integrative Professional Practices – REST7014 (XXXX) – 5 ECTS/Hp 
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Kursen tillhör programmet MSc Real Estate. Det här är en kurs i etik inom fastighetsbranschen och 

allt kursmaterial är baserat på riktlinjer från RICS. Kursen känns relevant för framtiden oavsett var 

inom branschen en kommer att verka. Proffsiga lärare med lång erfarenhet av att ha arbetat med RICS 

och branschriktlinjer här i UK. Examineringsmomenten bestod av ett etik-quiz samt två ”vive voce”-

intervjuer om 10–12 minuter vardera. Jag var lite nervös och stressad över muntlig examination innan 

men alla hjälptes åt och vi fick mycket bra förutsättningar för att förbereda oss i förväg.  

Staden och landet 

Oxford är en otroligt mysig stad med mycket historia, fin arkitektur och varierat studentliv. Jag 

upplevde inga speciella kulturkrockar då det mesta är väldigt likt hur det fungerar i Sverige. 

Kulturkrockar uppstod snarare i boendet där jag delade lägenhet med fem andra internationella 

studenter från olika länder.  

I Oxford finns det alltid något att göra, allt ifrån att besöka olika College där studenter vid Oxford 

University både bor och studerar, klubbar och barer, muséer, mysiga caféer, shoppingmöjligheter i det 

nybyggda Westgate och såklart – oändligt många pubar. Det är många filmer som spelats in i Oxford, 

allt ifrån Harry Potter till Actionrullar med Tom Cruise så det finns många platser att besöka runt om.  

Jag reste även runt en del i Storbritannien, både England och Skottland vilket var väldigt mysigt. Du 

kan enkelt ta bussen in till London över dagen för £10 tur och retur och bussen tar ca 1,5 timme in till 

centrala London.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden utforskade jag Oxford med de andra internationella studenterna jag umgicks med, tränade 

på universitetets gym och på helgerna försökte jag passa på att resa runt till andra städer. Vi besökte 

olika college, utforskade utbudet av pubar, restauranger och museum.  

Universitetet anordnade även både dagsturer och resor med övernattning på helgerna till andra städer 

i Storbritannien, jag själv åkte aldrig på någon av dessa men de jag känner som åkte på dessa var 

mycket nöjda. Dessa anordnades av ISAT (International Students Advice Team). ISAT anordnade även 

stadsvandringar, afternoon tea och andra event för internationella studenter.  

Jag var även med i ett program som hette ”Global Buddies” där vi internationella studenter blev 

indelade i grupper fick två buddies som var heltidsstudenter vid universitetet. Det var väldigt bra 

organiserat och vi fick välja mellan olika aktiviteter att göra tillsammans till ett reducerat pris, t.ex. 

discominigolf, middag på restaurang m.m. Mer att information om ISAT och mottagningen som 

universitetet anordnar går att läsa här: https://www.brookes.ac.uk/students/isat/social/  

Missa inte alla mysiga pubar som finns! Två av de mest kända är; Turf Tavern, The Eagle and The 

Child som jag tycker en borde besöka.  
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Bilder: Radcliffe Camera, Christ Church College, New College och Queen’s College.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

• Välj universitetets boende, du är garanterad ett rum och slipper all stress och risker med att 

fixa boende på egen hand.  

• Var öppen mot dina lärare och din ”Academic Advisor” om du upplever att något är svårt, 

känner dig stressad eller är osäker på vad som förväntas av dig. Jag upplevde att de är otroligt 

vänliga, hjälpsamma och tar dig på allvar. De bokar gärna in ett möte med dig för att gå 

igenom assessment criteria, hjälpa dig med uppgifter och vissa lärare kan även läsa igenom 

dina utkast på inlämningsuppgifter och ge feedback. Syftet med att åka på utbyte är inte att 

endast sitta på biblioteket eller i ditt rum och plugga!  

• Missa inte de stadsvandringar som anordnas av universitetet! Väldigt bra sätt att lära känna 

staden och rolig info om du är intresserad av Oxfords historia och arkitektur. Jag gick bl.a. på 

deras halloween-tour, historical pubs tour och en Oxford City tour.  

• Missa inte Blenheim Palace!! Ett slott som ligger ca en timme utanför Oxford. Innan jul 

anordnade de även en mysig julmarknad där!  

• Bicester Village är en outlet-by som ligger ca 15 minuter med tåg ifrån Oxford, väldigt mysigt 

att gå runt och strosa och perfekt för dig som vill shoppa!  
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• Alla studenter har möjlighet att skaffa ett bibliotekskort på Bodleian Libraries, det tar ca två 

veckor att få men när du väl fått det har du möjlighet att utnyttja hela biblioteket inklusive 

Radcliffe camera. Bibliotekarierna vid Oxford Brookes Library kan hjälpa till att ordna med 

detta!   
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