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Innan avresa 
Jag sökte Erasmus utbyte mest för att jag hade chansen. Det var min sista termin innan X-jobbet och 
jag ville någon gång i livet ha provat att studera någon annanstans än i Sverige. Mina betyg i engelska 
var rätt kassa, och jag villa gärna till ett engelsktalande land. Det var bara Dublin och Sheffield som tog 
emot mig. Sheffield kändes som ett gött universitet, så därför blev det Sheffield. 

Jag förväntade mig inte speciellt mycket, mer än att det kommer bli en tuff termin, inte minst med 
tanke på språket. Via Universitetets hemsida kunde jag söka ett boende, jag fick ett rum i en korridor 
inte allt för långt från universitetet. 

Ankomst 
Jag hade bara en flygbiljett och en adress till mitt rum när jag drog från Sverige. När jag landade på 
Manchesters flygplats stod det personer i blå tröjor med stora skyltar med universitetets logga på, sen 
gick allt lätt. Jag följde bara med en person som visade mig till en buss som släppte av mig precis 
utanför mitt boende. När jag plockat upp nyckeln var det bara att flytta in, jag fick till och med 
bärhjälp av personal på plats som visade mig till mitt rum. 

Hela första veckan var bara introduktion med en del administrativa grejer som skulle fixas och olika 
aktiviteter som ordnades av Student Union. De placerade personer i studentkorridorerna efter åldrar, 
och jag fick vänner där direkt. Allt gick väldigt smidigt och smärtfritt.  

Ekonomi 
Jag tog emot Erasmus pengen som i stort sätt täckte kostnaden för mitt boende. Jag upplevde det 
dyrare att studera i Sheffield än i Stockholm, men då gjorde jag också mycket mer saker på kvällarna. 
Arkitekturskolan anordnade olika event och saker att göra som i stort sätt gick ut på att dricka pints. 
Kanske inte det mest hälsosamma, men det var bra när man kommer till en ny stad och ska försöka 
integrera med nya människor. 

Boende 
Jag är väldigt nöjd med boendet som ordnandes av universitetet. Jag bodde med andra Erasmus 
studenter som också bara skulle stanna en termin. Vi blev bra vänner och umgicks nästan hela tiden i 
vart gemensamma kök. Jag bodde inte i direkt anslutning till Universitetet, vilket var ett litet minus. 
Det var ca. 30 min att traska.  

Universitetet och studierna 
Jag befann mig bara i arkitekturbyggnaden som var ett 17 våningar högt torn med superfin utsikt. Jag 
satt på 15e våningen under hela terminen. Vi började med en kurs som de kallade för Live Project. Det 
var ett grupparbete på 6 veckor där vi fick en riktig kund. Det var ett kul projekt och en bra start på 
terminen. Studioarbetet som sedan fortsatte var väldigt likt KTH. 
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Kurser 
Utöver Life Project och studioarbete skulle vi också göra två valbara kurser. Jag valde två kurser som 
Universitetet tipsade om. Båda utmynnade i en essä på ca. 3000 ord. Det var relativt lätt att få till 
texterna och båda kurserna var intressanta.  

Staden och landet 
Sheffield är en universitetstad med stark arbetarprägel, vilket jag upplevde som en ovanlig 
kombination men på samma gång intressant. Sheffield är känd för sin stålindustri som var enorm från 
mitten på 1800-talet fram till andra världskriget. Då bombades staden kraftigt och hälften av stadens 
invånare förlorade sina hem. Många av industrierna förstördes och jobben försvann. Denna del av 
Sheffield finns till stora delar kvar och är en ganska tung del av det förflutna och staden. 

Samtidigt finns det två stora universitet i staden med totalt ca. 50 000 studenter. Detta sätter en 
väldigt stark prägel på utelivet och staden i stort. Båda universiteten tar emot ett stort antal 
utbytesstudenter som gör att Sheffield har en väldigt internationell känsla. Var man än går hör man 
olika språk och jag kände mig som en del av en internationell kontext.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Studen Union är väldigt stark i Sheffield och universitetet är stolta över det. Vad man än vill göra finns 
det en society som passar. I Sheffield är Student Union en självklar det av utbildningen och näst intill 
alla är på något sätt involverade i olika aktiviteter eller sort.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag rekommenderar verkligen att studera i Sheffield. Det var en bra relation mellan studierna och livet 
utanför. Alla människor jag träffade var väldigt vänliga och jag kommer hem med många vänner. Både 
internationella och brittiska studenter. 
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