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Blås inte bort bland Islands glaciärer! 

Innan avresa 

Island har för mig alltid varit ett drömresemål 

men många gånger valts bort till förmån för 

varmare alternativ. När utbytet närmade sig så 

presenterades Island som ett självklart tillfälle 

att uppleva detta fantastiskt unika land 

ordentligt. Som svensk student krävdes 

väldigt få förberedelser inför Island eftersom 

de också är ett nordiskt land. Jag åkte genom 

Erasmus+ med det finns också möjlighet att 

åka via Nordplus. Språkkurser anordnas om 

man åker på höstterminen men jag valde att 

inte ta någon kurs. Islänningar är lika bra på 

engelska som vi i Sverige, både folket och 

professorerna. 

 

 

Ankomst 

Ett litet krux med Island är att vårterminen börjar där innan höstterminens tentor är avslutade på KTH. 

Jag åkte direkt efter mina tentor den 10e januari men terminen började officiellt den 8e januari. Det 

anordnades ett litet infomöte och en kort vandring runt campus för de utbytesstudenter som var där i 

tid men ingen form av mottagning som på KTH. Det finns en sektion för Samhällsbyggarna på 

universitetet med de anordnade ingenting för oss utbytesstudenter. Inför resan så fanns två stora 

facebookgrupper där jag redan innan ankomsten hade fått kontakt med några andra studenter som jag 

mötte upp på studentpuben ”Studenta Kjallarinn”.    

Ekonomi 

Med bättre framförhållning så hade jag kunnat söka en del stipendier för studier inom Norden, kolla 

upp detta! Att bo och leva på Island är dyrt... dyrare än i Sverige så ett utökat CSN-lån kan vara en god 

idé om du inte vill spräcka ditt sparkapital. Många studenter från andra länder skaffade sig extrajobb på 

barer och restauranger som betalade bra! Inga obligatoriska avgifter behövdes betalas förutom en del 

böcker. Många böcker fanns att låna på universitetsbiblioteket!  
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Boende 

Trycket är högt på boende på Island och Universitetet hjälper inte till mer än att bistå med länkar till 

olika uthyrare. Jag lyckades få ett studentboende vilket är svårt. Många glömmer dock bort att uppdatera 

sin plats i kön varje månad vilket för att de hamnar sist i kön. Ställ dig i kö så snart som möjligt då det 

är gratis. Om du lyckas få ett studentboende så kan de löna sig att stanna i minst 6 månader då det går 

att få del av ”student benefits” som halverar kostnaden! Annars så gäller det att ordna boende hos en 

privat hyresvärd. Många delar hus tillsammans med andra studenter där det går att hyra ett enskilt eller 

delat sovrum med gemensamma faciliteter. Gällande byggteknik, isolering och fuktskydd har inte 

kommit lika långt på Island som i Sverige så ta med ett par extra sockor om du är frusen!” 

Universitetet och studierna 

Universitetet är inte lika stort som KTH och innehåller fler ämnen än enbart tekniska vilket gör att du 

får träffa annat folk än enbart ingenjörer! Undervisningen är mycket mer avslappnad än på KTH både 

gällande antal lektionstillfällen och nivå. Det beror såklart på vilka kurser som väljs men generellt var 

det ganska ”mañana mañana”.  

 

Kurser 

Jag passade på att läsa kursen ”Icelandic Nature and Cultural Legacy” vilket har ökat mina kunskaper 
om landet! Denna kurs lästes dessutom enbart av utbytesstudenter vilket utökade mitt kontaktnät. När 
det gäller kurser så ges många kurser enbart varannan termin vartannat år! Så här kan tyvärr många 
kurser vara utom räckhåll. Jag läster också en kurs i ”Glacial Geology” vilken avslutades med en 5-dagars 
fieldtrip. Mycket grushögar men ganska intressant! Jag hade föreläsningar ca 2-4 timmar per dag, fyra 
dagar i veckan.   

 

Staden och landet 

Reykjavik är en väldigt speciell kombination av gammal fiskestad med mycket små stugor och en 

modern huvudstad och turistattraktion. Det finns mycket uteliv och pubarna stänger sent. Transport 

inom Reykjavik sker per fot, cykel eller buss. Gällande buss så går det smidigt att köpa biljetter i en app 

eller ett månadskort om du bor långt bort. Bussarna kallas Straeto och appen likaså. 

 Island som land är fantastiskt och bjuder på oerhört mycket! Bästa sättet är att hyra bil med andra 

studenter och köra runt ön. För egen del rekommenderar jag att se annat än de mest turistiga så som 

”Golden Circle-turer”. Åk till Västfjordarna, Sneafellsnes, lite olika Glaciärer, Norra Island till Grotgja 

(varma källor inuti grottor från Game of Thrones). Sök upp varma källor på hotpotsiceland.com och ta 

dig flertalet dopp! Åk till Diamond beach tidigt om du är där på vårterminen, det är som allra bäst i 

januari! Åk långt från Reykjavik när prognoserna för norrsken är som bäst om du är där på vårterminen! 

Norrsken går ej att se från slutet av mars till början av november ungefär. Om du gillar friluftsliv så ta 

med så mycket utrustning som möjligt från Sverige så som sovsäck, liggunderlag, tält, ordentliga 

vandringskängor. Ett varmt tips är att köpa ordentliga broddar i Sverige då det kan vara otroligt isigt på 

många vandringsleder och runt sevärdheter. Vissa biluthyrare kräver att du har ett kreditkort för att 

kunna hyra men hos andra spelar det ingen roll. Kan rekommendera SadCars.   
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Fritid och sociala aktiviteter 

Gaukurinn är en pub som ligger många utbytesstudenter varmt om hjärtat. Den stående karaoken på 

tisdagar blev snabbt en samlingspunkt men de bjöd även på annat så som stand-up och Dragshows, allt 

gratis!  

För den miljömedvetne fyndaren finns en stor second-handaffär vid namn ”Gódi Hirdirinn” i Reykjavik.  

Många är sportintresserade på Island och Universitetet har ett prisvärt gym med tillgång till idrottssal 

där det anordnas Yoga och basket bland annat. 

Jag var med och spelade fotboll tillsammans med andra studenter i en inomhus-konstgräshall. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Island är ett blåsigt land där den mesta nederbörden inträffar i samklang med stark vind. Ditt fina 

paraply kommer därför snabbt blåsa sönder och lämnas bäst hemma. Investera i ett bra regnställ så 

håller du dig torrare och troligtvis gladare. För att kunna planera lyckades utflykter så får man lära sig 

ha koll på vädersidan: vedur.is. Vägrapporter på: road.is. Ladda ner appen: aurora för prognoser om 

Norrsken samt gilla ”Guide to Iceland” på facebook för mycket inspiration.   

Hör av dig om du vill ha tips på bra sevärdheter runt ön. Island kommer bjuda på oförglömliga 

ögonblick! 

 

 


