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Ett år i Graz 

Innan avresa 
Jag hade sedan ett par år tillbaka haft en dröm om att en gång i livet bo i ett tyskspråkigt land, så när 
möjligheten att åka på utbyte dök upp kändes det som ett perfekt tillfälle att vidga vyerna och förbättra 
tyskan. Anledningen till att det blev just Graz var för att jag av en slump hade fått kontakt med en tysk 
arkitektstudent som varit på utbyte där och hennes beskrivning av staden fick mig att bli helt såld 
direkt. 

Ankomst 
Jag kom till Graz en månad före terminsstart vilket var då intensivkursen i tyska började. Kursen var 
perfekt för att damma av min gamla skoltyska och var på halvtid så på eftermiddagarna fanns mycket 
tid för att upptäcka staden och omgivningarna. Sen började universitetets välkomstveckor med 
informationstillfällen och aktiviteter. Allt var väldigt välordnat och administrationen på TU Graz var 
mycket hjälpsamma och tillmötesgående när papper behövde fyllas i och frågor besvaras. 

Ekonomi 
Boende i Graz skulle jag säga är billigare än i Stockholm, man hittar lätt ett bra rum för mindre än 400 
euro i månaden. Att äta ute är också generellt sett billigare, annars är prisläget rätt likt. Jag tog fullt 
CSN och fick Erasmus-stipendiet och klarade mig gott på det.  

Boende 
Boende är superlätt att hitta, det vanligaste är att unga bor i kollektiv, så kallade WGs, vilket jag kan 
rekommendera varmt. Det finns också studentlägenheter som erbjuds via olika organisationer, men de 
är oftast i sämre skick eller inte lika mycket valuta för pengarna. Jag hittade min WG via hemsidan wg-
gesucht.de, och hade några olika video-”intervjuer” tills jag bestämde mig för en som verkade absolut 
bäst. Jag bodde med två österrikiska tjejer i min ålder vilket visade sig vara ett perfekt sätt att få 
kontakt med ”locals” – jag lärde både känna dem väldigt väl samt många av deras vänner. Över julen 
stannade jag till och med i Österrike och firade jul med min ena roomie och hennes familj!  

Universitetet och studierna 
Den största skillnaden gentemot KTH skulle jag säga är att arkitekturprogrammet på TU Graz är 
uppdelat på olika institut. Instituten har väldigt olika profil (exempelvis digitala tekniker, 
landskapsarkitektur, rumsgestaltning) och det går verkligen att nischa in sig på det man är intresserad 
av. Varje institut erbjuder en master-projektkurs vardera, och dessa presenteras i början av terminen 
så att man får en bättre inblick i vad som passar en bäst. Studieupplägget i sig är rätt likt KTHs, man 
har en övergripande projektuppgift och har handledning med lärarna två gånger i veckan. Det finns 
ritsalar på huvudcampus men de är studentdrivna, så man måste söka för att få en plats där. Som 
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utbytesstudent ska man vara garanterad en plats, men man måste ändå ta kontakt med de som 
”rekryterar” så att de vet att man är intresserad.  

Kurser 
Jag testade kurser från instituten ”Architektur und Landschaft”, ”Raumgestaltung”, ”Gebäudelehre” 
och ”Architektur und Medien” och var egentligen rätt nöjd med alla. Jag läste en projektkurs per 
termin (16 ects) och därutöver mindre, praktiska kurser (3-6 ects), bland annat kurser i möbeldesign, 
3D printing, och arkitekturvisualisering. Jag kan särskilt rekommendera de praktiska småkurserna 
som var både kreativa och roliga. De flesta kurser innefattade grupparbete vilket gjorde att man också 
automatiskt lärde känna andra studenter. Då ingen kurs var särskilt teoritung var det också möjligt för 
mig att läsa kurserna på tyska. Många lärare frågade dock i början av terminen vilket 
undervisningsspråk som var okej så engelska hade med säkerhet funkat också. 

Staden och landet 
Graz är en jättemysig stad som delas av floden Mur. Allt ligger på cykelavstånd och man springer på 
folk man känner hela tiden. Mitt i staden finns ett berg med en fästning på, Schloßberg, där man har 
utsikt över hela staden. Naturen runtomkring är väldigt vacker, och det finns många utflyktsmål och 
bergsvandringar att göra i närheten. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Graz är en studentstad och det finns massor av studentliv och saker att göra, både i staden och 
runtomkring, vare sig det är Erasmus-fester, hikes eller skidåkning. Tack vare det centrala läget i 
Europa är en weekendresa till exempelvis Italien eller Kroatien också fullt möjligt. Ett annat lite 
mindre spektakulärt tips är också sportkurserna som erbjuds via universitetet, jag tog en nybörjarkurs 
i basket vilket var superkul. 

Övriga reflektioner 
Graz är en toppenstad att åka på utbyte till. Innan utbytet hade jag ingen aning om att den fanns, nu 
kan jag inte tänka mig ett liv utan den! Jag har upptäckt Österrike och landskapet runtomkring Graz, 
sett soluppgången från bergstoppar, badat i Medelhavet, ätit pizza i Italien, åkt skidor, gjort 
cykelutflykter, provat vin på vingårdar och choklad på chokladfabriker men viktigast av allt lärt känna 
ett helt gäng fantastiska vänner. Åk hit! 
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