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Reseberättelse  
 

Jag har haft min utlandstermin i Danmark och den stad jag är bosatt i, nämligen 

Köpenhamn. Jag har länge tänkt att jag vill studera på lärosätet jag ansökte till, 

Copenhagen Business School. Jag ville prova en termin där dels för att skolan har ett 

bra rykte, ligger högt i rang på internationella topplistor över business-inriktade 

lärosäten och dels för att den ligger i den stad jag numera är bosatt i.  

 

Mina förberedelser för min termin i Köpenhamn startade redan hösten 2016. Jag 

började undersöka möjligheten att söka till ett lärosäte som Service Management – 

institutionen inte hade ett avtal med. Jag visste redan att jag gärna ville prova att läsa 

på CBS, så jag beslutade mig för att ta reda på om aktuella kurser fanns tillgängliga 

och se hur just deras ansökningsprocess såg ut. Då jag behövde specifika kurser för att 

få tillgodoräkna dem till min utbildning, så ansökte jag 8 kurser (av totalt ca 40 

valbara) som jag fått veta av Annika var inom rätt område. Varje kurs var på 7,5 hp så 

jag behövde 4 för min termin, så jag hade prioriterat 4 av dom som verkade allra 

viktigast och närmast de områden som jag behövde i min utbildning. Ansökningen 

gjordes i maj genom ett enkelt A4 som sändes in via mail till CBS och i starten av 

augusti fick jag reda på att tilldelats en plats på mina 4 förstprioriterade kurser. Jag 

gick genast igång att beställa kursmaterial och anmäla mig till diverse intro-

evenemang, allt praktiskt såsom boende, studiestöd osv. var redan på plats. 

 

3 av 4 kurser som jag blev tilldelad var över hela terminen och en av kurserna var från 

1a september till slutet av oktober. Så första perioden läste jag 4 kurser samtidigt, så 

det var otroligt mycket att hålla koll på. Dessutom uppstod ett problem att alla mina 

kurser var uppbyggda med väldigt mycket läsning i starten av kursen, sedan mer 

diskussionsinriktade och case-baserade lektioner mot slutet och avslutning med tentor 

dagarna efter varandra. Det svåraste var att hålla isär det man läst med vilken kurs, för 

det var ofta det var ganska lika ämnen, men berörde ämnen på olika sätt. Ur en positiv 

synvinkel så har jag fått en bredare förståelse för hur olika fokusområden fungerar i 

företag, t.ex. hur man ser på företags arkitektur utifrån olika perspektiv, från HR, 

accounting control och behaviour, strategisk perspektiv osv. Det viktigaste jag tar 

med mig ifrån min utbytestermin är således att jag fick en bredare förståelse av hur 

företag opererar så att flera fokusområden fungerar tillfredställande på samma gång. 

Såklart har stora framsteg och lärdomar gjorts i det engelska språket, både vad det 

gäller läshastighet, skrivförmåga och att delta muntligt på ett mer akademiskt sätt. 

 

Kurserna var riktigt bra och lärorika allesammans, dock väldigt olika i sin utformning. 

Klasserna var från 20 st upp till 150 st beroende på ämne. Föreläsare var alltid samma 

under hela kursen vilket var bra, man fick en bättre relation mellan elever och 

undervisare. Dock fanns stora skillnader i tidsåtgång, svårighetsgrad, möjlighet att få 

hjälp och grad av elevinvolvering mellan de 4 olika kurserna.  

 

Relationen mellan undervisare och elever var generellt bra i olika situationer. Det var 

alltid nära till humor, vilket säger något om danskar också, men det gjorde att 

stämningen inte blev lika stressfull och stel som jag hade trott av ett lärosäte med bara 

inriktning på Business. Relation mellan elever var å andra sidan inte alltid lika bra. 

Det var otroligt många utbytesstudenter från jordens alla hörn. Detta blandat med 

otroligt många kloka, framgångsrika danska och svenska elever. Istället för att det 

blev en gemenskap, som man hoppats på, blev det istället mycket grupperingar och de 
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flesta studenter umgicks med andra från sin egen nation. Det var mer individuellt 

fokus där man armbågade sig framåt istället för att hjälpas åt, som jag är van med i 

Helsingborg. Såklart fann man en plats med några likasinnade kamrater till slut, men 

det var ändå svårare och ”kallare” på CBS än vad jag förväntade. 

 

Det bästa rådet jag har att ge till andra studenter som vill åka på utbyte är att vara med 

på så mycket som möjligt av det som anordnas. Jag tror de flesta jag lärde känna var 

genom arrangemang utanför studierna. Dessutom ska man vara beredd på att man går 

på lektioner och inte förstå någonting alls, pga. att språket är så pass svårt i början. 

Det hjälper verkligen att läsa för att hänga med. För min del har jag förmodligen 

spenderat dubbelt så mycket tid på läsning än vad jag normalt gör, så man ska räkna 

med att det är otroligt tufft att förstå och hänga med i allt. Trots det har det varit värt 

det, med tanke på att jag är så pass mycket bättre på engelska idag än vad jag var 1.a 

september. 
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