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Reseberättelse Lissabon 

Innan avresa 
Att rota sig och börja plugga på KTH skrämde mig lite efter några fria år med mycket resande. Så när 

jag hörde att man kunde åka på utbytesstudier var jag helt säker på att det var något jag ville göra. 

Fördelarna är många. Att träffa nya människor, upptäcka en ny kultur, bli bekvämare med engelskan 

och att testa sina vingar. Att det blev just Lissabon var mer av en slump. Jag funderade på andra 

länder längre bort, men det var flera orsaker som gjorde att det blev just Portugal. Det kändes först och 

främst lätt att hitta kurser som passade min utbildning. Skolan verkade också bra men inte heller 

alltför elitistisk (jag ville inte plugga i mängder). Behaglig temperatur. Det är billigare att leva i 

Portugal än i Stockholm samt ger det relativt korta avståndet möjligheter till besök hemifrån. Jag ville 

också lära mig att surfa en gång för alla efter några tidigare misslyckade försök.  

 

Det är också smidigt att hålla sig inom Europa. Dels ges Erasmusstipendium vilket underlättar rent 

ekonomiskt men det behövs inte heller så mycket förberedelser. Inga visum, vaccinationer eller 

specifika språkkunskaper utöver engelska krävs.  

Förväntningarna var höga och tyvärr fick jag åka hem tidigare och fullfölja studierna på distans istället 

på grund av corona, men den tiden jag fick på plats var mycket minnesvärd och jag hade verkligen 

önskat att den var längre!  

Ankomst 
En dag innan min introduktionsdagen var jag på plats,  vilket var tillräckligt för att checka in på mitt 

boende och gå en sväng i staden. Introduktionsdagen bestod av en rundvandring på campus där vi fick 

all praktisk information vi behövde. Efter introduktionsdagen följde fem dagar av aktiviteter som en 

mottagningsgrupp på skolan arrangerat, innan skolan drog igång på riktigt. Jag skulle säga att 

mottagningen var ganska lik den på KTH. Det var tävlingar, rundvandringar och lekar som man kunde 

delta i under dagarna. På kvällarna var det bland annat BBQ, barrunda och fria inträden till olika 

klubbar. Sedan fanns det också möjlighet att köpa medlemskap till Erasmus in Lisboa. Detta var en 

fristående organisation som varje vecka anordnade aktiviteter som man kunde delta i för att träffa 

andra studenter från andra skolor också, aktiviteterna var alltifrån weekendresor  till vinprovningar till 

yogapass.  

Ekonomi 
Ekonomin var mitt minsta problem. Erasmusstipendiet räckte gott till flygbiljetter och också som lite 

extra pengar till praktiska saker på plats, så som nytt sim-kort, kostnader för mottagningen, 

hyresdeposition och sådant.  Jag hade också spar-pengar som jag tänkte spendera för att resa runt 

under helger och efter skolans slut, så jag rekommenderar att ha lite sparat om man vill resa, eftersom 

erasmusstipendiet går åt ganska snabbt. Det är lätt att göra av med pengar. Även om öl, mat, bilhyra 

och taxiresor är betydligt billigare än hemma så blir det mycket sådana aktiviteter, speciellt i början 
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när skolan inte riktigt kommit igång och man vill lära känna nya människor, se staden och göra 

utflykter i närområdet. Min boendekostnad var också något högre än hemma. 

Boende 
Jag blev tipsad om en sida som heter Uniplaces, där är det inte var svårt att hitta lediga rum. Jag 

betalade 500 euro per månad men bodde då mitt i stan och hade eget badrum, så jag skulle ändå säga 

att det var prisvärt. Lägenhetens standard var dock inte så bra och väggarna var verkligen supertunna, 

vilket dock verkade vara ett problem som många hade. Varmvattnet tog ständigt slut. Det var också lite 

mögligt här och var och vi hade råttor i trapphuset. Såhär med facit i hand hade jag nog försökt gå upp 

lite i pris för ett fräschare boende eftersom det ändå är för en så kort period. Jag tror definitivt att man 

också kan komma billigare undan om man åker ner och fixar boende på plats, samt att man då slipper 

betala den avgiften på ett par tusen som Uniplaces tar ut i samband med bokning. Men å andra sidan 

ger Uniplaces en trygg bokning och risken att bli lurad eller liknande kändes liten, samt skönt om man 

kommer ner kort inpå att ha boende ordnat.  

 

Ett dilemma jag hade var om man skulle bo nära campus eller nära stan, tillslut blev det i stan och jag 

är nöjd med mitt val. Jag hade närmare till vattnet och bodde ett stenkast från både shoppinggator och 

bar/restaurang områden. De flesta bodde dock närmare skolan, och till skillnad från dem så var jag 

mer eller mindre tvungen att åka tunnelbana varje dag då det tog cirka 45 minuter att gå. Tuben tog 

dock bara 7 minuter och kostade 30 euro per månad så jag tyckte det var värt det. Tunnelbanan i 

Lissabon är superfräsch, smidig och går ända till flygplatsen. Jag kollade upp tunnelbanan i förväg så 

jag visste att jag bodde nära en station på samma linje som skolan, vilket är ett tips att göra.  

Universitetet och studierna 
Universitetet är nog lite mindre än KTH skulle jag tro, men det är ändå ganska likt upplägg. Det finns 

kurser inom en del områden som det gör på KTH och jag träffade människor från alla möjliga 

program. Samhällsbyggnad, bioteknik, kemi och datateknik för att nämna några. Undervisningen var 

ganska lik den på KTH, det var föreläsningar men också laborationer/övningar. Kurserna på 

masternivå ges på engelska men det fanns också möjlighet att läsa kvällskurs i portugisiska. Jag gjorde 

dock inte detta på grund av att jag hittade så många andra intressanta kurser och att det kändes skönt 

att ha kvällarna fria till annat. 

Kurser 
Health ICT - Tvärvetenskaplig kurs som både läses av studenter från datateknik och bioteknik. Kursen 

handlar om hur sjukvården digitaliseras och innefattar information om de olika söksystem som 

används, databaser och medicinska termer och system. Också de problem som sjukvården står inför 

när det kommer till lagring av data och nya former av e-hälsa och applikationer, både tekniskt och 

etiskt. Bra kurs om man vill veta hur man kan tillämpa de kunskaper man redan har inom just 

området sjukvård.  

 

Machine Learning - Kursen lär ut grundläggande metoder inom machine learning där det mesta dock 

görs med papper och penna till skillnad från vad jag har hört att de gör på KTH. Stor kurs med många 

deltagande och bra innehåll och nivå.  

 

Parallel and distributed computing - Kurs där vi lär oss att programmera parallellt och de 

problem/möjligheter som följer med detta. Två större labbar i C eller C++ utförs. I den första används 

openMP för “shared memory systems”, och i den andra MPI inom “distributed memory systems”. 

Analyser av parallella algoritmer görs. Tycker denna kursen var mycket givande och hoppas kunna 

tillgodoräkna den som en liknande kurs på KTH.  

Programming Languages - Kurs som handlar om syntax, språkteknologi och språkets semantik. Jag 

tyckte kursen var rolig men den handlade också mycket om hur man bevisar att en funktion gör det 

den ska, bland annat med hjälp av Hoare-logic. Det hade därför lite liknelser med logik kursen. 

Programming languages gav dock en mer rolig tillämpning av logik och att kunna göra bevis med 

bland annat induktion. Jag hoppas kunna tillgodoräkna kursen till en motsvarande på KTH. 
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Staden och landet 
Jag älskade verkligen Lissabon. Det är en sjukt trevlig stad med massor av fina byggnader och 

utsiktsplatser. Jag blev förvarnad om att det var väldigt kuperat och det stämmer verkligen. Det finns 

hur mycket restauranger, cafeer och barer som helst att utforska. Det är också smidigt att ta tåget för 

att komma iväg till flera olika stränder i närheten, runt en halvtimmes resa bort. Eftersom jag fick åka 

hem tidigare på grund av corona blev det inte alls så mycket resande i landet som jag hade tänkt mig. 

Jag får helt enkelt återvända någon annan gång för att upptäcka mer av övriga Portugal.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Eftersom jag var där en förhållandevis kort tid så gick den mesta av fritiden åt till att turista. Vandra 

runt i stan, besöka olika stränder och så äta massor av god mat. Jag tycker ändå att jag hann se mycket 

i och i närheten av Lissabon, genom olika dagsutflykter till stränder, och också till sevärdheter/orter i 

närheten så som Sintra, Setubal och Nazare (där man kan se några av de största vågorna om man har 

tur med vädret). Jag träffade mycket andra studenter, både svenska och utländska. Jag bodde med fem 

andra utbytesstudenter och vi hittade på en hel del roligt tillsammans.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag kan verkligen rekommendera att åka på utbytesstudier, och framför allt till Lissabon! Min vistelse 

blev knappa två månader och jag hade verkligen velat stanna längre. Att komma utomlands gav mig ett 

bra smakprov på hur det kan vara att flytta iväg och jag kan absolut tänka mig att att jobba utomlands 

en period efter studierna.  
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