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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

    HT18 
Utbytesuniversitet     
University of Amsterdam 
Utbildningsprogram     
Civilingenjör Samhällsbyggnad 
 
     
     

En stadsplanerare i Amsterdam 
 
Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att få en chans att leva i ett annat land och att uppleva en annan kultur i 
Europa. Nederländerna är ett ledande land inom både stadsplanering och trafikplanering vilket 
lockade mig mycket, själva Amsterdams universitet är rankat i topp i Europa. Men faktorer som också 
lockade mig var Amsterdams humana skala samt hur vacker och blå staden är. Jag behövde inte göra 
några förberedelser inför utbytet som vaccinationer, visum eller språk, eftersom att landet är med i EU 
och alla Masterprogram är på engelska. 
 
Ankomst 
Jag reste till Amsterdam den 16:e augusti vilket innebar att jag hade cirka tre veckor att landa i mitt 
boende och staden innan studierna vidtog. Jag deltog i den internationella mottagningen för 
utbytesstudenter på Amsterdams universitet (UvA), vilken pågick under en vecka med diverse 
aktiviteter, detta kan vara ett trevligt sätt att skapa nya kontakter på universitetet. Det finns olika kurser 
som du kan söka om du vill lära dig något annat utöver dina ordinarie kurser. Det finns ett center för 
språkkurser men också ett center som heter CREA, vilken har diverse kreativa kurser som keramik, 
dans och sång till ett hyfsat lågt pris. Det finns även fadderorganisationer som du kan gå med i om du 
vill träffa ännu mer människor utöver din klass och dina kamrater från introduktionsveckan. Detta får 
du mail om ett par veckor innan ankomst. 
 

 

University of Amsterdam, Roeter campus. 



     
     
 
 
 

 2 (5) 
 

Ekonomi 
Jag är lite osäker på om det finns stipendier, men för studier i Nederländerna är du berättigad, CSN, 
merkostnadslån av CSN samt Erasmus-stipendiet. Kostnadsläget för mat och boende är desamma 
som Stockholm, kanske snäppet billigare.  
 
Boende 
Det gick att ansöka om boende genom universitetet vilket var väldigt skönt. De skickade ett mail där 
man fick specificera vilka krav på boende och kostnader som du har och några veckor senare kom ett 
mail där jag fick välja en lägenhet i ett hus efter mina specifikationer. Det är vanligt att den första 
betalningen är rätt stor för boendet, eftersom att hyresföreningen ofta vill ha en månads hyra i 
deposition. Ett tips är att söka bostadsbidrag hos kommunen, jag fick nästan 200 € i månaden. 
Standarden i mitt hus var hög, nymålat och nyinköpta möbler. Jag bodde i ett hus på Plantage 
Muidergracht 125 vilket var reserverat för utbytesstudenter över 24 år, hyran låg på cirka 600 €. Läget 
var riktigt bra med 3 minuters promenad till huvudcampus, 2 minuter med cykel till botaniska 
trädgården och 10 minuter med cykel till centralstationen. 
 

 

En av väldigt många kanaler i innerstaden. 

 
Universitetet och studierna 
UvA är ett av Europas största forskningsuniversitet med över 31.000 studenter. Det är det största 
universitet i Nederländerna och omfattar sju fakulteter: Humanities, Social and Behavioural 
Sciences, Economics and Business, Science, Law, Medicine, and Dentistry. Univeristet har 
producerat sex nobelpristagare, fem premiärministrar, är rankad som nr. 50 i världen och nr. 15 i 
Europa. 
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Jag var antagen på en forskningsmaster inom urbana studier. Det innebar att studierna var snäppet 
mer inriktade på teori och forskning jämfört med stadsplaneringsmastern på KTH, vilken är mer 
praktisk. Samtidigt var jag från mina studier på KTH insatt i den typen av litteratur och teori så det var 
inga problem att hänga med. Det var intressant att följa den relativt lilla klassen på 20-30 elever där 
nästan samtliga var intresserade av att fortsätta forska efter mastern inom urbana studier. Endast fem 
av eleverna var från Nederländerna vilket resulterade i att jag under seminarierna fick ta del av 
stadsplaneringsperspektiv från alla delar av världen, bl.a. mellanöstern, Nordamerika och Kina. 
Samtidigt fanns det ingen brist på perspektiv från Europa och Nederländerna. Några av eleverna från 
Nederländerna arrangerade utflyktsdagar till sina hemstäder Utrecht och Rotterdam för att visa deras 
hemstäder. Språket är bara på engelska. 
 
Staden och landet 
Det är ingen större skillnad när det gäller kulturen i Nederländerna och Sverige. Nederländarna kan 
tendera att vara lite stängda som svenskar men är fantastiskt underbara när man lär känna dem. Man 
kan märka att Amsterdam är snäppet mer liberalt på vissa sätt och påminner snarare mer om 
Köpenhamn än Stockholm. I kvarteren kan man se hur de boende fyller gatorna med sina privata 
växter och utomhusmöbler. Under vår och sommar kan man se vänner dra ut sina bord på gatan för 
att äta lunch eller en gammal tant sitta i en solstol på gatan med en kopp kaffe och sin favoritbok.  
 

 

Till vänster: En av alla hundratals broar i staden där man också kan skymta ett av alla ljus konstverk ifrån Amsterdam light 
festival. 
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Fritid och sociala aktiviteter 
Kulturutbudet i Amsterdam håller världsklass. Det finns en otrolig mängd museum och du kan köpa ett 
museumkort för 60 € vilket ger dig en obegränsad access till alla museer i hela Nederländerna under 
ett år. Museer som bl.a. annat innefattas av detta kort är Anne Frank, Stedelijk (modern och 
contemporary konst), Van Gogh, Foam (fotografiskt museum), Riksmuseum (Rembrandet m.m.), Eye 
Film museum samt många andra museum. Ett hett tips är att på fredagar gå och se Amsterdams 
Kungliga orkester på The Concertgebouw, vilken är rankad som den främsta symfoniorkestern i 
världen. Om du är under 30 år så kan du 75 minuter innan konserten startar (vanligen 20:15) köpa 
biljetter för 17 € (priset är vanligen 150 €), vilken innefattar fri bar innan konserten och i pausen. 
Annars kan jag tipsa om att åka på dagsresor till Haag, Rotterdam och Utrecht vilka alla är högst en 
timma bort med tåg. 
 

 
The Concertgebouw. 
 
Övriga tips 
 
Transport 
Köp en cykel, det enda rätta sättet at ta sig runt i Amsterdam. Från företaget Swapfiets hyrde jag en 
cykel för 15 € i månaden. 
 
Restauranger 

− Happyhappyjoyjoy west (asiatisk tapas) 
− Skatecafe, god mat och även trevlig bar  
− Foodhallen, väldigt trevlig och stämningsfull Food Court, alla typer av mat 
− Fou Fow Ramen, Elandsgracht 

 
Brunch 

− Libertine Comptoir de Cuisine 
 
Caféer 

− Toki 
− Scandinavian Embassy 
− Lot Sixty One 
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Biografer 
− The Movies (jättetrevlig bar) 
− FC Hyena (god mat) 
− Kriterion, studentbiograf som grundades av studenter under andra världskriget, också mysig 

bar med jättegod tisdagstacos 
− Filmhallen, ligger i samma byggnad som Foodhallen 

 
 


