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MKV på Karlstads universitet har nu ett student- och lä-
rarutbytesprogram med University of Kerala i södra Indi-
en, Department of Communication and Journalism. Vi 
kommer under de närmaste åren ha möjlighet att sända 
iväg två studenter per år till Trivandrum på mycket för-
månliga villkor tack vare stöd från Programkontorets Lin-
naeus/Palme-program. (www.programkontoret.se) 

Som utbytesstudent kan du välja på en rad olika kurser inom två 
olika tvååriga program. Det ena programmet är inriktat mot 
journalistik och det andra mot elektroniska medier. Kurserna är 
vanligen på fyra veckor och har rubriker, litteratur och kursin-
nehåll som mycket liknar det vi har inom MKV i Karlstad. 
Självklart kommer du att få tillgodoräkna dig studierna i Indien 
i din examen här i Karlstad. 

Exempel på kurser du kan läsa i Trivandrum är inom journalist-
utbildningen Reporting, Media Management, Television News, 
Magazine Journalism, Reserch Methods, Public Campaigns och 
Cyber Journalism och inom programmet för Convergence 
Media exempelvis Computer and News Media, Digital Media 
Production och Writing for News Media.  

 

Kerala 
Södra Indien är ett område som utvecklas i mycket snabb takt, 
inte minst inom medieområdet. Delstaten Kerala är en paradox 
på många sätt. Det är ett av de mest tätbefolkade områdena i 
Indien, stort som Småland och med 33 miljoner innevånare. 
Alla barn går i skolan, läskunnigheten är närmast 100% och 
exempelvis tidningsläsandet är överlägset det högsta i Indien. 
Antalet sjukhussängar, för att ta ett annat exempel, är per 1000 
innevånare lika många som Sverige. Samtidigt är delstaten en 
av de fattigaste i Indien, men med en mer jämnt fördelad fattig-
dom, ett slags socialt skyddsnät och sociala rättigheter, och en 
kultur som gör att den extrema fattigdomen som annars är så 
påtaglig i Indien inte är lika utbredd och uppenbar här.  

Den politiska aktiviteten är mycket hög och människor tror på 
politik som ett sätt att förändra levnadsförhållanden. Just nu 
sitter Congresspartiet (som också bildar regering i Indien) vid 
makten i delstaten, men lika ofta har det varit det indiska kom-
munistpartiet som styrt Kerala. Den religiösa aktiviteten är 
också hög och påtaglig i en delstat där 25% är kristna, 25% 
muslimer och 50% hinduer.  

 

Utbytesstudent 
De indiska studenterna har motsvarande en fil-kandexamen 
bakom sig, hälften inom teknik/naturvetenskap hälften inom 
humaniora/samhällsvetenskap och inom den indiska universi-
tetsvärlden ses programmen som mastersprogram. Dina 
kurskamrater kommer således att vara drivna på att skriva 
rapporter och uppsatser men innehållet i mediestudierna är inte 
på högre nivå än här. Ca 65% är kvinnliga studenter, alltså 
ungefär samma könsfördelning som på MKV i Karlstad.  

Läsåret börjar i juni och omfattar 40 läsveckor med ett jul-
/nyårsuppehåll, i regel då på två veckor. Men som utbytesstu-
dent kan du hoppa på vid ett senare tillfälle och förmodligen 
också välja lite friare mellan programmen och årskurserna. (En 
finsk student planerar att börja läsa där till sommaren och är 
mycket intresserad av att komma i kontakt med svenskar som 
planerar att bli utbytesstudent där – mer info genom Dan.) 

Tryggt och enkelt 
Trots alla dessa tydliga skillnader i ekonomi, politiskt tillhörig-
het och trosuppfattning är Kerala, med undantag för trafiken, 
mycket lugnt och tryggt. Låg kriminalitet och nästan ingen 
malaria och tack vare hög läskunnighet, relativt hög utbild-
ningsnivå och bra sjukvård är problemet med andra sjukdomar 
relativt små.  

 

Nästan alla talar lite engelska och många använder det dagligen 
närmast som sitt modersmål. Undervisningen på universitetet är 



exempelvis nästan alltid på engelska och flera dagliga tidningar 
och tevekanaler är engelskspråkiga. 

Men mycket är också annorlunda och det är därför du skall 
plugga i Trivandrum under ett halvår om du får chansen. Kli-
matet, badstränderna, maten och inte minst sättet att umgås och 
hur man organiserar ett samhälle skiljer sig mycket från det vi 
är vana vid hemifrån. 

Det är betydligt enklare för en turist eller västerlänning att resa 
och vistas i södra Indien idag än för några år sedan. Du köper 
ett lokalt telefonkort till din mobiltelefon för ca 50:- och ringer 
lokalt för några tioöringar i minuten och för 2 kronor per minut 
till Sverige. Internetcaféer blir allt vanligare och det kostar runt 
5:- per timme att plugga in sin bärbara dator eller låna en dator 
på plats. Ditt vanliga bankomatkort (med Visa/Mastercard) 
fungerar i alla bankomater. Billiga och hyfsat bra hotell finns 
det nästan överallt om du 
vill resa runt. Den nationel-
la och internationella tu-
rismen ökar vilket gör att 
det finns gott om special-
anpassade resor till intres-
santa platser runt om i 
delstaten och en hel del 
andra turistiska arrange-
mang; självklart finns det 
också en del riktiga turist-
fällor.  

Nästan alla har idag teve 
(introducerades i Kerala för 
ca 15 år sedan) och kun-
skaperna om västvärlden 
och vårt konstiga sätt att hälsa, skaka på huvudet, äta med kniv 
och gaffel etc, är självklart mycket större idag än för bara något 
årtionde sedan. Fortfarande är västerlänningar exotiska och 
spännande men på ett plan där nyfikenheten gör det mycket 
enklare i kontakten med alla dem man möter. Men för en försäl-
jare kommer du alltid att ses som en potentiell konsument – 
oavsett om det är toastolar eller barnleksaker man säljer! 

Ekonomi 
De förmånliga ekonomiska villkoren bygger på att du som 
student får ett stipendium på 25000:- för en termin. Om du är 
borta kortare tid än 20 veckor reduceras beloppet med motsva-
rande del. Du har samtidigt möjlighet till lån och bidrag som 
när du studerar i Sverige. En flygbiljett till Indien kan kosta 
mellan 9.000:- och 13.000:-, försäkringar någon tusenlapp, men 
mat, telefonkort till mobilen, böcker, kläder, lokala transporter 
och uppehälle är mycket billigt. 

- Dr Subash – Head of Depart-
ment – Communication  & 
Journalism 

 

Nya lärare och 
studenter 
Det är inte omöjligt att du 
under någon av kurserna i 
Indien får någon av MKV-
lärarna från Karlstad som lära-
re. Linnaeus/Palme-program-
met är nämligen ett student- 

och lärarutbyte där två studenter och två lärare har möjlighet att 
byta utbildningsort och arbetsplats under en tid. Det kommer 
för övrigt att innebära att vi har två indiska studenter och två 
indiska lärare på någon av MKV-kurserna under nästa vår. 

I maj kommer Dr Subash – som är motsvarande prefekt på 
Communication and Journalism – komma hit till oss under en 
vecka. Vi kommer att ordna ett möte där alla intresserade kan 
träffa honom och där ni kan passa på att fråga honom om sådant 
som har med praktiska förhållanden och med studierna att göra.  

Är du i åtminstone lite intresserad kontaktar du Dan Åkerlund 
(MKV-korridoren bredvid sekreterarna i hus 12) 

e-post: dan.akerlund@kau.se 

tel: 054 - 700 19 62 

Han kommer att sätta upp dig på listan över intresserade och 
försöka se till att du får fortlöpande information.  

Det kommer att vara det Internationella sekretariatet på Karl-
stads universitet som handhar ansökningarna. (enklast genom 
växeln 054 - 700 1000). De omorganiserar och nyrekryterar just 
nu men kan säkert lämna mer upplysningar om någon månad 
om hur det kommer att gå till. 

Slutligen 
Om du inte blir uttagen eller om just den här formen av studier 
inte passar dig – men om du ändå vill studera i Indien eller 
något annat utvecklingsland, kan du söka MFS-stipendium för 
en C- eller D-uppsats. Kanske kan det passa bra också av socia-
la skäl att göra det just i Trivandrum om du har två kompisar 
som pluggar där. 

Några viktiga länkar: 
• http://www.programkontoret.se  - sök på Linnaeus  eller 

Palme om det inte finns en länk på startsidan 
• http://www.indien.nu – en fantastisk sajt för alla indien-

resenärer 
• http://www.keralauniversity.edu – klicka på ”Depart-

ments…” 
• http://www.tranas-resebyra.se/ - som utbytesstudent till 

Indien har du möjlighet att köpa Raptim-biljetter 
• http://www.indianembassy.se/ - Det krävs visum  

Indien och indisk turism 
• http://www.thiruvananthapuram.net/ - Trivandrums in-

diska namn 
• http://www.hotelskerala.com/ 
• http://www.polyvalent.se/kerala/ - bok om kerala 
• http://www.lonelyplanet.com - reseguider 
• http://www.kerala-hub.com/ - bra sajt för turister 
• http://www.mapsofindia.com/maps/kerala/ - lite kartor 

 

Text och bild: Dan Åkerlund 


