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Reseberättelse 

Jag älskar att resa, upptäcka nya platser och kulturer, och att ställas inför nya utmaningar. 

Utlandstermin var därför en självklarhet för mig, att få kombinera min passion för att resa 

med mina studier. Jag blev dock inte antagen till någon plats som universitetet eller 

programmet erbjöd, men jag var inställd på att åka så jag ansökte på egen hand. 

Jag ville träffa och integrera med studenter från olika nationaliteter världen över, och gärna så 

långt bort från Sverige som möjligt. Hawaii Pacific University är ett multi-nationellt 

universitet med studenter från över 80 olika länder och erbjuder en helt unik miljö och 

atmosfär. Det var dessa attribut som lockade mig till att söka till HPU. Jag hade även vänner 

som studerat där tidigare och berättat hur bra de tyckte att Hawaii och HPU var. 

När jag skulle börja ansökningsprocessen valde jag att ta hjälp av organisationen Study 

Abroad för att inte missa några viktiga detaljer. Jag ansökte redan i början av mars, då var jag 

dock sent ute, och var helt klar i slutet av juni. Den ansvariga för HPU på Study Abroad hade 

sitt kontor i Göteborg, och då jag bor i Lund var jag tvungen att scanna in alla nödvändiga 

papper för ansökan och skicka elektroniskt till henne. Ansökningsprocessen var krävande då 

det var mycket papper som jag var tvungen att beställa från diverse organisationer, till 

exempel skatteverket och så vidare, för att sedan scanna in och maila över. Jag är väldigt nöjd 

med hjälpen från Study Abroad, jag hade bra kontakt med den ansvariga och hon uppdaterade 

mig hela tiden om vilka dokument som jag skulle skicka och skriva under. Study Abroad hade 

även workshops för visum ansökan, vilket jag gick på och fick hjälp med ansökan, 

tidsbokning och nödvändiga papper som jag skulle ha med mig. Hela ansökningsprocessen 

hade utan tvekan blivit svårare om jag hade sökt helt på egen hand, jag rekommenderar Study 

Abroad varmt till andra studenter. 

Jag valde att ordna bostad på plats då jag inte blivit rekommenderad att bo på campus och att 

möjligheterna till att finna eget boende på plats skulle vara stort. Väl på plats använda jag en 

amerikans variation av Blocket där det fanns ett högt flöde på uthyrning av rum och 

lägenheter. Det tog mig två veckor innan jag flyttade in i en lägenhet.  

Under mina utlandsstudier har jag fått många nya kunskaper och lärdomar. En lärdom som jag 

anser speciellt viktigt är att acceptera och hantera olikheter, både miljö och kulturmässigt. 

Hawaii är väldigt annorlunda miljömässigt jämfört med Sverige, att gå från ett växlande 

klimat till bara sol och värme blev en utmaning för mig. Jag gillar förändring och jag kunde 
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ibland till och med känna en inre stress och frustration över att det alltid var soligt. Jag 

träffade också människor från olika delar av världen, vilka jag lärde mig mest ifrån. Det är en 

utmaning att hantera och acceptera kulturskillnader. Jag tyckte det var roligt att lära mig om 

andras kulturer och ju mer jag lärde känna en person med en annan kulturbakgrund insåg jag 

hur olika människor kan vara. Jag lärde mig speciellt att alla inte tänker som en själv och alla 

värderar olika saker, det är dock något som man måste acceptera för man kan inte begära att 

andra ska vara och tänka precis som en själv.  

Mitt bästa råd till studenter som funderar på att åka på utlandsstudier är såklart att de ska göra 

det! Jag var otroligt besviken på mitt programs utbytesavtal och de få platser som erbjöds, 

men det ska inte få stoppa en.  

Jag tog saken i egna händer för jag ville på utlandsstudier, och ja det var en mycket 

krångligare och längre process än om jag hade fått en plats via skolan, men det var det 

verkligen värt! Jag hade lyxen att välja mellan betydligt fler skolor runt om i hela värden och 

alla lärdomar och minnen jag har tagit med mig hem kommer jag leva på länge.  

 

Utlandsterminen är utan tvekan den bästa terminen under min studietid än så länge! 
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