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Island, ett land med variationer 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte för att komma bort från Sverige ett tag, varför jag valde just Island beror faktiskt på 

att jag inte kunde åka till Canada som jag först ville (pga krångligheter ang. termin m.m). Jag hade 

också funderat på Nya Zeeland men då jag endast ville göra en termin utomlands så valde jag ett land 

med häftig natur men som samtidigt låg nära. Island blev valet och då det är ett nordiskt land tänkte 

jag att kultur och annat skulle vara liknande. Inga speciella förberedelser behövdes då det som sagt är 

ett nordiskt land. De talar dock ett annat språk så engelska är ett måste. Det fanns dock väldigt många 

islänningar som pratade svenska så ibland kunde man komma undan lätt.  

Ankomst 

Jag ankom den 12:e januari en fredag, dagen efter min sista tenta från höstterminen. Deras termin 

började på måndagen men deras skolstart ser inte likadan ut som våran. Där går man första veckan på 

alla kurser som verkar intressanta och sedan väljer man de som är bra och i princip så börjar terminen 

på riktigt andra veckan. Jag är inte säker om det gäller alla kurser och hur mycket de startar men det 

var inga problem att komma till andra veckan. Jag hade inga planer på att byta kurser ändå. Annars så 

drog studentliv och annat igång fort och man kunde snabbt hitta vänner (utbytesstudenter) som också 

var där och ville lära känna nytt folk.   

Ekonomi 

Det fanns inga obligatoriska kostnader för skolan och så vidare utan det var som vanligt hemma i 

Sverige. CSN-bidrag gjorde att man överlevde men Island är väldigt dyrt. Framförallt boende och mat, 

att äta ute och annat inte går att göra till en vana. 

Boende 

Jag fixade boende via Facebook, jag skrev i en grupp som hette ”Islänningar i Göteborg” och fick svar 

från en som hyrde ut ett rum i Reykjavík. Det kostade 90 000 ISK i månaden vilket var ungefär 7000 

kr (beroende lite på växlingskursen). Standarden är lägre än i Stockholm och hyrorna dyra så räkna 

med dyrt boende.  

Universitetet och studierna 

Universitet var att jämföra med KTH men mer utspritt, Reykjavík har en infrastruktur likt USA, det är 

en bilstad. Studierna var intressanta med duktiga och intresserade lärare men med mindre klasser. 

Ibland var vi bara 10 st. Det gjorde dock att det blev mer personligt och avslappnat. Det var mindre 

lärarledda timmar jämfört med mina vanliga studier men det kan också bero på att jag inte läste 

tekniskt tunga kurser. 
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Kurser 

Jag valde kurser som handlade om brand, miljö och byggteknik som låg i linje med min master. 

Kurerna var inte åt det tekniska hållet (räkna osv) utan mer åt simuleringar, läsning och annat. Jag 

valde även en kurs som hette ”Glacial Geology” som hade fokus på glaciärer och annat och deras 

påverkan på vår miljö. Kursutbudet var ganska dåligt med många kurser som blev inställda. Det gjorde 

att jag inte kunde läsa allt jag egentligen ville utan fick välja om.  

Staden och landet 

Reykjavík är en bilstad lik USA men med nordiskt folk gällande kultur och annat. Det är nära till 

naturen och den har stor inverkan på livet på ön. Naturen styr och det är inte ett storstadsliv som i 

övriga huvudstäder. Det är härligt och öppet folk och lätta att lära känna. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag reste extremt mycket runt landet, det var lätt att hyra bil och på mindre än 30 minuter så var man 

ute ur staden och i nationalparken med fantastiskt landskap. Jag gjorde många resor runt ön och med 

bil eller husbil så kan man utforska mycket! Bil är ett måste för att resa runt men det finns tappra 

själar som cyklar. Infrastrukturen vad gäller vägar är väldigt utbyggd men kommunala 

kommunikationer är sådär. Man bör ha ett intresse för naturen då de flestas intresse ligger där.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Varma källor är ett utmärkt sätt att koppla av efter en ruggig dag. Billigt med klippkort och väldigt 

skönt 


