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Rolig upplevelse i hjärtat av Texas 

 

Innan avresa 

Innan mitt utbyte så var jag väldigt trött på Sverige och kände att jag behövde se och uppleva något 

nytt. Att åka på utbyte kändes då som ett perfekt tillfälle att få fly undan vardagen utan att det tog för 

mycket stryk på studierna. Varför jag valde att åka till staterna beror främst på att jag älskar 

amerikansk kultur. Ett av mina största intressen är amerikansk fotboll vilket också gjorde valet att åka 

på hösten självklart. Det var även en chans att försöka bli bättre på engelska. Men att det blev Texas 

var lite av en slump då siktet först var instället på Illinois University at Urbana-Champaign. Innan jag 

fattade beslutet så var det mycket velande fram och tillbaka, men tillslut så kändes Texas självklart 

efter att ha läst på mer om Austin och om staten Texas överlag. Austin i sig är en väldigt progressiv och 

växande stad med en stor IT-industri och kallas därför för ”Sillicon Hills”. Staden är också väldigt 

kulturell och följer mottot ”keep Austin weird” för sin konstnärliga och utforskande attityd. Austin har 

bland världens bästa barbeque vilket är ett måste att pröva. Runt staden finns ett stort naturområde 

som kallas för ”green belt” med vandringsstigar och naturliga källor där man kan svalka sig i för att fly 

den enorma hettan under augusti- till oktoberperioden. Sist men inte minst så är sport väldigt viktigt 

för staden och deras skollag heter ”Texas Longhorns” som har en lång historia inom olika sporter. 
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Det finns flera saker att tänka på innan utbytet och arbetet efter att man har lämnat  in sin ansökan 

har egentligen bara börjat. Skolan är uppbyggd som KTH att det är flera olika skolor för respektive 

fakulteter inom universitetet. Därför kan det kännas krångligt när man ska leta efter kurser och förstå 

vart man ska utgå ifrån. Vi på KTH kommer ha vårt utbyte med ”Crockell School of Engineering” vilket 

är deras tekniska gren och vår major kommer att först vara inom ”Mechanical Engineering”. Vi kan 

som tur är ändra vår major men det är inte säkert att vi kan få välja vilken som helst inom skolan (till 

exemeplvis business eller liknande). Tyvärr är många kurser också reserverade för specefika majors 

vilket gör att många intressanta kurser inte går att läsa. Exempelvis är det stor konkurrens inom 

skolans ”Computer Science”-major vilket gör att många datalogkurser inom den skolan är svåra att 

komma in på. Personligen höll jag på att utsättas för problem på grund av detta då jag ville läsa 

tillämpad datalogi och hade anmält mig för en liknande kurs. Under våren när man ska börja 

registrera sig för skolan så ska man fylla i ett dokument med de kurser som man vill läsa. Detta 

dokument ska fyllas i men är helt värdelöst då det bara är en intresseanmälan som, för mig i alla fall, 

försvinner ut i tomma intet. Försök att höra av er till studievägledare inom de skolor samt majors som 

håller i de specifika kurserna ni vill läsa och fråga om hur tillgängligheten är samt ifall de kan hjälpa er 

att reservera platser. Min major var inom ”Electrical Engineering” och de lovade att reservera tre 

kurser åt mig inom deras major.  

Utöver kurserna är det boende som gäller. Gör inte som jag och försök vara ute i GOD TID. Jag började 

kika efter boende under våren men kände att det var något man kunde fixa under sommaren istället. 

Det var ett stort misstag då många av de företag som erbjöd lägenheter eller rum hade fått slut på rum 

ett erbjuda. Som tur är kunde jag få tag på ett rum inom organisationen College Houses. College 

Houses äger flera hus som drivs som kooperativ där man måste arbeta några timmar i veckan i utbyte 

mot att hyran är relativt låg för området man bor i. De har hus i vad som kallas för ”West Campus” 

vilket är där majoriteten av studenterna bor. De olika husen varierar i kultur, struktur och pris. Jag 

personligen bodde i huset som kallas för ”21st-street co-op” (mer utförlig beskrivning nedan), 

https://collegehouses.org/ .  

Vidare så måste du få tag på intyg om trippelvaccin samt att du inte (förhoppningsvis) lider av 

tuberkulos. Intyg om trippelvaccinet tog ett tag att få fram, men tillslut så hittade jag rätt genom att 

ringa till min hemkommun och be om en ”e-arkiverare” alternativt någon annan som har tillgång till 

arkivet. De kan maila över en PDF från originalintyget som en läkare kan godkänna. När det kommer 

till tuberkulosbiten så gjorde jag ett blodprov vid en vårdcentral och fick betala runt 400 kr. Det tog ett 

bra tag innan jag hittade rätt men efter det så gick allting, som vanligt, väldigt bra. Ett tips dock är att i 

den saftiga försäkringen varje student måste betala till UTA så ingår ett tuberkulostest. Försök att göra 

det där då det gick mycket smidigare än vad man tror och kan på så sätt slippa göra den hemma för en 

extrakostnad. En person jag lärde känna från England gjorde det där och han behövde inte ens ta 

något test för att godkännas då England ansågs vara ett lågriskland, typisk byråkrati...  

Den sista biten som är väldigt frustrerande är att ansöka om visum och övrig administrativt arbete 

med skolan. Ambassaden kommer begära att du går igenom tusentals instanser med många delar som 

måste fixas. Efter att ha gjort flera timmars googlande lyckades jag äntligen samla ihop allting och 

tyvärr extra som kändes helt i onödan. Det viktigaste som behövs är att få ditt DS-2019 formulär som 

är beviset från skolan att du ska få studera där. Utöver den kommer du behöva betala två avgifter, en 

för ambassaden och en mer generell för hela visumprocessen i USA. Dessa kan du behöva kvitton till 

så kom ihåg att skriva ut det. Sedan är det hur du ska finansiera utbytet, det enklaste är att ringa in till 

CSN eller leta på deras hemsida och hämta hem det formulär som du ska skriva under och skicka in 

där de intygar att du kommer få finansiellt stöd utan att behöva arbeta. Vidare kommer du behöva en 

bild, en ska du ladda upp I ett dokument som heter DS-160 och en ska du ta med till ambassaden. Ifall 

bilden som du laddar upp i DS-160 är bra så kommer de bara ta den direkt istället för den fysiska du 

tar med dig (men ta med dig en ändå så att risken för strul minimeras). Sista tipset är att vara ute i god 

tid, men du behöver inte göra som jag och boka tid redan i Maj, du kommer ha tid under sommaren att 

fixa det också. Utöver det kommer processen göra dig mycket mer stressad än vad du behöver vara, så 

kom ihåg att göra som Ken Ring: TA DET LUGNT. 
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Ankomst 

Vid ankomst så bodde jag först ”downtown” i ett hostell som heter ”Firehouse Hostel”. Det hostllet kan 

jag verkligen rekommendera då det låg centralt och bra samt att det är väldigt trevliga lokaler. Väl på 

plats så började jag anmäla mig för de olika seminarierna som utbytesstudenter behövde gå på. Dessa 

kommer du hitta mer info på hemsidan, det är i mån om plats men de verkade överdimensionera varje 

tillfälle så att så många som möjligt kan delta vid varje tillfälle. Skolan erbjöd många tillfällen att träffa 

andra utbytesstudenter och vissa var väldigt roliga, andra var fruktansvärt tråkiga så du får avgöra 

själv angående det. Känn dock ingen press att delta i detta då det sociala kommer lösa sig senare 

oavsett. Innan skolan började så var det småpill som var tvunget att fixas rent administrativt (papper 

hit och papper dit) men i det stora hela var det en väldigt lugn period. Varning: det är fruktansvärt 

varmt där i augusti så planera vistelsen utomhus väl så att du inte smälter ihjäl.  

Ekonomi 

Ekonomi löste sig genom CSN. ITM-skolan erbjuder dessutom ett stipendium på 6000 kr för resa till 

USA vilket täcker en del av försäkringskostnaden.  

 

Boende 

Jag bodde som sagt tidigare vid ett hus som heter ”21st-street CO-OP”. Boendet är väldigt speciellt och 

var väldigt mycket som är bra och väldigt mycket som är dåligt. Det bra är att man bor som en familj 

och har möjlighet att lära känna väldigt många människor från olika delar av världen och USA. Men 

det är väldigt mycket fester vilket kan leda till stökiga helger. För mig gjorde det inget då detta mest 

berör de gemensamma utrymmena och vissa delar av boendet har ”quiet-suites” vilket är delar av 

boendet där det måste vara tyst på vissa tider av dygnet. Överlag så rekommenderar jag verkligen 

boendet, det är en rolig upplevelse och du har som sagt möjlighet att uppleva mycket vilket utbytet bör 

handla om.  

Universitetet och studierna 

Skolan är väldigt stor och fin. De har investerat mycket pengar i lokalerna och många företag vill synas 

genom donationer av olika slag. En intressant del, som jag upptäckte sent, är att en byggnad som ligger 

centralt på campus bara innehåller massa snabbmatsrestauranger och caféer. Se till att försöka läsa på 

lite innan om skolan och kolla igenom kartan så att du inte heller missa roliga utrymmen att utforska.  

Kurser 

Kurserna jag läste var de allmänna som ingår inom Industriell Ekonomi samt de för mitt teknikspår, 

produktframtagning. 

 FIN 320F Foundations of Finance – Denna kurs motsvarar kursen Corporate Finance för 

Industriell Ekonomi. Tyvärr var det väldigt struligt att komma in på kursen. Det som var nytt 

för hösten 2018 var att de satt krav på att man ska ha läst en kurs inom bokföring. Kunskapen 

motsvarar det vi läst på Introduktion till Industriell Ekonomi. Tyvärr så är vår kursplan på tok 

för innehållslös för att ge något argument för detta. Ta därför kontakt med ansvarig som 

antingen skriver om kursplanen på engelska och förtydligar varje del, eller be om ett specifikt 

intyg. Jag lyckades lösa den biten genom att höra av mig till professorn som tillslut använde 

sitt veto och accepterade mig trots att institutionen först vägrade. Professorn heter Heidi 

Toprak och är en väldigt snäll, duktig och karismatisk föreläsare. 

 ECO 301 Introductions to Economics – Denna kurs motsvarar Nationalekonomi för I. Kursen 

var intressant men med väldigt mycket läxor som kändes tidsödande. 
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 EE 362K Introduction to Automatic Control – Denna kurs ska motsvara reglertekniken. 

Kursen var väldigt rolig och föreläsaren kan nog vara den bästa jag har haft under mina 

universitetsstudier. Tyvärr så kändes kursen lite vag ibland, men oftast var det för att det inte 

fanns några rekommenderade problemuppgifter att träna på innan man var tvungen att gräva 

sig ner i läxorna som skulle in varje vecka. 

 BGS 373 Strategic Corporate Communication – Kurs som handlar om strategisk 

kommunikation för organisationer. Väldigt intressant och lärorik som lästes som valfri kurs, 

rekommenderas starkt! 

 EE 422C Software design and Implementation II – En kurs inom “data structures” som 

motsvara tillämpad datalogi. Tyvärr läste jag aldrig färdigt kursen då jag inte hade 

motivationen att ta mig igenom den under mitt utbyte. En stor anledning är hur strukturen var 

på de obligatoriska föreläsningarna utan få ha tillgång till elektronik som egna datorer. 

Föreläsaren var också väldigt otydlig och bröt på en dialekt som gjorde honom svår att förstå. 

Rekommenderar inte kursen om du inte känner dig bekväm inom ämnet sen tidigare då det är 

i Java. Om du tycker både ämnet och programspråket är roligt så bör det inte vara några 

problem. 

Ifall det är helt omöjligt att hitta kurskatalogen (VILKET DET VAR FÖR MIG, USCH) så länker jag 

sidan här: http://catalog.utexas.edu/undergraduate/natural-sciences/courses/ förhoppningsvis 

fungerar den fortfarande (högst upp på vänster sida så står det ”print / download option” tryck där! 

Fritid och sociala aktiviteter 

Fritid och sociala aktiviteter var att umgås med kompisar jag lärde känna på boendet och se till att 

försöka utforska Austin samt Texas. Jag flög även till Mexico City under ”Thanksgiving break” vilket 

jag rekommenderar starkt. Närliggande områden att utforska är ”the green belt” vilket är ett stort 

naturområde söder om Austin med flera naturliga källor som ”twin waterfalls” samt ”Barton Creek” 

men även närmre staden finns en naturlig källa vilket har byggts om till en pool som heter ”Barton 

Springs” vilket är att rekommendera! Även bör du kolla in ”The Big Ticket” ifall du är sportintresserad. 

Det är ett årskort för skollaget som kostar runt 2000 kr. För mig var det sjukt värt då jag gick på 

varenda hemma match när deras Amerikanska Fotbollslag spelade. Platserna man fick var raden 

längst ner och på slutsålda matcher så hade liknande platser kostat lika mycket som årskortet. Dock är 

det i mån om plats så man får inte vara seg dit, men det var aldrig ett problem för mig eller 

kompisarna som drog dit, men är man ett större gäng så bör man planera att vara där i god tid. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Ta det lugnt, fokusera inte för mycket på studierna och lär känna så många som möjligt. Du får inte 

många möjligheter till det här i livet så passa på att njuta av det! 

http://catalog.utexas.edu/undergraduate/natural-sciences/courses/

