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Två månader i Graz 

Innan avresa 
Jag hade alltid funderat på att åka på utbyte någon gång under studietiden, och med mitt program 
passade årskurs 4 bäst. Jag valde Österrike lite av en slump – jag ville åka till Europa, men hade inte 
pluggat något tredjespråk vilket gjorde valmöjligheterna begränsade. När jag hittade Graz kändes det 
som en bra match: undervisning på engelska, en lagom stor studentstad och fin natur. 

Ankomst 
Skolstarten i Österrike sker i mars, men jag åkte ner redan i slutet av januari och deltog i en månads 
introduktionskurs i tyska som skolan anordnande. Den kostade cirka 200 euro, men man kan söka 
bidrag från KTH för denna typ av förberedande språkkurser. Under denna tid anordnandes även 
infomöten och en slags mottagning för internationella studenter, där jag träffade många av mina nya 
vänner.  

Ekonomi 
Prisläget är ganska likt Sverige, även om vissa varor i matbutiker och på restauranger skiljer sig åt 
(ofta billigare) Jag fick också Erasmus-stipendiet och det kändes mer än nog tillsammans med CSN. 

Jag åkte hem till Sverige igen i Mars när Österrike införde väldigt hårda karantänsregler till följd av 
Corona-utbrottet och stängde landsgränserna, och slutförde därför terminen på distans från Sverige. 
Tyvärr betydde det att jag fick betala för en tom lägenhet i flera månader, samt en ny flygbiljett (och 
tillhörande Covid-test) för att åka tillbaka och rensa lägenheten i juni när saker hade lugnat ner sig 
något. Detta var ju dock väldigt specifikt för denna termin. 

Boende 
Jag började söka runt efter boende så fort jag fått besked om att jag blivit tilldelad en plats, och 
lyckades på egen hand hitta en plats i en privat korridor för studenter (Home4students Neutorgasse). 
Jag är supernöjd med det beslutet då huset låg väldigt centralt – en bit ifrån skolan, men det var något 
jag upplevde som skönt då man fick en bättre inblick i staden även utanför studentlivet. Mitt rum 
kostade ca 400 euro och då delade jag kök med andra i korridoren. Andra vet jag sökte boende på olika 
Facebook-grupper eller genom universitetet. 

Universitetet och studierna 
Det är väldigt svårt att säga hur studierna egentligen ser ut, då jag egentligen bara hann gå på 2 
officiella terminsföreläsningar innan Corona bröt ut och allt gick över till online-undervisning, vilket 
nog ingen var beredd på. Det jag kan säga är att kursupplägget ser väldigt annorlunda ut – de flesta 
kurser är små, cirka 3 HP, vilket betyder att du läser uppemot 10 kurser om du inte hittar en större 
projektkurs.  
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Kurser 
På grund av Corona och det faktum att jag fick åka hem efter 2 månader ändrades min studieplan en 
del, och jag hoppade av en del kurser som blev för svåra att följa på distans från Sverige. Jag skulle ha 
läst ungefär 12 kurser, men jag slutförde ungefär hälften och kompenserade med sommarkurser på 
hemmaplan. 

Mitt största tips skulle nog vara att dubbelkolla språket på kurserna – jag valde en del kurser som sa 
sig undervisas på engelska, men när man kom till första lektionen visade det sig vara tyska ändå. De 
har inte samma typ av tydliga kurs-PM som man är van vid från KTH, och därför är det bra att vara 
beredd på ändringar och eventuella schemakrockar och annat. 

Staden och landet 
Jag älskade verkligen staden Graz, och hade önskat att jag fick stanna längre! Lagom stor för att kunna 
hitta nya aktiviteter, men tillräckligt liten för att kännas hemtrevlig och säker. Staden har många 
universitet och därför en stor del studenter, både lokala och internationella. Naturen runt om är 
fantastisk och du kan i närheten både cykla, vandra och åka skidor (även om jag inte hann med det 
sistnämnda). Staden ligger också perfekt för att besöka andra ställen i Centraleuropa – inte bara andra 
städer i Österrike såsom Wien och Salzburg men också Slovenien, Italien, Ungern och så vidare. 
FlixBus är superbilligt och ett stort tips (i tider där det är okej att resa).  

Fritid och sociala aktiviteter 
Universitetet har ett stort utbud av sportkurser som man kan signa upp sig på vid terminsstarten. De 
är väldigt rabatterade och har därför högt tryck, så man måste vara snabb. I övrigt är som sagt cykling 
och vandring superpopulärt, särskilt på söndagar när de flesta butiker och restauranger är stängda och 
folk spenderar tid med familjen och i naturen. 

Socialt anordnas en del från universitets internationella kår, men det är så mycket studenter i övrigt så 
du kommer hitta mycket att göra på egen hand utöver det! Det finns supertrevliga små barer överallt 
och uteserveringarna kryllar när solen tittar fram. Vid universitetet finns en bargata med klubbar där 
många studenter hänger, och gillar en techno finns det en scen för dig med! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Det är svårt att ge tips under en termin som denna, som varit så oförutsägbar och troligen aldrig 
kommer ske på samma sätt igen. Jag är glad att jag fick två månader av mitt utbyte, även om jag hade 
önskat att få uppleva mer av det internationella livet innan jag behövde åka hem. Men jag kommer 
definitivt tillbaka till Österrike. 
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