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Hur många personer bor i Kanadas huvudstad? Otta-wa! 

Innan avresa 

Sen jag började på KTH har det varit ett självklart val att åka på utbyte, frågan var bara var. Valet föll på 

Kanada på grund av landets fantastiska natur, mångkulturellhet, mycket sport och trevlig befolkning. 

Det som fick mig att välja Ottawa var alla fina bilder på parlamentet.   

För ett halvår i Kanada behövdes inga vaccinationer eller visum. Ett inresetillstånd, ETA, kostar 7 dollar 

och är obligatorisk för inresa i landet. Det var ett enkelt formulär som man fick godkänt inom några 

dagar. Om man ska stanna längre än 6 månader eller jobba i landet är jag ganska säker på att man 

behöver ett studentvisum. 

 

Figur 1. Parliament Hill, Ottawa. 

 

Ankomst 

Jag anlände till Kanada den 28 augusti med skolstart 3 september. För att få ner priset lite så flög jag 

till Montreal och tog sedan Greyhoundbuss till Ottawa. Om man flyger direkt till Ottawa så blir man 

mött på flygplatsen av representanter från universitetet som visare vägen till bussar, svarar på frågor 

etc. Första nätterna stannade jag på HI - Ottawa Jail Hostel. Det kan jag varmt rekommendera då det 

kändes väldigt tryggt samt hade ett centralt läge mellan campus och Parliament Hill.   

Skolan anordnade en mottagning för nya studenter som kallas frosh week men det är i stort sett bara 

förstaklassare som är med där. För utbytesstudenter anordnas det ett antal event som t.ex. quiz-kvällar, 

vandringar och utebio. Jag fick också en fadder som bland annat gav mig en rundvandring på 

skolområdet och gav bra tips. 
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Figur 2. Rundvandring första dagen i Ottawa. 

Ekonomi 

Med utökad lån från CSN fick jag totalt 13 000 kr/månad. Utöver detta hade jag sparat ihop pengar 

under sommaren och sen tidigare, jag upplevde dock inte att dessa pengar behövde användas speciellt 

mycket då CSN räcker ganska långt. Fasta kostnader till hyra låg på 515 CAD/person&månad + 

räkningar (el, wifi) för ca 80 CAD/person&månad, räkningarna betalades dock i efterhand så svårt att 

uppskattas då de var olika varje månad.  

Mobilabonnemang är dyrt i Canada så kolla upp på hemsidor innan för att få bästa pris. Jag köpte ett 

abonnemang hos Freedom där man fick 1.5 GB för 25Cad/månad, gick att betala i förtid så inga problem 

att säga upp heller. (Det är lätt att spendera flera timmar i telefon med Wifi-, mobiloperatörer etc.) 

OBS! Om man som jag åker höstterminen, kom ihåg att man inte får CSN i december då terminen slutar 

innan jul.  

TIPS! Det finns en Free-store på campus, en secondhand-butik där allting är gratis för studenter. Vi 

plockade på oss en hel del varma kläder och köksprylar där som vi sedan lämnade tillbaka vid hemfärd. 

Här sparade vi otroligt mycket pengar som kunde spenderas på roliga saker istället! 

Boende 

Under min tid i Kanada träffade jag endast en utbytesstudent som hade fixat boende innan ankomst. 

Nästan alla ordnade boende på plats. Jag hade pratat ihop mig med några utbytesstudenter från Belgien, 

Frankrike och Australien via Facebook-grupper. Vi letade boende ihop eftersom det är lättare att hyra 

ett helt hus istället för ett enskilt rum. Jag anlände som sagt den 28 augusti och samma dag hittade vi 

ett boende via Facebook Marketplace. Huset hade 7 sovrum och genom Facebook hittade vi ytterligare 

3 roommates. Inflyttning var 1 september. Huset låg 25 minuters gångväg från Universitet. 

Skolan hjälper till i viss mån med att hitta boende. Man kan söka boende i korridor på deras hemsida 

innan ankomst, men själv känner jag ingen som fick boende på det viset. Många gick däremot till skolans 

kontor, The Student Housing Billboard, när de var på plats och lyckades få boende via dem. Är inte helt 

säker på hur den processen ser ut, men något först-till-kvarn-system. 

Ett tips för att ordna boende är att gå med i olika facebookgrupper, hålla utkik på https://www.kijiji.ca/ 

(motsvarande blocket), airbnb samt andra hemsidor som hjälper till att hitta boende. Men framförallt, 

gå till skolans kontor när du väl anlänt i Ottawa och försök få bostad via skolan. Förvänta dig ostädade 

hus, kalla rum och ett och annat kryp. Man får börja med att städa tillsammans, vilket gör att man 

kommer närmare sina nyfunna vänner. Det är trevligt att bo flera utbytesstudenter tillsammans. Mina 

roommates gjorde mitt utbyte helt underbart och det var med dem jag spenderade mest tid med under 

vistelsen. 

https://www.kijiji.ca/
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Figur 3. Vårt fina rosa hus som egentligen var svinkallt och fullt med massa kryp, men kul hade vi! 

Universitetet och studierna 

University of Ottawa är det största tvåspråkiga universitet i världen med sina dryga 30 000 studenter 

och alla möjliga utbildningar. Skolområdets yta är jämförbart med KTH, med både fina äldre och 

modernare byggnader. Det kan vara svårt att hinna gå mellan olika hus på de korta rasterna om man 

har tajt schema. Schemat ser likadant ut varje vecka och all info med prov och inlämningar får man vid 

kursstart. Universitet var bra med att ge ut information om allt man tänka sig. Om något saknas svarar 

de fort på mejl. Skolan är också bra på att arrangera event under terminens gång i sann skol-anda. Följ 

universitets konton på instagram så får man all info om uppkommande event.  

 

Figur 4. Tabaret Hall och insidan av SITE. 
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Inom skolområdet finns det restauranger, food courts, gym, sporthallar och ishall. Det finns också några 

barer vid utsidan av campus, varav Father and sons är legendarisk med prisvärda bruncher och fullsatta 

karaokekvällar.  

Kurser 

Att välja kurser var relativt smidigt, det gjordes för höstterminen på senvåren innan avfärd genom att 

man mejlade sina kursval till University of Ottawa. Informationen om detta var väldigt bra och jag blev 

antagen till samtliga kurser jag sökt utan problem. Det går även bra att ändra kurser flera veckor efter 

kursstart samt att hoppa av kurserna fram till reading week (halva terminen). Samtliga kurser jag läste 

var undergraduate kurser, vilket är det som rekommenderas. Generellt är det mer läxor som ska lämnas 

in varje vecka, men mindre stressig tentaperiod. Här kommer information om kurserna som jag läste 

under utbytet.  

CVG4150 - Highway Transportation Engin.  

Motsvarande på KTH: AF2901 Väg-och banteknik 

Lärare: Alaa Abdulridha 

Kursupplägg: 2x80min/vecka plus tutorials (som var värdelösa), 4 obligatoriskt övningsuppgifter, en 

midterm innan reading week samt sluttenta. En bra kurs som jag rekommenderar!  

CVG4108 – Geotechnical design 

Motsvarande på KTH: AF2508 Grundläggningsteknik och geokonstruktioner 

Lärare: Julio Ángel Infante Sedano 

Kursupplägg: 2x80min/vecka, 5 frivilliga övningar samt en obligatorisk övning, ett obligatoriskt 

grupprojekt som var ganska omfattande, midterm efter reading week samt sluttenta. Om man läst och 

förstått AF1601 Geoteknik med grundläggning så är denna kurs helt ok, då större delen av terminen 

går igenom precis detta fast på ett litet annorlunda (läs: kaosartat) sätt. Det medförde att man inte 

behövde plugga så mycket till vare sig midterm eller sluttenta. Övningarna som lämnas in tog väldigt 

lång tid så de skulle jag strunta i och istället satsa på tentamen. Jag hade lite svårt för läraren först, 

men han menar väl och svarar på alla frågor man kan tänkas ha. Han pratar också mycket om svenska 

professorer och svenska metoder, och sådant är ju alltid kul.  

CVG4173 -Construction management 

Lärare: Dr. Ahmad Jrade 

Kursupplägg: Kvällkurs á 3h/vecka, 3 gruppinlämningar, 2 midterms samt en sluttentamen. Väldigt 

sega/teoritunga föreläsningar. Gruppinlämningarna hade väldigt oklara instruktioner och tog ganska 

lång tid. De två midterms var lätta och bestod enbart av räkneuppgifter. Sluttentamen var lite 

krångligare med mer teori och saker jag inte tyckt vi lärt oss. Läraren verkar ha ett gott öga för 

utbytesstudenter så det kan vara bra att få fram. Det finns nog roligare kursen än denna, men ändå 

helt okej.  

CVG4148 – Theory of structures 

Motsvarande på KTH: AF2003 Bärverksanalys, avancerad kurs. 

Lärare: Dr. Beatriz Martin-Perez.  

Kursupplägg: 2x80 min/vecka plus lab-tillfällen, 5 små labbar och en större som ska redovisas, 5 

övningar, midterm efter reading week och en sluttentamen. Om man går på lektionerna samt tar vara 

på labbtillfällena är denna kurs inte så svår. Övningarna tar lite tid men man lär sig mycket till 

tentamen. Dr. Beatriz är väldigt bra, rekommenderar starkt denna kurs, helt klart min favoritkurs 

under terminen! 
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HIS1101 – The making of Canada 

Lärare: D.C. Bélanger, Ph.D 

Kursupplägg: 2x80 min/vecka, 2 uppsatser, midterm och sluttenta.  

Skulle varit en “rolig” kurs men var riktigt jobbig och helt klart ett misstag. Spenderade majoriteten av 

min pluggtid på denna vilket såklart inte var det jag hade tänkt. Bra lärare, men rekommenderar inte 

denna kurs. 

TIPS: Finns en kurs som heter Witchcraft, Magic and Occult Phenomena som mina kompisar gick, 

tydligen får alla godkänt utan minsta ansträngning. Så hett tips om man inte vill lägga tid på plugget.  

Staden och landet 

Ottawa ligger i engelsk-respektive fransktalande provinserna Ontario och Quebec, uppdelade av Ottawa 

River.  För det mesta är stadens byggnader villor och radhus, vilket ger en småstadskänsla till Kanadas 

huvudstad. Enligt rykten så är det lite ruggiga områden nordöst om Sandy Hill. Mysiga områden är the 

Glebe och ByWard Market. Det finns många fina byggnader som parlamentet och Ottawa city hall. Håll 

utkik efter event på facebook om du är intresserad av marknader och andra händelser, som ljusshower 

och gratis beavertail (ett bakverk).  

För krogar och uteliv finns en del roligheter runt Byward market, även om vi tyckte att umgänget där 

var lite väl ungt med många freshmens. För 20+ åringar rekommenderar jag istället krogar runt centre 

town, på väg mot the Glebe.  

Oj vilken land! Ta vara på den fina naturen och res så mycket som möjligt. Under reading week flög vi 

till Calgary för att bila genom nationalparkerna Banff och Jasper till slutdestinationen Vancouver. En 

resa alla som är i Kanada måste göra. Ottawa ligger väldigt bra till så det är lätt att ta en weekend till 

Montreal och Toronto, samt till närliggande naturområden för dagsturer eller tältning.  

 

Figur 5. Fantastiska naturen i Banff och Jasper nationalpark. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Universitetet har många sporter så det finns alltid en match att gå och kolla på. Bland annat finns det 

the panda-game, som är en amerikans-fotbollsmatch mot det andra universitetet i Ottawa, där hela 

dagen är en enda stor fest. Utöver skolsporten är det riktigt kul att gå och se NHL, och NBA om man har 

vägarna förbi Toronto.  

Skolans två gym är gratis för att alla studenter, de ligger centralt på campus och är därför smidigt att gå 

till på håltimmen. Ottawa är även känt för sina många bra museum som dessutom är gratis på 

torsdagskvällar. Ytterligare erbjuds det gratis guidade turer i senaten och House of Commons.  
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Mitt bästa råd gällande fritids- och sociala aktiviteter är att gå med uOttawas Outdoors Club 

(outdehors@instagram) för att vandra, paddla kanot och tälta i den fina naturen runt Ottawa. Ett perfekt 

ställe att träffa nya kompisar, då både kanadensare och en hel del utbytesstudenter deltar på 

aktiviteterna. En av mina roligaste helger på hela terminen spenderades med uOttawa Outdoors Club i 

Adirondack.  

 

Figur 6. The panda-game till vänster och vandring med the Outdoor Club till höger. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Vädret variera väldigt mycket och det är viktigt att vara beredd på vintern. Jag hade med skidjacka och 

en tunn dunjacka som fick plats under, till detta kompletterade jag med fleecetröjor och tjocktröjor de 

kallaste dagarna. 

Kanada levde upp till mina förväntningar och är ett fantastiskt land. University of Ottawa är 

välorganiserat och välkomnande. Ottawa är en fin stad med centralt läge. Jag är nöjd med mitt val, det 

är ett land och en stad som jag rekommendera andra att välja.   

 


