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Trinity College Dublin 

Innan avresa 

Jag sökte till Trinity College Dublin för att både universitetet, landet och staden tilltalade mig. Jag 

älskar europeiska städer med mycket kultur och historia och gick mycket på vart jag skulle kunna 

tänka mig att bo och arbeta i framtiden. Det som fick mig att välja Dublin framför någon annan 

europeisk stad var dels på grund av universitet, som ligger i hjärtat av Dublin och har ett gott rykte, 

men framförallt på grund av kulturen i Dublin och på Irland som jag nästan redan innan visste att jag 

skulle trivas bra i. Jag såg det också som en möjlighet att förbättra min engelska. Överlag var det inga 

komplicerade förberedelser inför flytten, inga visum eller vaccinationer behövdes och inte heller några 

språkförberedelser förutom ett engelskatest som är obligatoriskt för att få Erasmus-stipendiet. Jag 

hade kontakt med några personer som varit i Dublin innan för att få tips om vart man kan hitta boende 

och allmänna tips inför skolstart.  

Ankomst 

Jag, tillsammans med två andra tjejer från Industriell Ekonomi, infann oss den 12:e januari och skolan 

startade officiellt den 15:e januari. Detta passade bäst för oss eftersom vi hade fullt upp med tentor och 

jobb innan dess, men hade vi kommit några dagar tidigare fanns det ett mer organiserat mottagande 

av internationella studenter som kan vara bra att gå på om man skulle komma till Trinity själv. Vi hade 

bokat ett AirBnb de första tio dagarna som låg väldigt centralt och ca fem minuter från Trinity, ett hett 

tips ifall man, som vi, bestämt sig för att gå på bostadsjakt först på plats i Dublin. Något jag förövrigt 

rekommenderar då man gärna vill kunna gå på visningar, men jag återkommer till det senare.  

Jag hade turen att känna några studenter från Chalmers som hade pluggat på Trinity sedan september 

året innan som kunde hjälpa oss med det administrativa inför skolstarten på Trinity samt visa oss runt 

på skolan när vi kom dit. Kortfattat ska man ta sig till Academic Registry för att få sitt Trinity-kort, väl 

där kan man också hitta ett så kallat ”Module Enrollment Form” där man för hand skriver ned de 

kurser man vill läsa. Räkna med att kurserna du tänkt läsa innan du kommer dit kommer ändras, inga 

föreläsningar får nämligen krocka. När du väl hittat kurser som inte krockar med varandra måste du få 

en påskrift från respektive skola, beroende på vilka kurser du valt. Jag valde två business kurser och en 

ekonomikurs, eftersom jag läste en energikurs på distans från KTH. Dock är KTH:s avtal med Trinity 

ett s.k. ”Engineering-agreement” så vi fick inte läsa mer än 15 ECTS (motsvarar 15 hp) på Business 

School, och egentligen inte någon ekonomikurs, även om vi fått OK från KTH om tillgodoräknande. 

Detta system är ganska gammaldags och Trinity skulle mycket väl kunna säga nej till att du får läsa 

några andra kurser än just ingenjörskurser. Under första veckan kan du också gå på hur mycket 

föreläsningar du vill för att ”testa” kurserna, och sedan göra ditt val. När du fått påskrifter för de 

kurser du valt ska ”Module Enrolment Form” lämnas in till Academic Registry och finns det inga 

krockar så godkänns det och schemat dyker upp på din internetplattform.  



     

     

 

 

 

 2 (4) 
 

Ganska snart fick vi även tillgång till vår skolmail, där bland annat fadderorganisationer skickar ut 

organiserade mötesträffar som man kan gå på om man vill. Det finns även ett gäng ”societies” som 

motsvarar nämnder eller kårorganisationer, som  organiserar olika event, bland annat DUISS som är 

för internationella studenter. Marknadsföringen av dessa är dock ganska begränsad när man kommer 

på vårterminen. Den stora starten är i september och då organiseras introduktionsveckor av alla olika 

societies.  

Ekonomi 

Åker man till Irland så får man Erasmusstipendiet som är ca 450 EUR i månaden. Jag sökte även ett 

allmänna studerandestipendiet från KTH och fick 3000 kr extra. Kostnadsläget i Dublin är högt, 

speciellt för boende. Nöjen, såsom att gå ut att äta, gå på bio och på museum är dock billigare än i 

Sverige. De flesta muséer är gratis. Mat är billigare än i Sverige, speciellt frukt och grönsaker och 

utbudet är väldigt bra. Hotell är dyrt och många kompisar som kom och hälsade på bodde därför 

hemma hos oss.  

Boende 

Vi var fyra tjejer från KTH som hade bestämt sedan innan att vi skulle försöka hitta ett boende 

tillsammans, då vi på förhand hört hur bostadssituationen i Dublin såg ut. Det hade varit relativt 

enkelt att få tag på ett studentrum via universitet (vi hade några kompisar som bodde på Binary Hub 

och Kavanagh Court, till exempel). Nackdelen är att ett rum kostar ca 10 000 kr i månaden. Så vi valde 

att väl på plats i Dublin ringa runt till olika boenden där fyra personer kunde bo (vi letade på hemsidan 

Daft.ie). Vi var på ca 4 visningar innan vi hittade vårat hus som vi hyrde via ett företag som heter 

Dublin City Apartments. Den största utmaningen var att hitta en hyresvärd som ville hyra ut i enbart 

fem månader. De flesta ville hyra ut under minst ett år. Huset låg i Dublin 4, vilket är ett väldigt fint 

och lugnt område i södra Dublin, och endast ca 20 minuter gångväg från Trinity. Vi betalde ca 7500 kr 

i månaden per person, för två sovrum med två enkelsängar i varje. Huset var väldigt fräscht med hög 

standard. Det var även varmt i huset, vilket är ganska ovanligt för att vara Dublin. Överlag trivdes vi 

hur bra som helst i huset och i området, med närhet till bra mataffärer, trevliga pubar och 

restauranger och till centrum och skolan. Ingenting att klaga på förutom möjligtvis hyran, men det är 

tyvärr svårt att komma under det i Dublin.  

Universitetet och studierna 

Trinity College bedriver utbildning inom nästan samtliga områden. Universitetet anses vara Irlands 

bästa universitet. Nästan alla kurser har enbart en föreläsning och en övning i veckan, och en vanlig 

dag i skolan bestod därför alltid av enbart en lektion. Jag började inte tidigare än kl. 12 någon 

veckodag och hade de flesta fredagar lediga. Jag läste dock en kurs på distans på KTH vilket gjorde att 

jag tog några färre kurser på Trinity än mina kompisar.   

Kurser 

Jag läste följande kurser:  

BU4621C – Social Innovation and Social Impact: Kursen handlade om sociala innovationer och hur 

man kan mäta vilken grad av påverkan sociala innovationer har på samhället/det område den ämnar 

förbättra. Den största delen av kursen bestod av ett grupparbete som gjordes på just en social 

innovation. Vi som kom till våren blev tilldelade grupper som redan påbörjat arbetet med den sociala 

innovationen och således redan valt organisation. Som ett exempel så arbetade min grupp med en 

social innovation som hette ”KeepAppy” som var en app ämnad att minska stigmat runt mental ohälsa.  

Appen var skapad av studenter inom psykologi, business och data på Trinity och under tiden vi 

arbetade med den så lanserades den på AppStore och Google Play.  

BU458C – Managing New Product Development: Denna kurs handlade om hur man utvecklar nya 

produkter, med hänsyn till funktioner och design. Kursen leddes ur ett business-perspektiv och hur 

balansen mellan design och teknik måste tas hänsyn till. Kursmaterialet bestod till största del av ett 

case-häfte och varje lektion var ämnad till att diskutera ett specifikt case ur produktutvecklings-
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synpunkt.  

EC416C – History of Economic Thought and Ideology: Denna kurs var en blandning mellan en 

ekonomikurs och en historiakurs. För oss som läste den på våren bestod examinationen av två stycken 

uppsatser där man själv fick välja mellan ett antal givna frågeställningar. Det krävdes ganska goda 

kunskaper inom nationalekonomi för att klara av att skriva uppsatserna då de framförallt skrevs ur 

nationalekonomisk synpunkt.  

SISI och MNPD räknar jag med att kunna tillgodoräkna för ME2312 vilket är den obligatoriska Indek-

kursen som jag skulle läst om jag varit hemma under våren. History of Economic Thought and 

Ideology hoppas jag kunna tillgodoräkna som valfri kurs.  

Staden och landet 

Som tidigare sagt så sökte jag mig till Irland och Dublin för just kulturen. Jag blev positivt överraskad 

av hur väl det stämde överens med vad jag förväntat mig. Människorna är otroligt trevliga och 

hjälpsamma och puben är verkligen irländarens vardagsrum. Det är alltid socialt att gå ut på pub och 

antalet pubar är oändligt. Förutom pubkulturen är musikkulturen på Irland väldigt stark– ofta i 

kombination med pubar. Det är live-spelningar på pubar flera dagar i veckan och det finns en uppsjö 

av mindre och större musikevent. Ett hett tips är att besöka The Ruby Sessions som hålls varje tisdag 

på Doyles Pub (ligger precis bredvid Trinity). Det kostar 7 EUR som går till de hemlösa i Dublin och 

det är en liten intim spelning med fyra stycken ”up- and coming” singer-songwriters, oftast irländska, 

som framför fyra låtar var. Ibland gästas The Ruby Sessions av mer välkända artister som t.ex. 

Mumford & Sons, Ed Sheeran, James Blunt etc.  The Ruby Sessions har hållits varje tisdag kl. 21.00 i 

19 år. När det kommer till kulturkrockar så lade jag mest märke till att det inte finns någon 

lunchkultur, vi hade föreläsningar över lunch och lunch för de flesta består av en macka och en 

chipspåse (ibland en burrito). Det finns t.ex. inga microvågsugnar på skolan att värma sin matlåda i. 

Förutom lunchkulturen så skulle jag säga att irländare är otroligt trevliga och hjälpsamma – men 

relativt svåra att komma nära. Det tycker jag skiljer sig från svenskar då vi till en början är reserverade 

men när man är vän, då är man vän. Jag vet inte riktigt vart den gränsen går för irländare, det var svårt 

att avgöra på bara 5 månader, men jag upplevde att det var svårare.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Som Erasmus-student på Trinity så har man tillgång till ett gratis gym och swimming pool som finns 

på skolan. Där fanns även ett gäng klasser man kan vara med i, men som kostar en liten slant. Det 

finns även en klättervägg. Är man intresserad av någon specifik sport så finns det flera olika ”societies” 

man kunde gå med i, t.ex. rugby, vattenpolo, tennis eller fotboll. Vi gick med i ett hiking-society som 

arrangerade hiker i Wicklow Mountains söder om Dublin. Dock upplevde vi det som ganska ouppstyrt 

och valde att åka på egna hiker istället, då det var väldigt enkelt att ta sig själv till olika hiking-

områden från Dublin. Vill man inte göra så avancerade hiker så finns det flera ”Cliff Walks” nära 

Dublin, t.ex. i Howth eller från Greystones till Bray, som är mer som promenader än hiker, men väldigt 

vackra. Vi var på två stycken baler under vårterminen, den första kallades BESS Ball och arrangerades 

av business- och ekonomistudenterna. Vi åkte ut med buss till ett jättefint hotell en bit utanför Dublin 

och själva balen påminde om en finsittning med efterföljande efterfest. Den andra balen vi var på var 

Trinity Ball, som är en stor ”utomhusfestival” där hela Trinity-området stängs ned och byggs om till 

festivalområde, med 4 olika scener och kända artister som spelar. I år var bland annat George Ezra där 

och spelade. Dresscode är frack och långklänning (fastän den ligger i början på april, utomhus, på 

Irland!) och börjar ca. 22.00 och håller på till 05.00. Den ligger alltid efter att lektionerna för 

vårterminen har slutat och tentaperioden, som håller på i en månad, börjar. Biljetterna tog slut på ca 

20 min så det rekommenderas att vara beredd direkt när de släpps om man vill gå! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Dublin är en mycket mindre stad än vad jag först föreställt mig. Den är också otroligt prestigelös. Jag 

upplevde staden och kulturen som väldigt avslappnad och inte så ”fin i kanten”. Visst finns det finare 

områden – södra Dublin är sedan länge ansett som de finare delarna av Dublin och det kan jag hålla 
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med om, det är otroligt vackra hus och välmående områden. Det är dock många ställen i norra Dublin 

(när jag pratar södra och norra Dublin så menar jag söder och norr om floden Liffey som går rätt 

igenom staden) som är otroligt charmiga och som börjar bli mer och mer populära och trendiga.  

Nedan följer ett urval av mina rekommendationer:  

Tang – Mitt absoluta favoritställe för frukost eller lunch. Ligger nära Trinity och St Stephens Green.  

Butchers – Ligger i Ranelagh, otroligt god brunch på helger (fokus på kött dock!)  

Bibi’s – God brunch. Ligger i Dublin 8.  

Eatyard/Bernard Shaw – Bernad Shaw är en cool pub med en innegård och en pizzabuss med 

supergod pizza. Eatyard som ligger precis bredvid är en innegård med olika foodtrucks och ofta olika 

mat- eller dryck-relaterade event. Vi var t.ex. på en ginfestival där.  

Blackbird – Cool pub med god öl och sällskapsspel.  

House – Hotell med restaurang och mysig innegård med bra drinkar. Populärt AW-ställe. 

Howth – Mysig sjöstad 20 min från Dublin med bra seafood-restauranger och en mäktig Cliff Walk.  

Fade St – En gata i ett område inne i stan med många barer som är trevligt att gå ut på.  
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