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Ett halvår i Köpenhamn 

Innan avresa 
Jag sökte utbytet för att jag ville testa på hur det var att bo på en ny plats och KEA lät som ett bra val 
för mig. Jag gillar verkligen Köpenhamn och har varit där på semester några gånger. Ett plus var att 
det inte är allt för långt från Stockholm, vilket var skönt då pandemiläget var lite osäkert HT21.  

KEA verkade inte lika teknisk som KTH och det kändes kul att få vara lite mer kreativ och jobba i 
projekt. Jag sökte till termin 5 vilken hette Renovations and Refurbishment. 

Ankomst 
Jag tog tåget från Stockholm till Köpenhamn ca 1,5 vecka innan kursstart. Jag behövde i princip inte 
fixa så mycket praktiskt inför min flytt, det enda jag såg till att beställa hem var det blåa European 
Health Insurance Card.  

En vecka innan skolan började så hade KEA styrt ihop ett mottagande för oss utbytesstudenter. Det 
pågick i en vecka och det var kul och lärorikt. Här träffade jag nya vänner som också skulle börja på 
KEA.  

Ekonomi 
Köpenhamn är en väldigt dyr stad, dyrare än jag föreställt mig. Som tur var fick jag stipendiet från 
Erasmus och ansökte om ett merkostadslån från CSN för mina utlandsstudier. 

Boende 
De flesta valde att bo på BaseCamp, ett studenthem som erbjöds via skolan. Jag hade läst på om det 
innan och det verkade ganska dyrt och hade inte fått så bra recensioner så jag valde att söka boende på 
egen hand. Det finns många bra grupper på Facebook där det går att hitta rum och lägenheter till 
uthyrning. I efterhand är jag glad att jag sökte boende på egen hand då många som bodde på 
BaseCamp var väldigt missnöjda med standarden och den höga ljudnivån.  

Universitetet och studierna 
KEA har flera olika campus. Det campus jag gick på ligger på Prinsesse Charlottes Gade 38, ett 
stenkast från main campus. Båda är belägna i Norrebro, ett område där det finns mycket bra butiker, 
restauranger och barer.  
 
Alla föreläsningar var på engelska eftersom jag gick i en internationell klass. Det var väldigt kul då jag 
lärde känna kompisar från olika delar av världen.  
 
Kursupplägget på KEA är inte alls så som det är på KTH. Vi hade tex ett stort projekt som vi jobbade 
med i alla kurser. Vi jobbade i grupp och projektet var att vi skulle restaurera en befintlig byggnad i 
Köpenhamn åt en klient. Huset var ett trevåningshus där klienten ville att vi skulle göra om det till ett 
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lägenhetshus. Vi började kursen med en studieresa där vi fick besöka huset. Därefter ritade vi upp 
huset i Revit och sen var det bara att börja planera hur just min grupp ville göra om huset på bästa 
sätt.  
Det sista stora projektet (i kursen Design Consultancy) började några veckor innan jul och sträckte sig 
fram till dess att jag åkte hem. Där jobbade vi också i grupp och uppgiften var att vidareutvecklade ett 
befintligt hus som låg i närheten av skolan. 

Kurser 
KTH har ett samarbete med KEA vilket betyder att det fanns ett färdigt kurspaket som jag kunde söka. 
De kurser jag sökte var:  

 

Staden och landet 
Köpenhamn är en fantastisk stad. Jag gillar verkligen atmosfären och det finns alltid något kul att hitta 
på. Det är en väldigt social stad och jag lyckades träffa många nya vänner, vilket var jättekul. Jag och 
Märta (som var på samma utbyte som mig) hyrde bil en helg och åkte till de andra öarna i Danmark. 
Danmark är ett ganska litet land så att ta sig från Köpenhamn till västkusten tog oss 3,5h, en perfekt 
helgutflykt!  

Köpenhamn är en väldigt bra stad för aktiviteter. Det finns bra museum, second hand, restauranger, 
barer och shopping. Det finns verkligen något för alla!  

Fritid och sociala aktiviteter 
Jag blev väldigt tight med min första projektgrupp så jag blev ofta medbjuden på olika tillställningar. 
Några i klassen klättrade också så vi klättrade ofta ihop och umgicks. Jag bodde med en svensk och en 
dansk tjej som jag blev bra kompisar med så vi gjorde väldigt mycket ihop på vardagar och helger.  

Hållbarhet 
Jag tog tåget till och från Köpenhamn på utbytet, det tog ca 5h och jag tycker att det är jättebra att det 
går att få tågersättning via Erasmus. För mig var det en självklarhet att ta tåget istället för flyg. Jag 
cyklade överallt (alla gör detJ) och jag hyrde min cykel via Swapfiets, jättesmidigt och inte så dyrt.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Hitta eget boende! Gör du det så kommer du garanterat få nya kompisar på köpet. 
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Om du tvekar på att söka utbyte så tycker jag garanterat att du ska göra det, det var så himla kul och 
lärorikt. Och kom ihåg, är det inte vad du förväntat dig när du väl är på plats kan du bara flytta hem 
igen! J  

  

Jag svarar gärna på frågor kring utbytet och min mail är anne7@kth.se 


