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Innan avresa
Jag ansökte om utbyte främst på grund av att jag älskar att resa men även för att jag tror att bo
utomlands under en längre period ger en ett större perspektiv på saker och ting, även utanför
studierna. Anledningen att jag sökte till just ISEG och Lissabon var för att jag hade varit där en gång
tidigare och verkligen kommit att älska staden och landet. Det är en avslappnad mentalitet och vädret
sviker en sällan! Innan avresan krävdes det faktiskt att man lämnade in och laddade upp en del
dokument, detta för att både kunna bli tilldelad en plats men även för att ansöka om stipendiet
ERASMUS som alla europeiska utbytesstudenter kan söka till.
Ankomst
Jag äntrade Lissabons gator ungefär fyra dagar innan skolstarten, medan mina vänner kom redan två
veckor innan. Detta var på grund ut av att jag seglade ner till Lissabon från England med några
kompisar, vilket tog cirka tre veckor (kan varmt rekommenderas!). Vid skolstart så fanns det några
organiserade event för utbytesstudenter som inkluderade allt ifrån rundvandring till fester. Jag gick
inte på någon ut av dessa då jag dels inte anmälde mig i förväg och dels för att det fanns väldigt mycket
annat att hitta på som ny i staden!
Ekonomi
Rent ekonomiskt så klarade man sig väl i Lissabon på CSN, jag hade dessutom förmånen att få
stipendium av ERASMUS vilket underlättade ytterligare. Jag åkte med tre svenska kompisar där vi
bokade varsitt rum i lägenhet som rymde 8 personer. Vi betalade drygt 5000 kr var för detta vilket var
lite i övre laget i mitt tycke. Det absolut dyraste med att bo i Lissabon var just boendekostnaden,
utöver den så var prisläget ganska lågt i jämförelse med Sverige. Vi behövde inte heller betala någon
kåravgift eller dylikt, men för att få studentrabatt och erbjudanden på metrokort och dylikt behövde
man köpa ett ERASMUS-kort för 25€.
Boende
Som jag nämnde tidigare så bokade jag och mina vänner varsitt rum i en lägenhet i området Sao
Sebastiao. Detta gjorde vi genom en sida som heter Uniplaces vilket är en plattform där hyresvärdar
publicerar rum och lägenheter. Det var även om många som använde sig av facebookgrupper och
AirBnB. Det fungerade väl och det var inga konstigheter, man ska dock vara försiktig då det
förekommer vissa bedrägerier vid uthyrningar till utbytesstudenter. Man kan få hjälp med att lösa
boende på plats via Erasmnus Life Lisboa vilket är en studentorganisation. Boendestandarden levde
inte riktigt upp till förväntan i relation till priset. Det var okej inrett och vi hade även städerska 1-2
gånger i veckan men sängarna var ganska dåliga och lägenheten var väldigt kall under de sista två
månaderna av utbytet. Jag hade även problem med isolering i mitt rum vilket orsakade mögel vid tre
tillfällen. Utöver själva lägenheten så var området hur bra som helst, det ligger lite norr om
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stadskärnan men är fortfarande väldigt centralt och fina områden. Det bodde mycket lokalbefolkning i
området och vi hade nära tillgång till tunnelbana, ett jättestort köpcentrum och parker.
Universitetet och studierna
ISEG som skola är rent fysiskt en ganska liten skola i jämförelse med KTH, och det går ca 4500 elever
på skolan. Skolan undervisar endast ämnen inom ekonomi och management och är en av de bättre
universiteten i det avseendet i landet. Själva upplägget på skolan skiljde sig en del från Sverige då man
istället för att läsa två kurser åt gången under två perioder, så läser man 5 kurser parallellt under hela
terminen. I dessa kurserna har man sedan kontinuerliga uppgifter, närvarokrav, midterms och final
exams. Det var föreläsningar varje dag och man var ofta i skolan mellan 10-15 ungefär. Det fanns även
en lunchrestaurang som serverade kött, fisk eller vegetarisk mat för 2,75€. Det var inte någon
festmåltid men det gjorde jobbet. All undervisning skedde på engelska.
Kurser
Jag läste Corporate Finance I, Corporate Finance II, Operational Marketing, Principles of Management
och Economics I. Dessa baserades på tidigare studenters godkända kurser och fungerade väl för mig.
Att läsa grundkurs och fortsättningskurs i Corporate finance samtidigt var stundvis lite utmanande,
men hänger man med på föreläsningar och övningar så går även det relativt smärtfritt. Corporate
finance handlar mycket om att analysera investeringar, värdering av aktier och finansieringsbeslut.
Operational marketing är en grundläggande kurs i marknadsföring och Principles of management har
liknande upplägg avseende ledarskap. Economics I var nog den sämsta kursen och omfattade
ekonomiska grunder som utbud och efterfrågan, skatter och handelsaspekter mm.
Staden och landet
Lissabon som stad var helt fantastisk! Vi hade otroligt bra väder första månaderna medan i november
så regnade det lite mer än vanligt men december bjöd på bekväma temperaturer, även januari bjöd på
runt 8-15 grader vilket är lite som svensk vår. Kulturmässigt så är portugiser väldigt avslappnade, man
äter lite senare måltider och äter mycket ute, även under vardagarna är det livligt på restaurangerna.
Livsstilen kommer med sina för- och nackdelar och lokalborna hade en tendens att vara sena till i
princip allt. Utöver det så var det inga konstigheter, vi trivdes superbra i staden!
Fritid och sociala aktiviteter
På fritiden umgicks jag väldigt mycket med mina vänner jag åkte ner till Lissabon med, men även med
andra vänner vi lärde känna genom universitet och rumskamrater. Vi spelade en hel del padel, gick
promenader, fikade, festade och upptäckte olika delar av staden. Vi åt ute ca 3 gånger i veckan under
terminen men lagade även mycket mat hemma. Vi åkte också till både Algarve och Porto under
terminen vilket jag verkligen kan rekommendera för att få en ännu bättre bild av Portugal som land
och dess kultur.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag rekommenderar varmt att åka på utbyte! Även om det uppstod vissa problem med boende och
skola så var det som helhet något av det roligaste jag gjort. Hade jag kunnat åka igen hade jag lagt ner
mer tid på att hitta ett bättre boende, men jag hade absolut valt att bo i Sao Sebastiao igen. Man
kommer undan turisterna till stor del samtidigt som man behåller stadspulsen och naturområden.
Jag rekommenderar även att ta de kurserna jag läste, förutom Economics I där läraren inte var alls
samarbetsvillig och kom ofta sent och ställde in föreläsningar etc.
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