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Med kursen inställd på södra Kalifornien lämnade jag ett regnigt Lund 

bakom mig. Efter närmare ett halvår av förberedelser var dagen slutligen 

kommen, dagen då min utbytestermin började.  

Tillsammans med två klasskompisar hade jag hyrt en lägenhet – 

nyrenoverad, belägen bara några kvarter från stranden, och med omåttligt dyr 

hyra. Skolan började inte förrän två veckor efter vår ankomst. Tiden användes 

till att fixa iordning allt som kan tänkas behöva fixas iordning för att kunna starta 

en ny vardag på en ny plats. Matbord, lakan, handdukar, bestick, el, värme, 

internet. Bil. Städers karaktär bestäms till stor del av vilket transportmedel som 

varit modernt då staden byggdes. San Diego är en ung stad (även om det i Old 

Town, en stadsdel vissa invånare mer än gärna hänvisar turister till, finns 

byggnader från sent 1800-tal, idag nyrenoverade och innehållande mexikanska 

restauranger), byggd runt bilen. Dessutom är Alliant International University 

beläget en bit utanför själva San Diego, 40 minuter från vår lägenhet, var bil för 

oss ett måste. Efter några dagars letande och provkörande slog vi till på en 

Volkswagen Passat från 1999. Den var både billig och hade gått få mil. Att köpa 

en gammal begagnad bil är alltid lite av en chansning, och i vårt fall en sämre 

chansning. Ett besök till mekanikern och bilen visade sig behöva omfattande 

reparation. Under de nästföljande månaderna, när vi dagligen körde bilen, gick 

också växellådan sönder. När vi innan hemfärd behövde sälja bilen visade den sig 

bli svårsåld. 

När skolan väl började var vi så gott som färdiginstallerade i vår nya stad. 

Tyvärr hade varken jag eller någon av mina vänner förstått att vi behövt 

registrera oss på kurser i förväg, vilket resulterade i att vi fick byta ut två kurser, 

flytta dem mellan terminer. Till skillnad från upplägget på universitetskurser i 

Sverige läser man i USA flera kurser parallellt – jag har hört många jämföra det 

med hur gymnasieskolan fungerar. Med det inte sagt att själva innehållet 

påminner om gymnasiet. Vissa kurser på Alliant har varit utmanande, krävande, 

medan andra varit relativt enkla. Vid vissa tillfällen har vi haft många olika 

uppgifter som ska in samtidigt, vid många av dessa tillfällen har det känts som 



att läsa fyra terminer i Sverige parallellt. Men skolan har varit som en 

växlingsmaskin – in lägger jag hårt arbete, ut får jag kunskap och erfarenhet som 

jag inte kunnat få någon annan stans (tack vare ett par riktigt duktiga lärare).  

Vilka kulturella skillnader finns mellan USA och Sverige? är en fråga 

många amerikaner ställt mig. Varje gång jag fått den frågan har jag inte riktigt 

vetat vad jag ska svara. Att sätta fingret på skillnaderna är inte helt enkelt. Men 

låt mig göra ett, något generaliserande, försök. San Diego-bor verkar alltid vara 

på väg från punkt A till punkt B. Det finns väldigt få offentliga platser där det 

känns okej att bete sig på ett planlöst vis. En historia berättad av en lärare 

förtäljde om en man från Jamaica som närmast blivit gripen efter att ha stått 

utanför någons bostadshus och luktat på blommorna. San Diego-bor talar gärna 

med dig, frågar vem du är, var du kommer ifrån. I en stat till stor del bestående 

av invandrade lyfter ingen på ögonbrynet åt din svenska brytning. Ingen i San 

Diego har med sig lunchlåda som behöver microvärmas till jobbet/skolan. 

Berättar du om det svenska välfärdssystemet kommer alla lyssna så intresserat 

att de tycks redo att flytta till Sverige imorgon (men de ändrar sig snabbt när de 

får höra om vårt klimat).  

Finns det då några tips att ge till framtida utbytesstudenter? Ja. Var 

noggrann när du köper bil. Gör noggrann research, ta bilen till en mekaniker för 

bedömning innan du slår till. Köp gärna av någon som kan tänka sig köpa tillbaka 

bilen av dig när du åker hem. Var beredd på att arbeta hårt i skolan, men plugga 

inte ihjäl dig – det är svårt att bli underkänd. Registrera dig på kurserna så fort 

registreringen öppnar, för att vara säker på att få läsa rätt kurser. För att bara 

hänga och ta det lugnt på är stranden den bästa platsen. Många bra barer och 

restauranger finns i North Park. Det är billigt att storhandla på Costco. 

Studentlivet är bäst i Pacific Beach. Stranden är vackrast i Encinitas, en 

halvtimmes bilfärd norr om San Diego. Några av världens bästa bryggerier ligger 

i San Diego, är du intresserad av öl är de värda ett besök.  

 

 


