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Guinness, rugby och häftiga naturupplevelser – Irland i ett nötskal! 

Innan avresa 

Efter att ha varit på ett high school-år under gymnasietiden har jag längtat till utbytesstudier 
med KTH sedan långt innan jag började plugga. Det är en möjlighet att få bryta sina vanor 
hemma och få se någonting nytt, träffa nya människor och inse vad som är mer eller mindre 
viktigt i livet. Ett väldigt roligt sätt att utvecklas och utmanas!  

Innan avfärd kan det vara bra att tänka på att husen generellt här är ganska dåligt isolerade. 
Det betyder att även om det är varmare medeltemperatur i Dublin jämfört med i Sverige så 
kan det bli orimligt kallt inomhus. Så tjocka tröjor och tofflor är att rekommendera. Det är 
även bra att tänka på att ta med sig lite sommarkläder för maj-månad då det kan vara lätt att 
missa att det faktiskt blir varmt även i Irland.  

Det behövs inget visum eller vaccinationer för att åka till Irland men viktigt att ta med sig 
pass i och med att det är öppen gräns till Nordirland (Storbritannien). Det kan också vara bra 
att tänka på att lämna rum i resväskan för att det lätt kan bli så att man vill ha med sig mer 
hem än vad man åkte iväg med!  

Ankomst 

Jag kom till Dublin tre dagar innan studiestart på grund av att jag hade tentor hemma vid 
KTH. Det gjorde att jag missade introduktionsveckan där jag hade kunnat få hjälp med att 
hitta på campus, lära mig hitta i staden och lära känna andra utbytesstudenter. Allt löste sig 
dock mycket bra ändå, irländare är väldigt öppna och hjälpsamma och känns generellt glada 
över att träffa nya människor. Det finns även gott om utbytesstudenter på skolan som är i 
samma situation som du så det är svårt att missa dem. Skolan erbjuder också en student-2-
student-tjänst där man när som helst kan kontakta en äldre student om eventuella frågor om 
studier eller livet i Dublin. Detta finns tillgängligt under hela studietiden på Trinity.  

Ekonomi 

Jag hade inget stipendium eller extra hjälp med ekonomin utöver ERASMUS-stipendiet och 
CSN-bidraget. Jag skulle säga att det är generellt billigare att leva här då matvaror är 
billigare. Däremot är det väldigt lätt att resa i Irland och allt är relativt nära så det kan vara 
bra att ha en budget för eventuella helg-resor runt om i landet. Även att ha en eventuell 
budget för att kunna röra sig mer och göra spontana saker under veckorna som man annars 
inte lägger tid eller pengar på hemma. Ett stort tips är att generellt vara öppen och positiv till 
nya saker under utbytesterminen och passa på att pausa lite från studierna!! 

Boende 

Jag hade turen att via familjevänner kunna bo hemma hos dem i södra Dublin, så att hitta 
boende behövde jag inte lägga tid på. Om man kommer behöva leta boende så skulle jag säga 
att det är lätt, så länge man är villig att betala runt 10 000 kr i månaden. Om man däremot 
tycker att det är lite mycket så är det bra att börja leta i tid, alternativt vara beredd att bo lite 
längre ut från centrum. Någonting som kan vara värt att tänka på är att om det står mellan 
ett boende mer centralt som är lite dyrare och ett boende lite längre ut som är lite billigare så 
kommer man troligtvis behöva köpa busskort och vara beredd att behöva åka taxi hem (dock 
mycket billigare än i Stockholm). Så i slutändan kanske det är värt att lägga pengarna på ett 
ställe man kan promenera till inne i city för att det ändå slutar på ungefär samma kostnader. 
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Universitetet och studierna 

Trinity är ett jättetrevligt universitet med ett stort Campus. Det mesta ligger på Campus men 
de har även byggnader runt om i Dublin där man kanske kan få föreläsningar eller tentor 
schemalagda beroende på vad man väljer för kurser. Generellt är tempot lägre än på KTH och 
det ingår mindre per högskolepoäng än hemma. Jag är jättenöjd med mina föreläsare, de var 
inspirerande och kunniga och väldigt måna om att vi skulle lära och lyssna på vad de hade att 
säga.  

Det kan vara bra att veta att lunch inte är lika prioriterat som hemma. Du måste bestämma 
själv när i schemat det passar för dig att äta och hitta ett ställe att göra det på. De har knappt 
några mikrovågsugnar så var beredd på att laga rätter som du kan ta med dig och äta kalla. 
Det finns några mikrovågsugnar och jag använde en i en korridor som visade sig vara för 
enbart lärare för en dag blev jag utestängd och fick inte värma där längre. Det finns fler dock 
så det går att lösa, se bara till att fråga någon om hjälp med var de finns! 

Kurser 

Första veckan är upplagd så att du ska INNAN första dagen ha kollat upp alla dina kurser och 
se till så att INGEN föreläsning krockar i schemat, annars får du inte igenom dina kurser när 
du ska gå och registrera dem. Sedan ska du under första veckan gå på föreläsningarna och 
bestämma dig för om ämnet intresserar dig fortfarande eller om du är intresserad av 
någonting annat. De du vill gå på ska du gå och få signerade av ansvariga professorer. Om 
man, som jag, vill läsa lite blandat Business, Economy och Engineering så behöver man gå till 
varje enskild skola/office under deras ”office hours” och få dem signerade. Du kan gå till det 
som heter Academic Registry så kan du få en karta av dem och de kan visa var alla fakulteter 
ligger.  
 
Någonting som kan vara bra att veta är att man som ingenjörsstudent endast får läsa 15 HP 
Business. Så ett tips är att gå och få dem signerade först, innan du skriver upp de andra 
kurserna på pappret för resterande signaturer. Detta var ganska krångligt och krävde 
tålamod men löste sig i slutändan och har inte varit ett problem sedan dess! Se också till att 
få de obligatoriska kurserna godkända av KTH tidigt så att du inte behöver byta mitt i 
terminen eller komma hem med kurser du inte kan tillgodoräkna dig.  

Staden och landet 

Dublin som stad är väldigt trevlig! Pub-kulturen lyser igenom på kvällarna och det finns 
massor av restauranger och kaféer så ingen panik, de äter verkligen inte bara fish-and-chips 
och pajer i Dublin! De har mat från hela världen och väldigt bra ”meal-deals” på de olika 
matkedjorna så generellt är maten billigare här än hemma. Någonting som jag inte visste 
innan jag kom hit men som jag fick höra direkt var att man ska bo på södra sidan om floden 
Liffey. Norra sidan är ruffigare, helt okej på dagtid med bra shopping i kvarteren närmast 
floden men enligt mig så ligger allting man kan tänkas behöva, inklusive skolan, på den södra 
sidan så jag skulle rekommendera att bo där. Dublin är mitt i utvecklingen till att bli en 
storstad så många kvarter har rustats upp och håller på att rustas upp nu vilket är kul. Det 
går väldigt många bussar i staden samt spårvagn finns så det är lätt att ta sig till ställen. Det 
finns även många fina parker där väldigt många äter lunch, solar eller promenerar när det är 
fint väder.  
 
Dublin är inte jättestort och för mig har det blivit att jag har gått nästan överallt och mycket 
mer än vad jag går hemma. Om man vill finns det även stads-cyklar som fungerar jättebra. 
De kan man ta på en cykel-station och lämna ifrån sig på en annan station i en annan del av 
staden.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

Man kan gå med i skollag inom många sporter och många olika societies på Trinity som 
täcker de flestas intressen. De anordnar en mässa i början av varje termin dit man kan gå för 
att ta reda på vad skolan har att erbjuda. Det kostar generellt ca 5 euros att gå med i en 
”klubb” och ibland bara 2 eller 3 euros.  

Åker man på utbyte under vårterminen så händer det mycket i Dublin. I och med att de 
verkligen har en pubkultur så var det jätteroligt att gå ut och titta på rugbymatcher. Alla är 
ute de dagarna och det känns lite som att det är festival flera helger i rad. St. Patrick’s day, 
Irlands nationaldag, är också en lång helg med mycket festande inklusive parader och massor 
med aktiviteter runt om i staden. För den musikintresserade finns det något som heter Ruby 
Sessions där up-and-coming-artister har gigs varje tisdag - väldigt mysigt att gå på! De har 
mycket matmarknader på helger också för den matintresserade. Finns även gott om brunch-
ställen, museum och parker som är värda att besöka! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Irland är ett toppenställe att åka till med en inbjudande och mycket trevlig lokalbefolkning. 
Dublin har mycket att erbjuda och är en stad som är mycket lätt att känna sig hemma i – jag 
rekommenderar verkligen att söka hit! 
 


