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1. Inledning 

Vi är två elever som går det fyraåriga samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning beteendevetenskap och nationell idrottsutbildning på Filbornaskolan i 

Helsingborg. Vi spelar basket i Helsingborg basketbollklubb i division 1. Anledningen 

till att vi valde det fyraåriga programmet på Filborna var för att vi ville kombinera vårt 

idrottssatsande med våra studier.  

 

När vi har tagit studenten år 2015 så är det dags för oss att ta nästa steg, vilket är 

universitetsstudier och vi vill fortsätta att kombinera det på detta sätt. Vi anser att det 

bästa alternativet i vårt fall är collegestudier i USA.  

 

Att studera i USA som en internationell idrottsstudent är ett stort steg och det ligger 

mycket jobb i ansökningsprocessen. För att underlätta, inte bara för oss själva, utan 

även för framtida potentiella basketspelare, har vi valt att försöka hitta den enklaste 

vägen dit. Vi har genomfört fyra intervjuer med tidigare och nuvarande svenska 

basketstudenter för att på så sätt kunna sammanställa och komma fram till det bästa 

tillvägagångssättet utifrån våra fyra intervjupersoner.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
1.1 Syfte  

Huvudsyftet är att utifrån dessa 4 ungdomar komma fram till det bästa 

tillvägagångssättet för att ansöka till college i USA, i samband med sin idrott, i detta 

fall basket.   
 
1.2 Material och metod 



Våra intentioner med detta fördjupningsarbete har varit att med hjälp av intervjuer 

komma fram till det mest optimala tillvägagångssättet att ansöka till college i USA. Vi 

vill hjälpa svenska basketspelare som vill fortsätta med sina studier men samtidigt 

satsa på sin idrott på en hög nivå. Detta genom att strukturerat sammanställa 

svenska collegespelares ansökningar och sedan göra en utförlig tidsplan.  

Vi valde att intervjua via mejl som metod för att det var det mest tänkbara sättet att få 

så utförliga svar som möjligt på våra tankar och funderingar kring 

collegeansökningar. Efter att vi hade intervjuat insåg vi att det var massa begrepp 

och organisationer med mera som behövde redovisas i vår bakgrund. Vi började då 

själva efterforska information genom att bland annat söka på Internet men också i 

böcker där vi fann relevant fakta. Våra egna erfarenheter och kunskaper har också 

varit till stor hjälp på traven eftersom att vi själva befinner oss i denna process. 

 

2. Bakgrund 

2.1 College i USA som svensk 

USA är ett väldigt stort land och därför är urvalet också otroligt stort när du ska välja 

skola och utbildning. Du kommer därför att kunna specialisera dig i just det ämnet 

som intresserar och passar dig bäst. College är eftergymnasiala studier som kan 

vara i antingen fyra eller två år, beroende på om man går på juniorcollege eller vanligt 

4-årigt college. Collegestudier kommer att underlätta för dig att både satsa på din 

utbildning och basketen. Basket är en av de populäraste idrotterna på universiteten i 

USA. Skolorna satsar ofantligt mycket pengar på basket men även på idrott av alla 

dess slag. Därför brukar elever som är lovande inom sin idrott bli erbjudna ett 

scholarship eftersom att universitetsstudier inte betalas av staten i USA som de gör i 

Sverige.  

 

När du är i den fasen där du ska göra en plus- och minuslista på universitetsstudier i 

USA, ska du ha i åtanke att utlandsstudier överlag inte bara kommer att resultera i en 

utbildning som det gör när du studerar i hemma i Sverige. Du kommer att upptäcka 

nya sidor hos dig själv eftersom att du kommer att vara utanför din "comfort-zone". 

Du kommer därför att utvecklas som individ och få nyttiga erfarenheter som du 



kommer att ha användning av resten av ditt liv. Bland annat kommer du att uppleva 

kulturkrockar, vilket kommer att göra dig mer förstående för andra kulturer. Dessutom 

kommer du att lära dig flytande engelska som kommer att vara ett stort plus när du 

sedan ska söka jobb i nästa fas. Det är alltså ett privilegium att ha collegestudier i 

USA på sitt CV, vilket kommer att resultera i fler jobbmöjligheter. Nya dörrar i ditt 

basketspelande kommer att öppnas och detta är en bra väg att ta för att du ska bli så 

bra som du kan bli. Du kommer att pressa kroppen till det yttersta i den tuffa 

idrottsmiljön, både fysiskt och mentalt.  

 

 

2.2 Det amerikanska utbildningssystemet 

I USA finns det två typer av eftergymnasiala studier; community college/junior college 

eller University/college. Det förstnämnda är en tvåårig så kallad undergraduatenivå-

utbildning. Detta är mer yrkesförberedande och det är lättare att komma in på ett 

community college än ett universitet. Det har att göra med att college eller universitet 

erbjuder fyraåriga ”bachelor’s degree”- utbildningar men du kan också fortsätta dina 

studier och få en master’s degree i mer avancerade vidarestudier. Men du ska då ha i 

åtanke att du endast kan få scholarship för maximalt fyraårs utbildning som 

basketspelare. 

I Sverige har vi något som kallas för kandidatexamen men i USA däremot kallas det  

”bachelor’s degree”.  

Man får en titel beroende på vilket år du är inne på i sin skolgång. 

▪ 1:a året; ”Freshman” 

▪ 2:a året; ”Sophmore” 

▪ 3:e året; ”Junior” 

▪ 4:e året; ”Senior” 

 

I Sverige har vi så kallade högskolepoäng som motsvarar credits/units/points i det 

amerikanska utbildningssystemet. Beroende på vad du studerar, ger det ett visst 

antal poäng och totalsumman per termin ska man ha uppnått i terminens slut. För att 



studera på heltid i USA ska man som internationell student studera minst 12 credits 

per termin, vilket vanligen motsvarar fyra kurser som alla är värda 3 credits. 

I mitten (mid-term) och i slutet (final exam)av terminen har man tentamen. Om du inte 

riktigt vet vad du vill studera kan du välja att läsa ”General Studies”, detta är som en 

sorts förlängning av gymnasiet med allmänna kurser så som matematik, 

naturvetenskap, samhällsvetenskap med mera.  

 

2.3 Val av skola 

Vi är alla olika och därför ser vi olika på vad som är viktigt på en skola. Men det finns 

ändå en del frågor du bör ställa dig innan du väljer skola.  

 

▪ Hur länge vill du vara borta? Vill du läsa en eller två terminer Study Abroad, 

Associate Degree som är på två år eller Bachelor Degree som är på fyra år.  

▪ Vad vill du läsa? - Har jag användning av utbildningen i framtiden? 

▪ Hur tänker jag bekosta mina studier? 

▪ Vad har jag för betyg? Uppnår de kraven? 

▪ Vilken divison och NCAA eller NAIA? 
 

Detta är några av de primära frågorna du bör ställa dig, eftersom det är ganska 

grundläggande för att du skall komma till en skola som har det du vill ha och som du 

kommer att trivas på. Om du först börjar leta på geografiska platser är det inte säkert 

att dessa skolor har exempelvis det du vill läsa. Men när du väl hittat skolor som 

stämmer överens med dina primära frågor kan du börja sortera ut enligt dina 

sekundära behov. Såsom: 

 

- Hur många studenter går på skolan? 

- Vart ligger skolan geografiskt? 

- Vilka idrotter finns på skolan? 

- Hur är coachen, vilka ambitioner/mål har coachen/skolan och hur tränar/spelar 

laget(passar det dig?)  
 

Som sagt, frågor som anses som primära eller sekundära varierar från person till 

person, men när du väl hittat skolor som besvarar dina egna primära frågor på ett bra 

sätt kan du enkelt sätta dig ner och jämföra dina alternativa skolor med varandra, 



fördelar och nackdelar. Detta är något du bör lägga ner tid på då det är ett stort 

beslut.  
 

2.4 Tester  

Collegeskolor i USA är intresserade av att veta dina språkliga förkunskaper och dina 

allmänna kunskaper. Dessa tester används som urvalsinstrument och vilka poäng 

som krävs från respektive prov varierar från skola till skola.  

 

SAT är ett av de kunskapsproven som används och står för "Scholastic Assessment 

Tests" och kan jämföras med det svenska högskoleprovet. Det finns mer än 1000 

internationella skolor som erbjuder SAT-testet runt om i världen. I Sverige erbjuds 

testet i Malmö, Göteborg och Stockholm. Det finns ett "SAT Reasoning Test" och 

"SAT subject test". Oftast behöver man bara göra det allmänna SAT-provet, det vill 

säga "SAT reasoning". Anmälan måste ske minst en månad innan man ska göra 

testet, men har man otur kan det vara fullt och det är därför bäst att registrera sig så 

fort som möjligt. Provet kostar ca 51 US-dollar. Du anmäler dig via collegeboard.org  

 

Varför är detta test så viktigt? Jo, inte nog med att vissa skolor har ett visst krav på 

poängen för att du skall kunna bli antagen på själva skolan. Du behöver även minst 

820 på två delar, "critical reading" och "mathematics" av det maximala 1600 för att 

kunna bli godkänd av NCAA-Eligibility Center. Kravet för NAIA-skolorna är något 

högre och sträcker sig till 860 poäng. 

 

SAT Reasoning Test är ett allmänt prov och är totalt 3 timmar och 45 min och 

innehåller 3 huvuddelar.  

• Critical reading; innebär bland annat att man ska ändra läsövningar och andra 

övningar för att de ska bli korrekta. 

• Writing; gäller huvudsakligen att korrigera grammatiska och språkliga fel samt 

skriva en kortare uppsats.  

• Mathematics; uppgifter att räkna med är bland annat algebra, geometri, 

sannolikhetslära och statistik.  

 

TOEFL - Språktest i engelska.  

TOEFL är det största och mest populäraste språktest i engelska och används av 

universitet över hela världen. Testet mäter din förmåga att använda och förstå 

engelska på universitetsnivå när engelska inte är ditt modersmål. Det testar också din 

http://collegeboard.org/


kombinerande förmåga att tala, lyssna, läsa och skriva engelska för akademiska 

ändamål. I Sverige finner du provlokalerna i Stockholm och i Malmö och kostnaden 

ligger på ungefär 250 US-dollar och du anmäler dig på TOEFL:s hemsida 

(https://www.ets.org/toefl/ibt/register/). Notera att det är viktigt att läsa igenom all 

information innan du registrera dig, bland annat att det är extremt viktigt att du fyller 

i alla dina namn precis som det står på ditt ID, för att förhindra eventuella problem. 

Om du skulle behöva hjälp kan du ringa deras service på följande nummer: +1-877-

863-3546. Varför är detta testet viktigt? Eftersom många skolor kräver ett TOEFL-

reslutat, dock inte alla. Skolan brukar ha ett krav på hur många poäng du måste få för 

att kunna bli antagen. Kravet ligger ofta mellan 60-80 poäng på det internet-baserade 

testet av det maximala 120 poäng. 

Testet består av:  

 

• Listening; 60-90 minuter med 34-51 frågor, de typer av frågor du ska besvara 

är utifrån olika senarion där du har deltagit i en diskussion i klassrummet eller 

lyssnat på en föreläsning.  

 

• Reading; 60-80 minuter med 36-56 frågor där du ska svara på frågorna utifrån 

akademiska texter.  
 

• Speaking; 20 minuter med 6 blandade uppgifter, från att prata om din egen 

åsikt, någon annans åsikt till återberätta och besvara en fråga angående ett 

akademiskt ämne.  

 

• Writing; 50 mintuer, 2 uppgifter där du ska skriva korta uppsatssvar på hör- 

och läsövningar.  

 
 
 
 
2.5 Visum-ESTA-Pass  

ESTA står för Electronic System for Travel Authorization och det är därigenom som 

du kan ansöka om ett besöksvisum. Detta är om du planerar att stanna i USA i 90 

dagar eller mindre.  
 

https://www.ets.org/toefl/ibt/register/


Innan du får söka visum måste du blivit antagen och godkänd av skolan eller 

utbildningsprogrammet. När du väl blivit det kommer utbildnings-institutionen att ge 

dig alla nödvändiga dokument som ska lämnas in vid ansökning om visum.  

 

"F-1-visum är den vanligaste typen av studentvisum. Om du vill ägna dig åt 

akademiska studier vid en godkänd skola i USA, som till exempel en ackrediterad 

amerikansk högskola eller ett universitet, en privat gymnasieskola eller godkända 

engelskspråkiga program, då du behöver ett F-1-visum. Du behöver också ett F-1-

visum om dina studier överstiger 18 timmar per vecka." (Citat taget från 

http://www.ustraveldocs.com) 
 

För att ansöka till detta visum måste du lämna in en mängd olika saker.  

• Icke-immigrationsvisum DS-160, ett elektroniskt ansökningsformulär. 

• Ett kvitto från ansökningen till det icke-immigrationsvisumet ovan. 

• Giltigt pass. Med "giltigt" menas att ditt pass har en giltighetstid på minst 6 

månader utöver din avsedda tid du ska vara i USA.  

• Ett godkänt I-20-formulär från din amerikanska skola. 

• Ett avgiftkvitto från SEVIS I-901, som bevisar att du betalat SEVIS-avgiften. 

SEVIS är det informationssystemet för studenter och utbytesbesökare som är 

ett internetbaserat system som spårar F-, M- och J-visumdeltagare från den 

tidpunkt då de får sin första dokumentation tills att de tar sin examen/lämnar 

skolan eller slutar/lämnar programmet. 

• Ett foto som är taget under de senaste 6 månaderna och är 5x5cm  

 

Utöver det ovan, måste du uppvisa en bokningsbekräftelse som bevisar att du har 

bokat en intervju på den amerikanska ambassaden i Stockholm. 

 

Hur ansöker du? 

 

"Fyll i Elektroniskt ansökningsformulär för icke-immigrationsvisum (DS-160). 

 
Steg 2 

Betala visumansökningsavgiften. 

 
Steg 3 

http://www.ustraveldocs.com/


Schemalägg din bokning på denna webbsida. Du kommer att behöva följande 

information för att schemalägga din bokning: 

 
Ditt passnummer 

CGI-referensnumret som finns på ditt kvitto för viseringsavgiften. (Klicka här om du 

behöver hjälp med att hitta detta nummer.) 

Det tio (10)-siffriga streckkodsnumret från din DS-160-bekräftelsesida 

Steg 4 

Ta dig till amerikanska ambassaden på angiven dag och tidpunkt för din 

visumintervju. Du måste ta med en utskriven kopia av ditt mötesbrev, din DS-160-

bekräftelsesida, ett foto som tagits under de senaste sex månaderna, ditt nuvarande 

och alla gamla pass, och det ursprungliga avgiftskvittot för betalningen av visumet. 

Ansökningar utan alla dessa dokument kommer att avvisas." (citat från 

http://www.ustraveldocs.com/se_se/se-niv-typefandm.asp) Utgå från att det kan ta 

upp till två veckor att ställa ut ditt studentvisum. 

 
 
2.6 Campus  

I universitetsområdet ligger allting nära till hands. Ofta bor du på campus som 

förstaårs elev, i så kallade "dorms". På skolans hemsida kan du oftast hitta 

information om hur mycket det kostar, hur det är möblerat och hur stort det är. En 

"dorm" är som ett studentrum som du ofta delar med en annan student. Det är också 

oftast möblerat med en säng, ett skrivbord och en garderob medan toalett, dusch och 

kök delas med andra i korridoren. Det är inte ett måste att bo i "dorm" utan du kan 

också välja att dela lägenhet med andra. Alltså finns det många olika alternativ men 

det är starkt rekommenderat att som förstaårs elev bo i en dorm eftersom många 

väljer att göra det och på så sätt skapar du lätt nya kontakter.  

 
2.7 NCAA och NAIA 

Som idrottsstudent i USA kommer du att tillhöra antigen NCAA (National Collegiate 

Athletic Association)  eller NAIA (National Association of Intercollegiate Athletics), 

som står för den idrottsliga delen av din utbildning. NCAA är den största 

organisationen av de två och i basket finns det tre olika divisioner inom både herr- 

och dambasket(DI,DII,DIII). Väljer du en DIII-skola, så ska du ha i åtanke att du inte 

kommer att kunna få ett athletic-scholarship. Oftast är det så att de stora skolorna 

http://www.ustraveldocs.com/se_se/se-niv-typefandm.asp


erbjuder DI spel för att de har mer resurser. NAIA håller inte lika hög nivå som i 

NCAA.  

 

2.8 Agentur: Blueship 

Som vi har nämnt tidigare, ligger det mycket jobb i din collgeansökan. Därför väljer 

vissa att vända sig till en agentur och få hjälp av dem. Detta tillvägagångssätt kan 

underlätta väldigt mycket for dig och med hjälp av deras kontakter i USA, kan du 

snabbare få napp på en skola. Dock kostar det väldigt mycket pengar men det kan 

vara värt det! 

 

Blueship är den största agenturen i Norden och har hjälpt tusentals ungdomar från 

Norden att uppfylla sina drömmar. När du kontakter dem får du ha ett kostnadsfritt 

informationssamtal där du kan ställa alla dina frågor, exempelvis kostnaden.  Om du 

sedan bestämmer dig för att ta hjälp av dem, tecknas ett serviceavtal, vilket reglerar 

vad jag själv och vad Blueship ska göra. Sedan kommer du få en utförlig information 

om de handlingar och underlag som du ska ta fram och sedan skicka in. Detta mot 

en kostnad på 25 000kr. De hjälper dig alltså med att göra allt rätt eftersom att det 

kan vara lite knepigt med alla regler som finns i bland annat NCAA. Exempelvis är 

det strängt förbjudet att komma till ett college om man har spelat proffesionellt och 

har fått ersättning i form av lön. När du har fått all den information som behövs är det 

upp till dig att få det gjort. Det som Blueship gör är att sammanställa en profil med 

alla dina dokument med översatta betyg, rekommendationsbrev, uppsatser med 

mera. När du väl får kontakt med en skola, hjälper de dig med att förhandla om ditt 

scholarship så att du får bästa möjliga erbjudandet. Du kan dessutom när som helst 

under din ansökningsperiod kontakta Blueship och få råd och svar på dina frågor 

med omedelbar verkan.  

 

CSUSA liknar Blueship på många sätt, men innan man gör sitt val angående om man 

vill gå via en organisation för att få hjälp med sitt collegesökande är det viktigt att man 

kollar upp och får så mycket information som möjligt om respektive organisation. På 



CSUSA:s hemsida (http://www.collegescholarshipsusa.com/se) fyller du enkelt i 

en gratis intresseanmälan och sedan utvärderar de dina chanser till att hitta en skola 

som matchar ditt eget intresse. CSUSA kostar under åren 2014/2015 20 000 svenska 

kronor, det du får för dessa pengarna är hjälp med en mängd olika saker, bland 

annat:  

- Bedömning av dig både idrottsligt och akademiskt.  

- Hjälper dig med förberedelser och registrering för både SAT och TOEFL. 

- När det är dags att ansöka om spel- och tävlingslicens hjälper de till med 

registrering, regler och behörighet m.m  

- De marknadsför dig som idrottare genom att identifiera de bästa möjligheter både 

akademiskt men också idrottsligt, tips och vägledning med coacher och även 

hjälpa dig att teckna stipendiumavtal och Letter of Intent.  

- Hjälper till med pappersarbete. 

- Immigration: bland annat när du ska ansöka om visum. 

- Allmän vägledning och råd.  

 

 

 

3. Ansökningsprocess 

3.1 Vad prioriterar jag?  

När du väl har bestämt dig att du ska ansöka till universitetsstudier i USA, borde du 

fundera över vad som står på din prioriteringslista och vad det är du vill få ut med ditt 

val av att studera i USA.  

Förslag på punkter som du bör fundera kring:  

• Åker du dit för att det är en kul grej eller för att satsa hundra procent på 

basketen? 

• Hur bra bör skolan vara akademiskt? 

• Är det viktigt att det finns andra utlandsstudenter/ svenskar/ européer på 

skolan eller i laget? 

• Måste du få finansiellt stöd av skolan eller kan du ta lån? 

• Spelar det någon roll vilken delstat eller vilket område skolan ligger? 

http://www.collegescholarshipsusa.com/se


• Ska du vara lagets stjärna eller vill du spela i ett riktigt bra lag men riskera att 

inte få mycket speltid? 

• Spelar det någon roll hur ”programmet styrs”, alltså hur coachfilosofin är? 

• Hur vill du att klimatet ska vara? Spelar det någon roll? 

• Vill du bo på skolans campus, hos en värdfamilj eller lägenhet? 

• Föredrar du att skolan ska vara i en stor eller liten stad? 

• Spelar storleken på skolan någon roll? 

• Vill du att faciliteterna ska ha öppet dygnet runt, träningsmöjligheter? 

 

3.2 Ansökningsbrev  
 

Att ansöka till ett universitet i USA innebär mycket pappersarbeten. Du måste fylla i 

olika ansökningsformulär beroende på vad skolan du ansöker till kräver. Det kan vara 

allt från dokument på dina betyg till uppsatser och personliga uppgifter. Ha även med 

”Letter of Recommendation”, där både din nuvarande coach och en lärare/rektorn 

skriver om dig och din personlighet.  

 

Som en blivande basketstudent ska du börja med att försöka få kontakt med coachen 

på skolan som du är intresserad utav.  Första steget därefter är att skriva ett 

personligt brev om dig som person och dina meriter. Du kan hitta mallar på nätet om 

du söker på ”collegeletter”. (Du kan se hur en mall kan se ut i bifogat dokument) 

Det är viktigt att du lägger mycket energi på detta ansökningsbrev för att det kommer 

att spela roll om coachen väljer att fortsätta läsa just ditt av alla andra i högen. Därför 

är det ytterst viktigt att du fångar upp coachens intresse med en bra inledning. Du bör 

också ha med dina meriter(landslaget, utmärkelser, idrottsskola) men även 

akademisk information och SAT- eller TOEFL.-resultat. Amerikaner älskar statistik 

och stämplade dokument med information om dig och din skolgång. Vad inte rädd för 

att låta för självgod. Använd gärna positivt laddade ord såsom ”committed”, ”honor” 

och ”opportunity” med mera. Glöm inte att skriva lite kort om familjen och om du har 

varit i USA tidigare. Det kan också vara bra att ha med ditt syfte med att gå på 

college i USA.  



 

För att tränaren ska få en ärlig chans att se hur du verkligen är på basketplanen, ska 

du även skicka ”game-tape”. Du ska både ha en länk till en hel match som du spelar 

men en mixtape kan också vara bra att skicka med, där du väljer ut dina bästa 

prestationer under olika matcher och sedan klipper ihop det till ett klipp på ca. 5-10 

minuter. Det är viktigt att du har med både offensiva och defensiva utdrag ur ditt spel. 

Det skadar inte om du har filmbevis på att du är ”den spelaren som peppar dina 

lagkamrater”, genom att ha med när du gör en highfive med någon i ditt lag eller när 

du knyter ihop näven upp i luften för att visa att du är passionerad i ditt 

basketspelande.  

 

3.3 Ansökning till universitet 

På de flesta skolor kan du ansöka via nätet på deras hemsida, annars skickas 

dokument hem till dig. Även om coachen vill ha dig är det inte säkert du kommer in 

på skolan. Det finns speciella "signings dates" då du skriver på ett dokument kallat 

NLI (National Letter of Intent). Detta dokument är ett sorts skydd vilket gör att om en 

student som ska hålla på med någon form av idrott skriver på, betyder det att ingen 

annan coach kan rekrytera idrottaren i fråga, och skolan kan inte ge bort det 

finansiella stöd som de båda kommit överens om. Innan dessa "signings dates" har 

coachen och spelaren endast ett muntligt avtal och detta är inte bindande. Det 

betyder att rekrytering fortfarande kan ske och skolan får fortsätta rekrytera andra 

spelare. Ett muntligt avtal bör dock hållas eftersom det anses moraliskt fel att bryta 

även om det praktiskt taget går att bryta. 

 

3.4 The Common Application 

När det är dags för dig att skicka ett ansökningsformulär till skolan, kan du göra det 

på olika sätt. Har du tur, kan det vara så att coachen eller någon på skolan hjälper dig 

med det administrativa för att underlätta din ansökan till skolan.  

Ett alternativ kan vara att söka via det standardiserade ansökningssystemet ”The 

Common Application”(CA). Det är enkelt men kostar dock en slant. Via hemsidan kan 

du istället för att fylla i massa olika formulär till var och en av skolorna som du vill 



ansöka till, göra det enklare genom att endast skriva en ansökan och sedan klicka in 

de skolor som du har valt.  

Du får börja med att skapa ett konto på hemsidan(…..). Men det är inte förrän du har 

fyllt i information om dig, bifogat uppsatser och betygsdokument eller dylikt som du 

kan börja ansöka till skolor. Du kan när du vill, spara allt och sedan fortsätta med att 

fylla i en annan gång.  

Som vi var inne på tidigare, kan ett annat ansökningsalternativ vara att du anmäler 

dig via skolans hemsida där du får fylla i ett formulär med information om dig själv, 

betyg, SAT-resultat, akademiska och idrottsliga meriter, GPA(snittbetyg) med mera. 

 

3.5 Rekrytering, telefon och träffar 

När en coach börjar visa intresse för dig är det viktigt att du visar också visar upp ditt 

intresse tillbaks, detta kan du börja med att göra genom att du svarar snabbt och bra 

på deras frågor i mejl, om detta är kommunikationsvägen vilket är en väldigt vanlig 

form. Fortsätter intresset hos coachen kan det leda till att hen vill prata med dig, 

antingen via telefon eller Skype. Det är då viktigt att du kollat upp saker skolan på 

deras hemsida och ställer de frågor och funderingar du har till coachen. På detta 

sättet visar du återigen ditt intresse för skolan och du får samtidigt svar på frågor som 

kan vara avgörande för ditt stora beslut. Kanske har du haft möjlighet att kolla på 

någon av deras matcher och kan ställa frågor kring olika spel? Det kan hända att 

coachen vill träffa dig personligen och då bokar ni helt enkelt in en "visit", detta är inte 

jättevanligt men det förekommer. När coachen tydligt har sagt till dig att de är 

intresserade av dig, ni har diskuterat scholarship och andra väsentliga frågor, är det 

dags för dig att "get committed" till en skola. Är detta inte under avtalsperioden där du 

kan skriva kontrakt, ger du skolan och skolan dig, en muntlig överenskommelse tills 

vidare.  

 

 

3.6 Try out 

När du har fått kontakt med en coach och det börjar närma sig ett kontrakt, kan det 

vara så att tränaren vill se dig spela på riktigt och därför möjligtvis kalla dit dig till en 



så kallad ”try-out”, där du får visa upp dig själv och få se faciliteterna med mera. 

Kostnaderna för denna resa beror helt på skolan men oftast är det du själv som får 

stå för dem.  

 

3.7 Scholarship 

Att studera i USA innebär att du på något sätt måste kunna finansiera dina studier. 

Detta är faktiskt inte så svårt som det kanske verkar. Fördelen är att samtliga 

kostnader är inkluderat i terminskostnaden(studier, boende, studiemedel, mat och 

ibland fickpengar). Kostnaden beror helt på vilken skola det är. Men den 

genomsnittliga kostnaden för en termin, alltså per år är för en fyraårig utbildning 

ligger mellan $20-30.000, enligt collegeboards resultat. 

(http://www.collegeboard.com/student/pay/add-it-up/4494.html). Den årliga 

genomsnittsavgiften ligger på cirka $3.000 för en tvåårig utbildning. Som lovande 

idrottare kan du få stora delar av kostnaderna täckt av så kallade scholarship, 

stipendium. Den procentuella andelen beror helt på skolan och dina meriter som 

basketspelare. Det kan vara allt från bara en liten del till ”full scholarship”, 100 % 

ersättning.  Detta stipendium delas ut av skolans basketcoach och det är hen som du 

har kontakt med angående finansieringen av din utbildning. 

 

 

 

3.8 Eligibility center 

För att få spela för ett lag i division 1 eller 2 inom NCAA måste du registrera dig hos 

NCAA eligibility center, detta är den organisation som ska godkänna dig som medlem 

och se till att du accepterar, uppfyller och har kännedom om alla antagningskrav ur 

den akademiska synvinkeln. Det är den institutionen som helt enkelt bedömer om du 

har behörighet att studera vid en division 1 eller 2 skola. För att bli godkänd måste du 

skicka in SAT resultat samt en översättning av dina gymnasiebetyg och dina 

grundskolebetyg från årskurs 9. Du måste även intyga att du inte brutit mot 

amatörreglerna. Du registrera dig på deras hemsida: http://www.eligibilitycenter.org 

NAIA:s eligibility center är: www.playNAIA.org och denna institution har samma 

uppgifter som NCAA:s eligibility Center och ska se till att spelare som vill ha 

http://www.eligibilitycenter.org/


spelarlicens möter kraven. Viktigt att pointera är att NCAA-clearinghouse och NCAA-

eligibility center är samma sak fast de har bytt namn. "Instructions to Register for the 

NCAA Clearinghouse. Now Called the NCAA Eligibility Center" Citat taget från: 

http://www.athleticscholarships.net/ncaa-clearinghouse.htm 
 

4. Undersökning  

För att hitta den mest optimala vägen till college i USA, som basket-student, har vi 

intervjuat 4 personer varav 2 tjejer och 2 killar. Intervjun skedde via mejl och  

kompletterades med följdfrågor i efterhand, även detta via mejl.   

 

Hur började du med ditt collegesökande? 

Adam: Började med att söka på internet. 
 
Andreas: Anlitade ett företag vid namn "Blueship" som hjälpte till med allt 

pappersarbete, för 2000 SEK. Kunde gjort det själv men stressen gjorde att det 

kändes mer tryggt.  

 

Michelle: Började under årskurs 2 i gymnasiet att kontakta ett företag "Blueship". Där 

igenom startade de en process att ta fram skolor. 
 

Rebecca: Coachen i klubben uppmuntrade till collegesökande via hans kontakter i 

USA.  
 

Gjorde du upp en plan, isåfall hur såg den ut? 

Adam: Att göra SAT så tidigt som möjligt efter det en sak i taget.  

 
Andreas: Blueship hade gjort upp en plan. 
 

Michelle: Planen var utifrån Blueships mall och sen var det Michelles ansvar att fixa 

det praktiska så som SAT/TOEFL-resultat.  

 

Rebecca: Hennes enda plan var att skicka filmer och lägga upp klipp från matcher så 

att coacher i USA kunde se henne.  
 

Vilka sökhjälpmedel använde du för att hitta skolor du var intresserad av? 

- Om internet, vilka hemsidor? Om böcker, vilka? osv. 

Adam: Olika hemsidor via sökmotorn ”Google”.  

 

Andreas: Sökte endast till en skola och kom in. Ansökningen gjorde han via skolans 

hemsida. 



 

Michelle: ”Blueship” fixade allt från att söka skolor till att sköta kontakten, men när 

Michelle väl hade valt så gick kontakten över helt och hållet till henne.  

 

Rebecca: ”Youtube”.  

 

Hur gick du tillväga, efter att du hittade en skola som du var intresserad av? 

Adam: Ansökte via deras hemsida genom att klicka på "apply here" och följde 

stegen.  
 
Andreas: -  
 

Michelle: När Michelle hade valt skola kom hon i kontakt med coachen som skickade 

film på laget och hon skickade också video på sig.  

 
Rebecca: Skicka DVD-filmer till de skolor som hon fick kontakt med. Hade 

mejlkontakt med coacherna och pratade i telefon/skype med några av dem.  

 

Vad var det du prioriterade först isåfall? (Skola, basketlag/coach/division, 

geografiskt) 
Adam: Basketlag och coach.  
 
Andreas: - 
 

Michelle: Prioriterade både skola och basket, hon brydde sig inte alls geografiskt.  

 

Rebecca: Första prioritet var laget och hur väl hon skulle passa in/tycka om coachen. 

Sen betydde också storleken på skolan en stor roll.  

 

Vilket program sökte du till? 

Adam: General Studies till en början sedan bestämde han sig för Health Sciences - 

Nutrition   
 

Andreas: Till en början General Studies för att sedan byta till psykologi  

 

Michelle: Business och sedan någon form av ekonomi.  

 

Rebecca: Först biologi men ändrade sedan till General Studies.  

 
 

Kollade du upp om utbildningen är godkänd i Europa? 



- Hur gick du tillväga?(skolverket eller dylikt)  

 

Adam: Tänker inte studera i Europa så jag bryr mig inte om det är godkänt i Europa 
eller inte.  
 

Andreas: Ringde psykologiinstitutet i Lund när han var i USA.  

 
Michelle: Nej, kollade inte upp.  
 

Rebecca: Hon kollade upp om en examen i biologi skulle kunna användas i Sverige, 

vilket den inte skulle. Men hon oroade sig inte allt för mycket eftersom hon främst 
åkte för basketen.  
 

Hur såg processen ut för antagningen till studierna på skolan? 

- Gick du via coachen eller vem hade du kontakt med? 

Adam: Han fick tips från coachen att det var bra att göra det över internet, sedan höll 

han konstant kontakt med skolan om vilka papper som behövdes.  

 

Andreas: Blueship hjälpte till med processen för studierna och coachen för basketen.  

 

Michelle: Michelle gick via coachen samt att hon även fick en person som jobbade 

på det administrativa. 

 

Rebecca: Efter påskrivning av basketkontrakt hjälpte coachen henne genom att 

berätta vad hon behövde göra och i vilken ordning.  

 

Berätta detaljrikt om hur kommunikationen gick till mellan dig och din kontakt 

från att du skickade en intresseanmälan/mail, till att du hade biljetten i din hand 

och skulle åka iväg. 

Nämn gärna: 

- Videos  
- Via telefon/mejl/skype 
- Visit 
- Scholarship 
- Boende 
- Krav SAT/TOEFL scores 

Adam: Emails och SAT scores, efter han blivit antagen fick han reda på att han fick 

ett stipendium på 10 000 dollar för det akademiska resultatet. Skolan berättade vad 

som behövde fixas och Adam fick själv reda ut hur och var han skulle få tag på det.   

 



Andreas: Kommunikationen skedde mellan honom och skolan, delvis via Blueship 

som han ständigt var i kontakt med, och skolan, till att sedan gå över till att all 

kommunikation var mellan Andreas och skolan. Fast med Blueships stöd i ryggen. 

Han hade ingen game-tape att visa upp och bestämde sig för att åka på en visit. 

Tyvärr kunde han inte visa upp sig då heller, då han skadade sig 3 veckor innan han 

skulle ge sig av.  
 

Michelle:  Företaget "Blueship" som Michelle anlitade skötte allt från kontakt med 

skolan till hur hon skulle gå tillväga för att ansöka om visum och söka CSN men det 

var sedan upp till Michelle att göra det i praktiken. Att hon skickade game-tape ansåg 

coacherna räckte och de diskuterade också hur hon skulle bo. Michelle gjorde SAT 2 

gånger och TOEFL 1 gång. De pratade alltid via telefon, sms eller mejl aldrig skype 

och hon fick också kontakt med några lagkamrater. Till en början skulle hon betala 

vissa grejer själv med hjälp av CSN, efter ett tag började hon tveka på om hon ville 

vara kvar. Då erbjöd skolan henne ersättning för ännu mer för att slippa CSN lånen, 

men då hade hon redan bestämt sig för åka hem.  

Rebecca: Coachen på skolan tog kontakt med Rebecca, hon skickade inga videos 

men pratade med henne på telefon ett antal gånger. Rebecca visste från början att 

hon skulle få ett fullt scholarship på den skolan. När papperna var påskrivna 

angående scholarship och boende så fick hon skriva ett TOEFL-test för att väga upp 

resultatet hon fått på engelska-delen på SAT.  

 

Vilket pappersarbete behövde du göra innan du åkte, respektive när du kom 

dit? 

Adam: Först fixade Adam ESTA som är ett tillfälligt uppehållstillstånd. Senare fick 

han göra allt från att förnya sitt pass, till VISA, medicinskhistoria, lån. CSN, och 

flygbiljett.  
 

Andreas: Det var väldigt mycket pappersarbete och han kommer inte ihåg allt, men 

det var alltifrån vaccination till studieintyg.  

 

Michelle: Översätta betygen till engelska, vilket Filborna gjorde åt henne. Skicka 

SAT och TOEFL-resultaten samt visum.  
 



Rebecca: Hon behövde fixa ett visum och skicka in betyg från både grundskolan och 

gymnasiet till hennes skola. Sedan behövde hon också skriva på basketkontrakt och 

papper angående NCAA-reglerna.  

 

Hur gjorde du när du ansökte till: 

-Visum 

-Försäkring 

-NCAA/NAIA 
-CSN  

-Översättning av betyg 

-Hälsointyg 

-Andra viktiga papper man bör tänka på? 

Adam: Adam fixa visumet genom att googla på "American Student Visa" och hittade 

där en länk till ambassaden i Stockholm och följde sedan anvisningarna där. Skolan 

har en egen försäkring som Adam använder sig av. Han använde sig av NCAA-

clearinghouse för att fixa sin licens. På CSN.se fanns allt Adam behövde veta 

angående att ta lån osv. Den dåvarande rektorn på Filbornaskolan översatte betygen 

åt Adam. Han kunde inte hitta sina medicinpapper och fick åka ner till statskontoret 

som lyckades gräva fram papperna åt honom i arkivet. Adam bad även rektorn på 

skolan att skriva ett letter of recommendation till honom.  
 

Anderas: Här förlitade sig Anderas helt på Blueships och skolans instruktioner. 

 

Michelle: Visum fixade Michelle genom ambassaden i Stockholm. Blueship hjälpte till 

med försäkring och NCAA. Michelle fixade CSN genom att ansöka hos just CSN.  

 

Rebecca: Efter att ha fått ett antagningsbesked från skolan kunde hon söka till ett 

visum. Hon var försäkrad av skolan och skrev på ett papper. Rebecca fick fylla i ett 

formulär och skicka med bevis om att hon var antagen till skolan till CSN. Hon hade 

redan begärt att få sina betyg översatta av sin gymnasieskola till när hon tog 

studenten. Grundskolebetygen översatte hon själv via en mall från skolverkets 

hemsida. Hennes college skickade ett formulär som hon skulle fylla i själv.  

 

Något mer du vill tipsa om att göra, innan man åker ner? 

Adam: Att om du tvekar på om det är värt det eller inte, så gör det! Oavsett om det 

inte blir vad du ville så kan du iallafall säga att du försökte. Om du inte ens försöker 

kommer du undra för resten av ditt liv!  

http://csn.se/


 

Andreas: Att inte ha för bråttom. Ha is i magen och var inte för ivrig med att komma 

iväg. Lägg mycket energi på att göra en game-tape och satsa stenhårt på att få ett 

bra resultat på SAT. Sök också till flera skolor.  

 

Michelle: Det var bra att bo hos en värdfamilj, då fick man lite "hemkänsla". Men 

efter ett tag är det bättre att bo på campus eller liknande.  

 
Rebecca: Var ute i god tid med allt, särskilt SAT och visum.  
 

Behövde du betala för studiemedel såsom böcker och dator, i så fall vad låg 

summan på? 

Adam: Adam fick ta ut lån på 180 000 svenska kronor för hans första år. Efter det 
fick han allting betalt även böcker, mat och boende.  
 
Andreas: Han stod för kurslitteraturen själv, det fanns allmänna datorer att låna eller 
hyra på bibliotek men endast på bibliotekets område. Summan kommer han inte ihåg 
men det fanns flera sätt att skaffa kurslitteraturen på, låna, beställa från hemsidor 
eller begagnat. 
  

Michelle: Nej, det behövde hon inte.  

 

Rebecca: Hon hade fullt scholarship inklusive böcker. Dator hade hon redan sedan 

innan men det fanns datorsalar på skolan om man behövde.  

 
    
Hur bodde/bor du? 
Adam: Bor i studenthem på skolan som är betalt via hans stipendium.  
 
Andreas: Han bodde i ett korridorsrum på campus som han delade med en annan.  
 
Michelle: Hos en värdfamilj, sedan fixade de en lägenhet tillsammans med några 
från laget, därefter åkte hon hem tillbaka till Sverige.  
 
Rebecca: De första två åren bodde hon i ”dorm”(studentrum) med en lagkamrat. De 
andra två åren fick hon flytta till hus/lägenhet om hon ville, det ville hon. Då bodde 
hon tillsammans med den lagkamraten sedan innan plus två kompisar till.  
   
Hjälpte skolan dig med ditt boende? 

- Kostade det något? 

Adam: .  
 
Andreas: Det var skolan som försåg honom med boende, kostnaden för boendet var 
inräknat i terminsavgiften. Hade han valt att leta utanför campus hade antagligen 
hans terminsavgift sjunkit markant.  



  
Michelle: Skolan hjälpte henne och det kostade ingenting.  
 
Rebecca: De hjälpte henne med boendet i dorm, men om hon hon ville flytta till eget 
hus/lägenhet fick hon ordna det själv. Stipendiet täckte hyran.  
 
Behövde du köpa möbler eller var rummet redan möblerat? 
Adam: Nej, endast lakan och kudde. 
 
Andreas: Rummet var redan möblerat.  
 
Michelle: Allt var möblerat!  
 
Rebecca: Studentrummet var redan möblerat.  
 
 
Hur förberedde du dig inför SAT/TOEFL testerna? 
- Hur många gånger gjorde du dem och med hur tighta mellanrum? 
 
Adam: Han tog högskoleprovet precis innan han tog SAT för att förbereda sig för 
SAT. och sedan tog han endast SAT en gång eftersom att han fick ett "helt okej" 
poäng på provet. 
   
Andreas: Läste boken :" Gruber's Complete SAT Guide" och gjorde endast SAT-
provet och endast en gång.  
 
Michelle: Hon förberedde sig ingenting inför TOEFL. Men det gjorde hon inför SAT. 
Detta gjorde hon genom att köpa en SAT-bok och gjorde testerna där i osv.  
 
Rebecca: Hon förberedde sig inte så mycket inför SAT-testet, men gjorde några 
exempelfrågor. Inför TOEFL förberedde hon sig inte alls. Hon gjorde de båda 
testerna en gång.  
  
 
5. Analys av resultat 
Hur började du med ditt collegesökande? 
 
Likheter: Michelle och Andreas kontaktade båda ett företag i början. Adam och 
Rebecca började med att ta hjälp av sina egna kontakter.  
Skillnader: Rebecca fick hjälp av sina kontakter(coachen) medan Adams kontakter 
inte visste så mycket och han började undersöka själv via olika sökmotorer på nätet. 
 
 
Gjorde du upp en plan, isåfall hur såg den ut? 
 

 med det administrativa. Andreas fick hjälp av företaget (Blueship). Rebecca fick all 
hjälp av coachen. 
 



Berätta detaljrikt om hur kommunikationen gick till mellan dig och din kontakt från att 

du skickade en intresseanmälan/mail, till att du hade biljetten i din hand och skulle 

åka iväg. 

Nämn gärna: 

- Videos  
- Via telefon/mejl/skype 
- Visit 
- Scholarship 
- Boende 
- Krav SAT/TOEFL scores 
 
Likheter: Alla hade kontakt med coachen via mail. (Adam och Rebecca inget). 

Michelle och Andreas fick hjälp av företaget med sin inledande kontakt och de hjälpte 

till med papperna. Michelle och Rebecca pratade båda via telefon. Andreas, Adam 

och Michelle fick ta CSN lån. Alla fyra gjorde SAT.  

Skillnader: Coachen hjälpte till med allt i Rebeccas fall. Andreas var på en "visit". 

Michelle hade gjort en "game-tape". Adam gjorde allt själv vad gäller kontakten men 

skolan. Rebecca fick fullt "scholarship". TOEFL-testet var det endast Michelle och 
Rebecca som gjorde det. 
 

Vilket pappersarbete behövde du göra innan du åkte, respektive när du kom dit? Hur 

gjorde du när du ansökte till: 

-Visum 

-Försäkring 

-NCAA/NAIA 
-CSN  

-Översättning av betyg 

-Hälsointyg 

-Andra viktiga papper man bör tänka på? 

 

Likheter: Alla, förutom Adam, fixade visum direkt (krävs först ett antagningsbesked 

från skolan) Michelle, Andreas och Rebecca skickade in grundskole- och 

gymnasiebetyg. Adam, Michelle och Rebecca fick översatta sina gymnasiebetyg 

översatta från skolan. Adam och Michelle hade en intervju på ambassaden i 

Stockholm. Adam och Rebecca tecknade en skolförsäkring från skolan i USA. 

Andreas och Michelle förlitade sig helt på att företaget (blueship) skulle hjälpa till med 

dessa papperna och kunde därför inte komma med ytterligare detaljer. När det gällde 

CSN sökte alla (förutom Andreas) på deras hemsidan där man ska fylla i ett formulär 

som antagningsbevis om att man är antagen på skolan. 



Skillnader: Adam fixade först ESTA, sedan VISA när han väl var i USA, han 

behövde medicinhistorik, förnya pass, lån och CSN. Rebecca var den enda som 

nämnde att hon skrev på basketkontrakt. (NCAA vi får lägga till) Rebecca översatte 

betygen i grundskolan själv på skolverkets hemsida. Hälsoformuläret fick Adam hitta 

på stats-arkivet och Rebecca fixade själv. Adam fixade "Letter Of Recommendation" 

från rektorn på Filboraskolan. 

 

Behövde du betala för studiemedel såsom böcker och dator, isåfall vad låg summan 

på? 

 

Likheter: Adam och Andreas var tvungen att betala för detta.  

Skillnad: Adam lån 180 000 första året. Michelle och Rebecca behövde ej betala 

pga att de hade scholarship och Adam fick scholarship efteråt.  

    
Hur bodde/bor du? 
 

Likheter: Adam, Andreas och Rebecca bodde på campus 

Skillnad: Michelle bodde hos en värdfamilj sedan bytte både Michelle och Rebecca 

till lägenhet efter ett tag. 

   

Hjälpte skolan dig med ditt boende? 

- Kostade det något? 
 

Likheter: Adam och Andreas fick stå för kostnaderna själva. 

Skillnad: Michelles och Rebeccas skolor hjälpte dem. 

 

Behövde du köpa möbler eller var rummet redan möblerat? 

 

Likheter: Alla hade rum som var möblerat från början! 

 

Hur förberedde du dig inför SAT/TOEFL testerna? 

- Hur många gånger gjorde du dem och med hur tighta mellanrum? 

 

Likheter: Alla förberedde sig inför SAT men ingen av de två som gjorde TOEFL 

förberedde sig inför det! 

 



Vi har kommit fram till att det finns väldigt många olika vägar att gå med sin college-

ansökning. Vi vill med hjälp av våra intervjuer komma fram till den bästa vägen. Vi 

drar slutsatsen att det är svårt att hitta en skola på egen hand, hade inte Rebecca 

haft sin kontakt i USA, hade det säkerligen varit svårare än de som gick via ett 

företag, Blueship. Därför tror vi att det lättaste sättet att få kontakt med en skola  

är att betala till en organisation som har tillgång till kontakter. Pappersarbetet i sin tur 

är jobbigt och krävande men fullt möjligt att genomföra på egen hand vilket vi fick se i 

Adams fall. Har man däremot resurserna till att betala en organisation som stöttar dig 

genom allt, är det viktigt att ha i åtanke att det handlar också om vilket företag du 

väljer. Det finns nämligen många olika att välja mellan och risken finns att du inte 

uppfyller dina förväntningar.  

 

Vi ser tydligt i svaren att det var basketen som spelades störst roll i deras 

beslutstagande, beviset för detta är ingen av dem kollade upp om deras utbildning 

var godkänd i Europa i förväg. Vi rekommenderar att man kollar upp detta innan man 

tar sitt beslut, då det blir ett aktivt val om man trots det väljer den utbildningen.  

 

Vi ser också att akademiskt sett så kan "general studies" vara ett bra alternativ om 

man inte är säker på sitt val av program till en början. Denna möjlighet har vi tyvärr 

inte i Sverige. 2 av 4 fick själva stå för studiemedelskostnaderna men dessa 

kostnaderna var dock inräknade i hela summan som de fick betala. Dessutom bodde 

majoriteten i en dorm, vilket vi därför också rekommenderar att göra till en början. 

Anledningen till det är dels för kontakterna men också för att allting är möblerat och 

att skolan har möjlighet att hjälpa till med boende i dorm men inte i en lägenhet 

utanför campus.  

 

Med facit i hand tror vi att en kommunikation inte bara bör ske via mejl, utan även via 

telefon och/eller Skype. Detta för att du ska få en bättre bild av coachen och skolan, 

men också för att ge coachen en chans att få en klarare bild av hur du är i 

"verkligheten". Detta grundar vi på Michelles situation då hon lämnade sina 

collegestudier pågrund av att skolan och laget inte levde upp till hennes 

förväntningar.  

 



I efterhand känner vi att det förmodligen hade varit bättre om vi istället hade intervjuat 

personerna i fråga, via Skype då vi direkt hade kunnat komplettera med följdfrågor 

och då hade vi också fått fullständiga svar. Anledningen till detta är att vi känner att vi 

inte fick svar på alla våra frågor. Dessutom blev det missförstånd där vi själva fick 

tolka utifrån svaret. Detta gjorde det svårare för oss att göra en fullständig jämförelse 

mellan alla 4 individer, vilket vårt examensarbetes syfte. Men trots detta känner vi att 

vår metod underlättade för våra intervjupersoner då de hade tid att tänka igenom sina 

svar noggrant och på så sätt ge oss ett utförligt skriftligt svar.  

 
 

6. Sammanfattning(tidsplanen) Abstract 

Bilagor (vårt frågeformulär med fulla svar) 

 

Källförteckning  

 
http://professionals.collegeboard.com/testing/international/sat 
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The official SAT study guide second edition - Collegeboard  
 
The official guide to the TOEFL test fourth edition - ETS  
 
https://ibs.sts-education.com/sweden/destinationer/studera-i-usa/utbildningssystemet/  
 
https://ibs.sts-education.com/sweden/destinationer/studera-i-usa/visum/   
 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning_i_USA  
 
http://digital.library.louisville.edu/utils/getfile/collection/etd/id/743/filename/744.pdf  
 
http://www.bluechip.nu/processen-steg-for-steg/46 
 
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1 
 
http://www.collegescholarshipsusa.com/se/our-service 
 
http://www.athleticscholarships.net/ncaa-clearinghouse.htm 

http://professionals.collegeboard.com/testing/international/sat
http://allastudier.se/studiefakta/47-sat-h%25C3%25B6gskoleprov-i-usa/
http://allastudier.se/studiefakta/57-toefl-spr%25C3%25A5ktest-i-engelska/
http://www.plugga-utomlands.se/Studier_i_USA__d5484.html
http://www.blueberrysprak.nu/blogg/hur-valjer-jag-college-eller-universitet-i-kalifornien
http://www.ustraveldocs.com/se_se/se-niv-typefandm.asp
https://ibs.sts-education.com/sweden/destinationer/studera-i-usa/utbildningssystemet/
https://ibs.sts-education.com/sweden/destinationer/studera-i-usa/visum/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Utbildning_i_USA
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Bilagor 
 

 - Frågeformulär + fulla svar.  

  

1. Hur började du med ditt collegesökande? 

 
  

ADAM: Började med att fråga rundor, inte mycket folk som visste något så bestämde mig för 

att börja googla allt jag kunde tänka mig angående college i USA. 

 

ANDREAS: Jag började med att kontakta ett företag som heter bluechip som arbetar med att 

hjälpa svenska studenter till att studera utomlands. Jag betalade dem runt 2000kr för att 

sköta kontakt och ansökan med skolan åt mig, samt ge mig råd och instruktioner. Man kunde 

även betala en betydligt större summa, runt 20 000kr, men då sköter de även kontakten med 

coach osv. Jag bifogar en pdf-fil jag hitta som jag fick från bluechip. Det är en checklista som 

jag följde efter jag ansökt till skolan och blivit antagen. Jag kunde absolut klarat mig utan 

deras hjälp, men det kändes tryggt då jag var stressad. 

http://www.bluechip.nu/ 
 

MICHELLE: Jag började under gymnasiet årskurs 2 (tror jag), jag kontaktade ett företag som 

jag har för mig heter Bluechip (har tyvärr alla papper i Helsingborg). Därigenom startade en 

process där dom tog fram olika skolor och jag fick börja samla lite statistik samt filma lite 

matcher osv. 
 

REBECCA: Det var en coach i min basketklubb som uppmuntrade mig att söka till college, 

så jag började söka med hjälp av honom och de kontakter han hade i USA. 

 

2. Gjorde du upp en plan, i så fall hur såg den ut? 

 

ADAM: Jag hade en halvdan plan, jag bestämde mig för att ta SAT tidigt så jag hade det gjort 

oavsett om jag skulle få komma in på någon skola så att det inte skulle vara i vägen om jag 

väl kom in på en skola. Efter det tog jag saker som dem kom, en sak i taget. 

Ansökningsprocess 

 

Emaila coach, få kontakt med coach, tryout, ansöka till skolan via internet, antagen, 

pappersarbete, CSN, medicinpapper, flygbiljett, tryout igen, fick plats i laget. 
 
ANDREAS: Se ovan. 
 

http://www.bluechip.nu/


MICHELLE: Se svaret ovan, planen var utifrån Bluechips ”mall”. Mitt jobb var att som ovan 

sagt samla material om mig själv, fixa SAT/TOEFL-resultat, fixa visum samt filma matcher. 

 

REBECCA: Min enda plan var att skicka filmer och lägga upp klipp från matcher så att 

coacher i USA kunde se mig 
 

3. Vilka sökhjälpmedel använde du för att hitta skolor du var intresserad av? 

Om internet, vilka hemsidor? Om böcker, vilka? osv. 

 
 
ADAM: Google. 
 

ANDREAS: Jag ansökte endast till en skola och kom in. Jag ansökte via skolans hemsida. 

 
 

MICHELLE: Jag använde mig av Bluechip, dom fixade allt. Sökte skolor, skötte kontakt osv. 

Till dess att jag valt skola då gick kontakten över till 

mig helt och hållet. 

 
REBECCA: Youtube 
 

4. Hur gick du tillväga, efter att du hittade en skola som du var intresserad av? 

 

ADAM: Kollade rundor på hemsidan, hittade en flik som hette "Apply here", ganska självklart, 

följde sedan stegen på hemsidan. 

 
ANDREAS: - 
 

MICHELLE: Efter att jag valt skola så kom jag i kontakt med skolan (kommer inte ihåg om jag 

kontaktade dom eller tvärtom), dom skickade filmer på laget som var just då (laget ändras ju i 

med att vissa spelare tar examen och vissa börjar varje år). Sedan fick de också se film på 

mig. 
 
REBECCA: Jag skickade DVD-filmer till de skolor jag fick kontakt med. Jag hade mailkontakt 

med dem och pratade även i telefon/via Skype med några. 

 

5. Vad var det du prioriterade först i så fall? (Skola, basketlag/coach/division, geografiskt) 

 
ADAM: Basketlag och coach 
 
ANDREAS: - 
 

MICHELLE: Jag prioriterade faktiskt både och, både skolan och basketen. Geografiskt 

brydde jag mig inte alls faktiskt. 
 



REBECCA: Min första prioritet var basketlaget och hur väl jag trodde att jag skulle passa 

in/tycka om coachen. Annars brydde jag mig även om hur stor skolan var och hur stor staden 

var som den låg i. Jag ville inte gå på en alltför stor skola och ville hellre vara i en mindre 

stad än i en stor. 

 

6. Vilket program sökte du till? 

 

ADAM: Först General Studies, då jag inte visste vad jag ville göra. Efter ett år bestämde jag 

mig för att göra Health Sciences - Nutrition. 

 

ANDREAS: Till en början "General Studies", men med avsikt att ändra den till psykologi. 

 

MICHELLE: "Bussiness" och någon form av ekonomi. 

 

REBECCA: Man var tvungen att söka till något, så då valde jag Biologi. Däremot ändrade jag 

mitt program senare till General Studies, vilket innebär att man får välja i princip vilka sorts 

kurser man vill läsa. 

 

8. Kollade du upp om utbildningen är godkänd i Europa? 

- Hur gick du tillväga?(skolverket eller dylikt) 

 
 

ADAM: Jag tänker inte studera i Europa, ska studera vidare i USA och sedan när jag fått mitt 

diplom ska jag bli vetenskapsman och så småningom ha mitt eget laboratorium. Så oavsett 

om mina betyg är accepterade i Europa eller inte betyder inget för mig. 

 

ANDREAS: Om jag minns rätt så ringde jag psykologiinstitutet i Lund När jag var i USA. 

 

MICHELLE: Nope, det kollade jag inte upp. Borde kanske gjort det. Bra fråga! 

 

REBECCA: Jag kollade om en examen i biologi skulle kunna användas i Sverige, vilket den 

inte skulle. Men jag åkte i första hand för basketens skull, så jag oroade mig inte alltför 

mycket. 
 

Ansökningsprocess basket 

 

Inte säker jag förstår den här frågan.. men jag emailade coachen och bestämde ett try out 

datum, då jag flög över stannade i en vecka och tryouta. Fick sedan höra att jag kunde 

komma tillbaka och försöka slåss om en plats i laget, då det var det enda lag som potentiellt 

ville ha mig, gjorde jag detta och lyckades få en plats. 

 



9. Hur såg processen ut för antagningen till studierna på skolan? 

- Gick du via coachen eller vem hade du kontakt med? 
 

ADAM: Coachen tipsade mig om att det var bara att göra det över internet, sedan fick jag 

hålla konstant kontakt med skolan om vilka papper jag fixat och behövde fixa för att komma 

in. 
 

ANDREAS: Bluechip för studierna, och coachen för basket. 

 
MICHELLE: Jag gick via coachen samt att jag fick kontakt med en person som jobbade med 

allt det administrativa. Hon hjälpte mig jättemycket. 

 

REBECCA: Efter att jag hade skrivit på basketkontraktet så hjälpte coachen mig med 

ansökningen till skolan. Hon hjälpte till genom att berätta vad jag behövde göra och i vilken 

ordning. 
 

10. Vilket program sökte du till? 

 
ADAM: General Studies. 
 
ANDREAS: General Studies. 
 
MICHELLE: business 
 
Rebecca: General studies 
 
Kommunikation 
 

11. Berätta detaljrikt om hur kommunikationen gick till mellan dig och din kontakt från att du 

skickade en intresseanmälan/mail, till att du hade biljetten i din hand och skulle åka iväg. 

Nämn gärna: 

- videos  
- via telefon/mejl/skype 
- visit 
- scholarship 
- boende 
- krav SAT/TOEFL scores 
 
 

ADAM: Väldigt simpelt, enbart Emails och SAT score. När jag väl blev antagen till skolan 

blev jag meddelad om att jag fick ett stipendium på 10.000 dollar för akademiska resultat 

(SAT score). Det hela gick i princip ut på att dem sa till mig vad jag behövde fixa och jag fick 

reda ut hur och var jag skulle få tag på det själv. Det är sånt BlueChip hjälper en med, men 

jag ville inte betala dem det så jag använde google och löste det själv. 

 



ANDREAS: Kommunikationen mellan mig och skola skedde delvis mellan bluechip, som jag 

var i ständig kontakt med, och skolan, för att sedan skifta till att i princip endast ske mellan 

mig och skolan. Man kan säga att bluechip hanterade den inledande kontakten med skolan, 

för att sedan låta mig ta över helt med deras stöd i ryggen. 

Efter jag hade blivit antagen till skolan så bestämde jag mig för att åka dit och provträna 

eftersom jag hade varit skadad länge och hade därför inget mixtape från matcher. Tyvärr så 

skadade jag mig tre veckor innan jag skulle åka vilket gjorde att jag inte kunde visa upp mig 

när jag väl kom dit. Kontakt med coach och skolan skedde separat över mejl. 

 

MICHELLE: Som jag ovan sagt anställde/anlitade jag Bluechip. Jag betalade en summa 

pengar och därefter fixade dom allt åt mig. Alltifrån kontakt med skolan till hur jag skulle gå 

tillväga för att fixa visum till hur jag skulle söka CSN. Sen var det visserligen upp till mig själv 

att göra allt. När dom tagit fram lite olika skolor så fick jag välja vilken jag tyckte passade mig 

bäst och vilken jag helt enkelt var mest intresserad av. Därefter kontaktade jag skolan (eller 

om det var skolan som kontaktade mig, kommer inte ihåg). Vi diskuterade hur jag skulle bo, 

när jag skulle komma osv. Jag åkte inte över för att test-träna eller liknande, eftersom jag 

skickat filmer ansåg dom att det räckte. Jag fick innan kontakten startade göra SAT och 

TOEFL testerna. Det gick inte så bra första gången på SAT, men andra gången gick det bra. 

TOEFL gick väldigt bra direkt så det behövde jag bara göra en gång. Jag kommer inte ihåg 

vad jag fick på SAT eller vad kraven var (observera att detta är sex år sedan). Jag kommer 

dock ihåg att vi alltid pratade via mail, telefon eller sms. Aldrig skype. Det var nästan alltid 

dom som hörde av sig till mig först. 

Jag fick kontakt med några lagkamrater redan innan jag åkte dit vilket var skönt när jag väl 

var på plats. Då kände jag redan några. När jag kom dit hämtade coach och ass coach mig 

på flygplatsen och körde mig till hallen, där hade dom fixat ”surprise-pizza-fest” så hela laget 

och cheerleaders var samlade och vi käkade och sen körde coachen mig hem till min 

värdfamilj. Dagen därpå tränade jag första gången. Det gick inte så bra (jetlaged) men efter 

det gick det bra. 
 

Till en början var det bestämt att jag skulle betala vissa delar själv via CSN. Efter ett tag 

började jag tveka på om jag verkligen ville vara kvar, då erbjöd dom mig att få ersättning för 

ännu mer, dvs. slippa ta lika mycket CSN. Men då hade jag i princip redan bestämt mig för 

att åka hem och scholarshipet spelade inte så stor roll. Hade jag verkligen velat stanna hade 

jag lätt kunnat ta CSN-lån för det. Erfarenheten är värd det. 

 

REBECCA: I det här fallet var det coachen på skolan som tog kontakt med mig, då hon hade 

blivit tipsad om mig av en coach i Sverige. Jag skickade inga videos, men pratade med 

henne i telefon ett antal gånger. Jag visste från början att jag skulle få ett fullt scholarship på 



den skolan, och coachen var väldigt hjälpsam. När jag hade skrivit på så fixade hon papper 

angående scholarship och boende m.m. Jag hade skrivit SAT-testet tidigare, men fick skriva 

TOEFL-testet efter att jag hade skrivit på kontraktet för att väga upp mitt resultat på 

negelska-delen av SAT-testet. 
 
Praktiskt  
 

12. Vilket pappersarbete behövde du göra innan du åkte, respektive när du kom dit? 

 
 

ADAM: Första gången gjorde jag enbart ESTA vilket är ett tillfälligt uppehållstillstånd. Sedan 

fick jag göra allt från förnya mitt pass, till VISA, Medicinskhistoria, Lån, CSN, Flygbiljett, 

väldigt mycket pappersarbete. 

 

ANDREAS: Det var väldigt mycket pappersarbete. Tyvärr kommer jag inte ihåg exakt vilka 

eller hur mycket. Men det var allt från försäkring till vaccination och studietintyg. 

 

MICHELLE: Endast översätta mina betyg till engelska (Filbornaskolan gjorde det åt mig), 

skicka iväg SAT/TOEFL resultat samt visum. 

 

REBECCA: Innan jag åkte behövde jag fixa visum, vilket innebar en massa pappersarbete. 

Man behövde bl.a. se till att ha ett antagningsbesked från en skola för att kunna ansöka om 

ett visum. Förutom att fixa visum behövde jag skicka in betyg från grundskolan och 

gymnasiet till mitt college, och jag behövde såklart skriva på basketkontrakt och papper 

angående NCAA-regler. 

 

13. Hur gjorde du när du ansökte till: 

 
-Visum 
 
 

ADAM: googlade American Student Visa och hittade länk till ambassaden i stockholm och 

följde sedan anvisningarna där. 

 

ANDREAS: På nedanstående punkter så förlita jag mig helt på bluechips och skolans 

instruktioner. 
 
MICHELLE: Visum fixade jag via ambassaden i Sthlm. 
 
REBECCA: Se ovan  
 
 
  



-Försäkring 

 

ADAM: Skolan har en egen försäkring som jag använder. 

ANDREAS: 

MICHELLE: Försäkring fixade Bluechip. 

REBECCA: Jag var försäkrad av skolan och fick skriva på papper. 

-NCAA/NAIA  
 

ADAM: NCAA Clearinghouse, där fixar man sin license. 

ANDERAS:- 

MICHELLE: (Bluechip) NCAA hjälpte dom också mig med. 

REBECCA: se ovan. 
-CSN  
 

ADAM: CSN.se allt du behöver veta finns att läsa på deras hemsida. 

ANDERAS: 

MICHELLE: CSN fixade jag genom att ansöka hos CSN. 

REBECCA: Jag fick fylla i ett formulär och skicka med bevis om att jag var antagen till en 

skola. 
 
  

-Översättning av betyg 

ADAM:dåvarande rektorn på Filborna gjorde detta åt mig 

REBECCA: Jag hade redan begärt av min gymnasieskola att få betyget översatt när jag tog 

studenten. Grundskolebetyget fick vi översätta själva genom att använda en mall från 

skolverkets hemsida. 
 

-Hälsointyg  

 

ADAM: Kunde inte hitta mina medicinskapapper så fick åka ner till statskontoret som 

lyckades gräva fram mina papper åt mig i arkiven. 

REBECCA: Mitt college skickade ett formulär som jag fick fylla i själv. 

Ett tips är att ta del av skoljournalen innan man slutar gymnasiet, för då kan man enkelt kolla 

upp vilka vaccinationer man har fått och det blir lättare att fylla i hälsoformuläret. 

  

-Andra viktiga papper man bör tänka på?  

 

ADAM: Jag fick Rektorn på filborna att skriva ett letter of recommendation åt mig som jag 

även skickade till skolan. 

  

14. Något mer du vill tipsa om att göra, innan man åker ner? 

 
 



ADAM: Om du tvekar på om det är värt det eller inte, så gör det. Oavsett om det inte blir vad 

du ville av det hela så kan du iallafall säga att du försökte. Om du inte försöker kommer du 

alltid att tänka tillbaka och fundera på hur ditt liv kunde ha varit om du inte gjort det. 

 

ANDREAS: Ha inte för bråttom, ha is i magen och var inte för ivrig med att komma iväg. 

Lägg mycket energi på att göra ett mixtape av när ni spelar som ni kan skicka till coacherna, 

samt satsa stenhårt på att få ett bra SAT resultat då det kan öka era chanser för stipendium. 

Sök till många skolor och inte bara en. 

 

MICHELLE: Det var ett tag sen så jag kommer knappt ihåg så mycket. Det var väldigt bra att 

bo hos en värdfamilj i början, då fick man lite ”hemkänsla” men efter ett tag tror jag det är 

bättre att bo på campus eller liknande. 

 

REBECCA: Att vara ute i god tid med allt, särskilt SAT och visum. 

 

15. Behövde du betala för studiemedel såsom böcker och dator, isåfall vad låg summan på? 

 
 

ADAM: Jag fick ta ut ett lån på mitt första år, det ligger på runt 180 000 svenska, efter det har 

jag fått allt betalat även böcker, mat och boende. 

 

ANDREAS: Man stod för kurslitteraturen själv, allmänna datorer fanns att hyra och låna på 

biblioteket, men dock endast inom bibliotekets område. Tyvärr minns jag inte mina utgifter för 

studiemedel den enstaka terminen jag studerade där, men det fann flera olika möjligheter att 

anskaffa sig kurslitteraturen på. Man kunde beställa från hemsidor eller från butiker, och 

oftast fanns det möjlighet att välja mellan begagnade böcker eller nya. Hade man tur kunde 

man också låna böckerna gratis, om inte det gick, så kunde man hyra för en betydligt mindre 

summa jämfört med om man hade köpt böckerna nya. 

 
MICHELLE: Nej. 
 

REBECCA: Jag hade ett fullt scholarship, så skolan betalde för skolan, inklusive böcker. 

Dator hade jag sedan innan, men det fanns datorsalar på skolan som man kunde gå till om 

man behövde. 

  
Boende 
 
16. Hur bodde/bor du? 
 

ADAM: Bor i studenthem på skolan som är betalat via mitt stipendium. 

 



ANDREAS: Jag bodde i ett korridorsrum på campus som jag delade med en annan. 

 

MICHELLE: Värdfamilj, sedan fixade vi en lgh tillsammans (jag och några i laget). Därefter 

åkte jag tyvärr hem. 

 

REBECCA: De första två åren bodde jag i dorm/studentrum med en lagkamrat. De andra två 

åren fick jag flytta till hus/lägenhet om jag ville, vilket jag gjorde. Då bodde jag med samma 

lagkompis som innan och två kompisar till. 

  

17. Hjälpte skolan dig med ditt boende? 

- Kostade det något? 

 
 

ADAM: Första året gjorde det ja, men inte längre. 

 

ANDREAS: Det var skolan som försåg mig med mitt boende, kostnaden för boendet var 

inräknat i terminsavgiften. Hade jag valt att ett leta boende utanför campus så hade 

antagligen terminsavgiften sjunkit markant. 
 

MICHELLE: Skolan hjälpte mig, kostade ingenting. 

 

REBECCA: De hjälpte mig med boende i dorm, men om jag ville flytta till ett eget 

hus/lägenhet fick jag ordna det på egen hand. Mitt stipendium täckte kostnaden för hyran. 

  

18. Behövde du köpa möbler eller var rummet redan möblerat? 

 
 
ADAM: Nej endast lakan och kudde. 
 

ANDREAS: Rummet var redan möblerat. 

 

MICHELLE: Allt var möblerat! 

 

REBECCA: Studentrummet var redan möblerat. 

 
Tester 
 

19. Hur förberedde du dig inför SAT/TOEFL testerna? 

- Hur många gånger gjorde du dem och med hur tighta mellanrum?  

 

ADAM: Jag tog ett Högskoleprov precis innan jag tog SAT för att förbereda mig för SAT, och 

sedan tog jag endast SAT en gång, fick ett helt okej score så gjorde inte det igen. 

 



ANDREAS: Jag läste boken; "Gruber's Complete SAT Guide" 

Jag gjorde endast SAT, och jag gjorde det en gång. 

 

MICHELLE: Jag förberedde mig ingenting inför TOEFL. Däremot inför SAT förberedde jag 

mig genom att plugga, köpte en SAT-bok och gjorde testen där i osv. SAT gjorde jag två ggr 

och TOEFL en gång. 

 

REBECCA: Jag förberedde mig inte så mycket inför SAT-testet, men jag gjorde några 

exempelfrågor så jag visste hur frågorna ungefär skulle se ut och vilken typ av frågor som 

ställdes. Inför TOEFL förberedde jag mig inte alls. Jag gjorde både SAT och TOEFL en 

gång. 
 
 


