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En oväntad m en lyckad utbytestermin med intressanta kurser och 
grymt väder i en enorm studentstad som toppades med 
oförglömliga utflykter och roadtrips, innan Corona tog över läget. 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier i USA för att jag visste sedan tidigare sommarjobb i USA att amerikaner är 
väldigt öppna, sociala och välkomnande. Jag ville dessutom förbättra min engelska samt bo och skaffa 
mig kontakter i ett land med många möjligheter. Texas, Austin, valde jag eftersom jag hade hört 
väldigt mycket gott om studentstaden, som har omkring 55000 studenter på universitetet. Mina 
förväntningar var varken superlåga eller superhöga, men jag förväntade mig att bo i en trygg stad med 
många studenter omkring en, och med mycket aktiviteter att göra. Innan jag kunde bege mig dit 
behövde jag fixa vaccinations-/hälsopapper samt visum, vilket kan ta lite tid men inte är så svårt 
egentligen. 

Ankomst 
På grund av två tentor på KTH i början av januari missade jag de två första mottagningsdagarna för 
utbytesstudenter i Austin. Det var synd men jag hade ändå tur. Det fanns nämligen massvis med 
anordnade gratisaktiviteter i hela 9 dagar för utbytesstudenter innan skolan drog igång (21 januari). 
Jag signade därför upp mig på en busstur till stadens största nybyggda bibliotek, och där träffade jag 
flera av de jag skulle komma att umgås mest med under terminens gång. Dessutom bodde jag i en 
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delad lägenhet med 5 andra utbytesstudenter (på RioWest, som jag bokade via sidan 
SimplyInternational; stark rekommendation!), vilket gjorde det enkelt att komma in i studentlivet 
snabbt. Det fanns vidare flera organisationer, såsom PlanetLonghorn, som var skapad för 
internationella studenter och som t.ex. åkte och spelade minigolf och anordnade takfester. 

Ekonomi 
Att bo i USA är ganska dyrt. Förutom ca 8000kr/mån i hyra måste man betala 13000 kr för en 
försäkring som universitetet ”erbjuder”. Jag fick stipendium från KTH och sökte även andra 
stipendium via GlobalGrant samt stipendier.se. Det kostade några hundralappar att låta dem hitta 
passande stipendier, men sen så fick jag tillbaka detta med råge när jag fått stipendium. Så mitt största 
tips är att söka massa stipendium, det finns mycket troligt något där ute för dig med!  

Boende 
Det finns ett företag som heter SimplyInternational som jag bokade mitt rum via. De var otroligt enkla 
att göra med och svarade på mail väldigt snabbt. Tack vare dem kunde jag bo nära campus i delad 
lägenhet med andra studenter. Jag bodde på RioWest i WestCampus, 10 min gång från campus, och 
jag stormtrivdes. Man kan även söka att bo i korridorsrum på campus, men det är framför allt de som 
går i ettan och tvåan som bor där (och då brukar det vidare ingå i hyran att man måste äta där, vilket 
kan kännas lite onödigt ifall man vill gå ut och äta för att testa på nya rätter). 

Universitetet och studierna 
Universitetet är STORT, och i stort sett alla tänkbara program finns på plats, allt från ekonomi, fysik 
till rymdfart. Undervisningen (allt på engelska) skiljer sig från KTH på så sätt att det inte finns några 
övningar! Istället finns assistenter till varje kurs som har ”office hours”, vilka fungerar typ som en 
räknestuga i små rum. Man kan gå dit och få hjälp om man behöver eller så mailar man, men det är 
aldrig någon som går igenom uppgifter. Detta saknade jag och tycker att KTH’s undervisningsmetod 
med föreläsningar+övningar är bättre. För att kompensera för att inte ha några övningar hade man 
istället läxor i varje kurs. Man fick alltså lära sig själv att räkna, från grunden. Detta var lite segt, 
framför allt för mig som lär mig mycket på att se hur andra gör.  

Alla tentor var vidare på max 3 timmar och betygssystemet fungerade annorlunda. T.ex. så kunde 
läxorna var upp till 50% av betyget och en sluttenta på enbart 30% av slutbetyget. Detta gör att man 
måste prestera varje vecka om man vill ha bra betyg, vilket dock inte är superviktigt eftersom betygen 
ändå bara räknas som Pass/Fail när man tillgodoräknar. På ett sätt är det därför rätt skönt, eftersom 
sista tentan inte behöver vara så avgörande.  

En vanlig dag hade jag två-tre lektioner. Jag började 8.00 två dagar i veckan, annars 9.30 eller 10. Jag 
hade däremot inga lektioner efter 14 någon dag, men detta varierar såklart från student till student. 
”FunFact”: Läser man indek/ekonomi har man med största sannolikhet inga lektioner på fredagar…! 
Lektionerna ligger samma tid varje vecka, vilket gör att man kan få in rutiner. En annan sak som är 
värd att nämna är att det inte finns några akademiska kvartar. Istället slutar man 15 min tidigare 
(innan hel t.ex.) så att man hinner ta sig till nästa lektion (som börjar hel).  
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Kurser 
Jag läste följande kurser: 

• ASE366K (Spacecraft Dynamics), AST376 (Observational Methods in Astronomy), AST381C 
(Gravitational Dynamics), PHY362L (Quantum Physics III, Particles/Nuclei), RM357E (Intro to Risk 
Management). 

Jag hade mycket valbara kurser att välja ibland så jag ville ha en inom rymdfart och en inom ekonomi 
(och resten fysik). Som icke-ekonom finns bara 3 kurser att välja på och Risk Management lät 
intressant (vilket det var och kursen var jättemysig. Föreläsaren drev eget försäkringsbolag och hade 
mest historier att dela med sig av. Det fanns inga läxor, och tentorna var enkla). Alla kurser höll hög 
nivå och jag tycker framför allt AST376 var väldigt cool; vi fick styra ett 1m stort teleskop med våra 
laptops och ta bilder på galaxer och stjärnhopar, för att därefter analysera bilderna med olika tekniker 
i Python.  
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Staden och landet 
Grymt fin stad! Hela Texas var mycket grönare än jag tänkte mig och Austin hade mer grönska och 
vatten än jag hade trott var möjligt. Det fanns aktiviteter att göra överallt, såsom biograf och 
bowlinghall PÅ campus. Utelivet är också fantastiskt och de stänger ner bar-gator på kvällstid för att 
man enkelt ska kunna korsa gatan. Maten är riktigt god (framför allt tex-mex med tacos, burritos etc) 
och det finns mycket att välja på! Stort lunchtips: köp klippkort på Dobbie’s (ligger på campus). Det 
kostar då $5 per lunch och det är all-you-can-eat med vanligtvis 3 olika rätter, samt inklusive dricka, 
salladsbar, bröd, frukt och efterrätt.  

Landet, eller staten Texas, erbjuder många utflyktsmöjligheter. Jag var i San Antonio på rodeo, i 
Houston på NASA-centret, i Dallas på southfork ranch och red häst samt åkte på roadtrip utanför 
staten till New Mexico, Arizona och Utah. Det finns verkligen mycket att se! Palo Duro Canyon t.ex. 
som är otroligt mäktig, ligger i norra Texas. Det finns även riktigt mysiga swamp-lands, som jag pga 
Corona dock aldrig kom iväg till.  

Vi åkte ocskå på roadtrip (se bild) och var i 4 delstater på en vecka (Texas – New Mexico – Arizona – 
Utah). Otroligt bra beslut!  

 

Fritid och sociala aktiviteter 
Utbudet av idrott och kultur är enormt! Det finns något att göra för alla! Jag gick först med i roddlaget 
(i två veckor) och tog mig in i laget, men pga tidiga träningar (började 5.00 fem dagar i veckan haha) 
kände jag inte riktigt för att joina. Jag skulle vilja påstå att nästan alla sporter finns, och till och med 
fler än de som utövas här i Sverige! Dock osäker på ishockey och innebandy… Jag gick med i ett 
danslag för pardans och åkte iväg på tävling till College Station (största studentstaden i Texas; till 
andelen studenter).  
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Sociala aktiviteter erbjuds hela tiden av diverse organisationer! Det var t.ex. gratis filmvisning en gång 
i veckan och man kunde gå med och organisera detta om så önskades. Det fanns vidare olika tävlingar 
varje månad, såsom fotbollsturnering eller volleyballturnering. Vi ställde upp med ett fotbollslag och 
jag kom då nära andra studenter. Sport- och gymanläggningar på campus var imponernade. Det fanns 
3 stora gym, flera simbassänger (både inne och ute), stora basketplaner, en basketarena (typ Globen-
storlek) samt en fotbollsarena (större än ALLA arenor i Europa…). Väldigt imponerande!  

TexasGlobal anordnade också utflykter för speciellt utbytesstudenter; rodeo, NASA, dansträning.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
• Boendetips: RioWest. Många studenter bor här, det är fräscht och man har nära till campus. Man 

bor antingen med 3 eller 5 andra studenter och man bor antingen i ett singel- eller dubbelrum. 

• Stort lunchtips: köp klippkort på Dobbie’s (ligger på campus). Det kostar då $5 per lunch och det är 
all-you-can-eat med vanligtvis 3 olika rätter, samt inklusive dricka, salladsbar, bröd, frukt och 
efterrätt. Otroligt bra kap! 

• Köp en cykel! Staden är fantastisk att cykla i, framför allt längs med Colorado River genom 
Downtown.  

• Åk på aktiviter i början av ditt utbyte även om det inte låter fantastiskt. Det är gyllene lägen för att 
träffa andra och knyta kontakter.  

• Plugga inte för mycket! Gå med i något sportlag eller organisation och njut!  

• Ta med kläder efter väder! Ena dagen kan det vara +25 grader celcius och nästa dag nollgradigt och 
snöigt (februari). Det växlade snabbt! 
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