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Under HT16 var jag på utbytesstudier i Chiles huvudstad Santiago, vilket var en fantastisk 

upplevelse!  

 

Skolan 
Mitt universitet var ett av de högst rankade universiteten i Sydamerika och har kurser inom de 

flesta områden. Jag hade alla kurser på spanska, vilket var en stor utmaning i början men 

väldigt lärorikt. Därför valde jag att läsa 

relativt enkla kurser, och hade bara en W-

relaterad kurs som hette Ekonomi för energi 

och miljö.  

 

Staden 

Santiago är en väldigt stor stad och det finns 

alltid något kul att hitta på. I närheten finns 

också många fina naturområden. Staden är 

omringad av höga bergskedjor och det är 

fantastiskt fint! Santiago och Chile i sin helhet 

är relativt säkert. Det finns såklart områden i 

staden där man inte bör röra sig under sena 

kvällar men så länge man har koll på var man 

rör sig och tar en uber hem på kvällen bör det 

vara lugnt och jag kände mig trygg där.  

 

 

 

 

Boende 
Universitetet ordnar tyvärr inte med några boenden. Jag hade kollat en del på rum att hyra 

innan jag åkte dit och väl på plats hittade jag snabbt ett bra boende. Jag hyrde ett rum hos ett 

chilenskt par och trivdes väldigt bra. Hyrorna i Santiago är tyvärr ganska höga, nästan som i 

Sverige. Men det är i alla fall lätt att hitta boende på plats och de flesta områden nära centrum 

är säkra att bo i.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utsikten från min lägenhet. 

Campus San Joaquín där jag pluggade. 



 

Fritid 

Universitetet ordnar en hel del olika fritidsaktiviteter och det finns allt ifrån olika sporter till 

kulturaktiviteter. För de internationella studenterna ordnas utflykter, resor och fester mm. Jag 

reste runt i Chile så mycket jag hann under terminen. Det är ju ett väldigt avlångt land med 

otroligt varierande natur så jag rekommenderar verkligen att resa runt i landet! Jag var bl a i 

Atacama-öknen i norr och på en vandring i Patagonien i söder. Efter att skolan slutade var jag 

även i Argentina, Bolivia och Peru.  

 

 
Några av mina vänner i en lagun i Atacama-öknen. 

Sammanfattningsvis så rekommenderar jag verkligen att åka på utbyte till Chile, det finns så 

många häftiga ställen att uppleva och det är intressant och lärorikt att leva ett tag i en annan 

kultur! Mitt utbyte har gett mig en mycket bättre spanska och många bra erfarenheter. Och 

även en hel del nya vänner såklart, både från Chile men även från andra delar av världen. Jag 

vill verkligen rekommendera dig som kan ett tredje språk att plugga på det språket, det är ett 

ovärderligt sätt att lära sig!  

 

Om du har några frågor, tveka inte att höra av dig 

till mig på asasoderqvist@hotmail.com! 

  

Lycka till! 

En tältplats under vandring i Patagonien. 
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