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Utbyte  i  Europas  näst  äldsta  stad    

Innan  avresa  
Jag sökte Lissabon för jag hade varit på semester där en gång tidigare. Staden tilltalade mig med sina 
vackra färger och trånga gator. Jag ville ha en stad där det fanns mycket historia och i ett land där man 
kunde resa omkring mycket. Att det inte är så dyrt i Portugal var också en faktor som vägde in då man 
kan få en annan typ av utbyte när man har råd att göra mer.  

Ankomst  
När jag kom till skolan fanns det en mottagning. Den dagen jag fick tilldelad mig dock följde de inte 
informationen man fått i mailet. Så rekommenderar att man går till informationen tidigare, även om 
han fått ett datum senare. Folk är dock trevliga och allt löser sig tillslut.  

Ekonomi  
Jag tog merkostnadslån från CSN och fick sedan erasmus och det klarar man sig gott och väl på i 
Lissabon. Då det inte är dyrt att leva här kan man få ett gott liv med de pengarna och jag tycker detta 
är en av de stora fördelarna med att åka på utbyte här.  

Boende  
Jag gick med en facebook grupp som heter ”Svenskar i Lissabon” och där hittade jag två tjejer som 
också skulle studera i Lissabon. Jag skrev till dem och sen hittade vi boende via Uniplaces. Hyran låg 
på 500 euro per månad och kändes som de flesta betalade så mycket. Det är dock superkallt i 
lägenheterna och på vintern måste man ha element och massa varma kläder. Vi hade även problem 
med dålig ventilation vilket gjorde att sakerna kunde mögla. Hyresvärden hjälpte oss snabbt med det 
mesta annars. 

Universitetet  och  studierna  
Det fanns portugisiska att ta men jag valde personligen att inte ta det då jag har ganska svårt för språk. 
I Portugal så är kurserna ganska små (4.5ph) så det blir att man får ta många kurser för att få ihop 
30hp. Det är ganska mycket att göra i varje kurs men det behöver inte hålla samma höga nivå som på 
kth vilket gör att det går ändå. Lärarna är engagerade och vill att man ska klara sig och ha möjlighet att 
läsa deras kurser så därför är de hjälpsamma och man får ihop sitt schema bra. Det är intressant att 
lära sig hur olika och lika det kan vara i hur man tänker inom Europa. 

Kurser  
Jag hade 30hp valfria poäng så jag hade inga problem med att få de godkända. Dock fanns det inte 
många kurser som passade min inriktning på ekonomi. Mycket bra kurser om man skulle läsa 
projektledning dock.  

Staden  och  landet  
Portugal är fantastiskt, helt fantastiskt! Det är klart att det blir kulturchokar och att man stör sig på 
mycket. Som svensk skulle jag säga att aldrig vara i tid, ineffektiva system och i allmänhet ganska 
långsamt tempo fick en att bli stressad och ibland irriterad. Dock finns det saker att lära sig från det 
med, de har en mer avslappnad syn på tillvaron och det är bra att ta med sig. Tror att det är det fina 
med utbyte att man får inse att vi är alla olika och det är okay. Staden är backig och gammal så man 
kan enkelt kombinera träning med att uppleva staden.  
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Fritid  och  sociala  aktiviteter  
Lissabon är en stad FYLLD med saker att göra. Det finns massa platser att besöka, fantastiska 
restauranger och det är fest hela tiden oavsett dag och tid. Erasmus livet här är stort och det finns hur 
mycket aktiviteter som helst man kan göra. Skulle säga det är bland det bästa med hela vistelsen. 
Fantastiskt med så mycket internationella människor som möts och har roligt.  

Rekommendationer  och  övriga  reflektioner  
Jag rekommenderar starkt att åka till Lissabon. Det är i Europa och därför ”nära” men det är nog en 
större kulturskillnad än i andra delar av världen. Det är en upplevelse och lärorikt. Tycker man ska 
passa på att åka till Azorerna, Algarve och Porto. Portugal är inte ett så stort land så det går lätt att åka 
mellan olika städer till en billig peng.  


