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Reseberättelse - Vilnius, Litauen  

 

När jag gjorde mina val till utlandsstudier ville jag åka så långt bort som möjligt, för 

att möta det exotiska och okända, för att möta en främmande kultur. Att jag gjorde 

Vilnius och VGTU som mitt sistaval (vilket antagligen de flesta hade gjort) var på 

grund av fördomarna om öst och de geografiska anledningarna. ”Litauen? du kan åka 

till hela världen och du väljer Litauen?” – vanlig reaktion   

 

Visst, i början kände jag likadant. Är detta ett ställe jag vill åka till? Jag var på väg att 

tacka nej till min plats. Men så vände jag på det och blev peppad av andra tidigare 

utbytesstudenter. Slagorden var; ”Land som land, stad som stad, du kommer att ha 

skitkul vilket som”. Som Erasmusstudent får du dessutom bidrag för att studera i 

Europa och Litauen är en av de billigare länderna att studera i. Den ekonomiska 

faktorn blev plötsligt viktig.  

Lika bra att köra, visst? BRA VAL så här i efterhand 

 

Varför Vilnius gjorde mitt utbyte till den absolut bästa tiden i mitt liv var inte för att 

det var billigt, 1h flygtid bort, för att alla mina vänner faktiskt kunde hälsa. Utan för 

att Vilnius som stad, i storlek till Malmö, är precis vad jag ville ha. Storstadsliv, kultur, 

mat, underhållning – allt vad en stad bör innehålla. Och NEJ, det är inte en ”skitig 

kommuniststat fullt av farliga människor och dålig infrastruktur”. Människorna är 

fruktansvärt intresserade av svenskar och vårt land. Jag var ambassadör och fick 

skaka många händer och hålla föredrag om Sverige. Superkul! Atmosfären fick mig 

att känna mig mer hemma i Vilnius än i London på min förra utlandstermin.  

 

Det är inte vart i världen man hamnar, det alla de underbara människorna du träffar 

som spelar roll. Som ensam svensk sökte jag mig utåt och träffade fantastiska 

människor från hela Europa. Schweiz, Portugal, Italien, Tyskland, Holland Tjeckien, 

Slovakien och såklart Litauen blev mina nära vänner. Fördelarna med att leva i 



Litauen, ”forna Öst” är att få andras synpunkter om utopi-landet Sverige och förstå 

hur fantastiskt vårt eget hemland är. Att kunna krossa fördomarna vi har om andra 

länder och förstå hur lika och olika vi är var så givande, att diskutera politik, 

levnadsstandard, arbetslöshet kultur osv med resten av Europa. Att sedan hålla 

föredrag om Sverige (IKEA i andras ögon) och ha ”cultural evenings.” Roligt och 

givande, fantastiskt.  Jag har kommit hem med en väska full av erfarenheter och har 

all anledning att uppskatta mitt utbyte. 

 

Själva processen med mitt värduniversitet gick bekymmersfritt. Vi hade mailkontakt 

med dokument som skickades fram och tillbaka och helt plötsligt satt jag på planet. 

Undervisningen var på engelska och gick hur bra som helst. Systemet är inte som 

Lund universitet vilket är på gott och ont, men jag kom hem med fantastiska betyg – 

inga bekymmer. I Vilnius ligger universitetet 15 min buss från centrala innerstan men 

där ligger också campus, där jag bodde. Jag läste business och den faciliteten låg två 

minuters gångavstånd från mig. Jag valde att bo där, dels för att ha nära till 

universitetet, för att det var avsevärt mycket billigare än i city (1000 kr/mån) och 

dels för att alla andra utbytesstudenter bodde där. Alternativt är att bo i city, men 

priserna blir liknande Sverige (3000-4000 kr/månaden) och bussarna är fullproppade 

på morgonen.  

Mina tips är att när man väljer utbyte är att inte vara kräsen, man kan alltid vända 

nackdelar mot fördelar om man är osäker på vart man vill/kan åka. Universiteten 

hjälper dig och alla frågor som du har kommer att bli besvarade, om inte innan så 

efter. Och tveka inte på att åka om du kan, det är ett måste. 

 

”Land som land, stad som stad – du kommer att ha skitkul vilket som”  

 

 Bild; från resa till Moskva, 
Ryssland med WWII 
Memorial I i bakgrunden.  
 

 

 


