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Detta är min reseberättelse från ett halvårs studerande i Austin, Texas. Om du läser detta 
för att bestämma om du ska söka utbytesstudier eller inte, så har jag bara en sak att 
säga; gör det bara! 

Landa i Austin, Texas
Innan jag ens kom till Austin, var jag och en vän från kth, som sedan skulle studera i Iowa, 
först i Los Angeles och sedan Las Vegas. Det här var mer av turistanledningar än något 
annat, och vi hade helt klart kul. Om man vill besöka just dessa städer är en smakfråga, 
men jag upplevde det i vart fall som nyttigt att mjukstarta sin vistelse i staterna en tid 
innan själva studierna startade och komma in i kuturen.

När jag sedan anlände till Austin var det full rulle från första stund. Genom en tidigare 
studernade på UoT från kth som jag hade pratat med hade jag fått rekommenderat 
studentföreningen Planet Longhorn, som organiserar olika aktiviteter för internationella 
studenter. De erbjöd gratis upplockning från flygplatsen, något som jag självklart nappade 
på! En majoritet av de kompisar jag fick i USA, särskilt i början, var från denna 
studentförening, så jag skulle rekommendera alla att leta upp motsvarande föreningar i 
sitt värduniversitet. 
En chock när jag landade var värmen i Texas, särskilt då jag anlände i en av de värsta 
värmeböljorna / torkan på länge, med temperaturer runt 40°. Det kändes ungefär som att 
gå in i en ugn, och all världens deoderant räddar en inte från att bli dyblöt efter 5 minuters 
promenad. Det värsta släppde dock efter ett tag, och man kan se fram emot svenskt 
sommarväder ungefär i september-november.

Boende
Hursomhelst, efter att ha blivit skjutsad till mitt hotell och gjort ett besök på Austins 
berömda 6th street bargata, började jag ångra att jag inte hade skaffat något boende i 
förväg. Nästan alla hyreskontrakt i varje fall i Austin var helårskontrakt utan möjlighet att 
bryta kontraktet efter en termin, något som helt klart ställde till det. Efter en smått 
stressfull vecka lyckades jag i vart fall hitta ett andrahandskontrakt för 5 månader på 
craigslist (ungefär som blocket.se). Många andra som jag var där med valde istället att för 
att slippa stressa bita i det sura äpplet och skriva på på årskontrakt; dom flesta av dessa 
hittade folk att hyra ut i andrahand till men jag vet ännu inte hur det går för 
sommarmånaderna. Så ett hett tips, särskilt om man inte gillar att sväva runt i ovisshet 
den första tiden då man är som mest stressad, är att verkligen lägga kraft på att ordna 
med boende i förväg. Men låt dig inte skrämmas, även för mig med nästan ingen 
förberedelse så gick det bra till slut.

Kurser
I övrigt var det en rejäl mängd formaliteter som skall ordnas när man kommer fram, som 
att skriva in sig, fixa student-id, söka kurser, frånsäga sig sjukförsäkring osv. Många saker 
fungerar annorlunda mot i Sverige, särskilt kurssökandet, så det gäller att hålla tungan 
rätt i mun här. Allt detta löser sig dock bara men är alert och ser till att hålla koll. Jag hade 
lite problem med mina kurser, då jag sökte 4 stycken graduate level-kurser, motsvarande 
master i Sverige som jag studerar. Det visade sig att i usa är 3 kurser på denna nivå 
heltidsstudier (något som CSN ignorerar så du måste välja 4) och ligger på en betydligt 
mer arbetskrävande nivå än motsvarande svenska kurser, då i stort sett alla studenter på 
denna nivå arbetar tillsammans med professorer på forskningsprojekt och liknande. Det 



hela slutade med att jag fick “droppa” dessa kurser och välja några enklare, vilka som tur 
var ändå var mycket givande, mycket för att professorerna som jag upplevde det lägger 
ner ett större engagemang i sina kurser än många i Sverige. 
Jag skulle dock rekommendera framtida studenter att skicka mail till kursansvariga för de 
kurser de tänkt läsa, och noga studera innehållet redan i Sverige, så att man slipper 
samma missar som jag gjorde.

Kultur
När allt inledande var fixat kunde man ta det lite lugnare (även om arbetsbördan i 
kurserna är högre vid UoT än vid KTH) och börja komma in i kulturen. Som Svensk vid ett 
amerikanskt universitet så är det en fördel att amerikansk kultur är så pass lik Svensk att 
man slipper brutala kulturkrockar, men ändå finns en distinkt skillnad som gör det hela 
spännande. Särskilt i Austin blev jag glatt förvånad av hur trevliga och öppna människor 
var, det är till exempel inget konstigt med att säga hej till vem som helst på gatan, le mot 
en främling och få ett leende tillbaka, eller att starta en konversation med en okvänd 
person på bussen. USA är helt klart väldigt mångsidigt, och det här kanske inte gäller i till 
exempel New York, men helt klart saknade jag vissa delar av texas-andan när jag kom 
tillbaka till Sverige. 
En annan sak som är helt främmande för en som svensk är smått galna saker som att 
campus har en arena med plats för 100,000 åskådare, vilken var fullsatt åtskilliga gånger! 
(och detta på ett universitet med 40,000 studerande).
Jag tänker inte försöka ge mig in mer på att förklara amerikansk kultur, den måste helt 
enkelt upplevas. Bara man har rätt attityd och ser de positiva sidorna framför de negativa 
och försöker anamma kulturen, kommer man garanterat att uppskatta den. 

Sammanfattning
På det hela taget hade jag en otrolig tid i Texas, helt klart en av de bästa i mitt liv. 
Terminen där gick fruktansvärt fort, då man hela tiden har nya, roliga saker att göra, och 
förhoppningsvis kommer jag att hålla kontakten med många av de bra vänner jag träffat i 
USA.
Jag har inte träffat någon som varit på utbyte och ångrat sig, så oavsett om du tänker åka 
till Texas, USA eller någon annanstans så rekommenderar jag det varmt!


