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RESEBERÄTTELSE Namn År och termin för utbyte 

Alice  Nobel HT18 
Utbytesuniversitet 
The University of Tokyo  
Utbildningsprogram 
Arkitektutbildning 

The University of Tokyo - Arkitektur 

Innan avresa 
Jag sökte utbytet till Tokyo eftersom jag var nyfiken på att lära mig mer om japansk arkitektur och har 
intresse för träarkitektur. Först blev jag nominerad från KTH men behövde även göra en andra 
ansökan som var direkt till UTokyo. Det var mycket kort om tid mellan KTHs nominering och UTokyos 
ansökningsdeadline med tanke på de mängder av dokument som skulle förberedas, så jag var väldigt 
glad att jag satte igång direkt.  

För att söka visum behövde man först ansöka om ett dokument som bevisar att man blivit antagen 
(CoE). Det tog flera veckor att få certifikatet som dessutom postades till KTH som hade sommarstängt 
vid tiden dokumentet kom. Jag skulle resa 1/9 och hade tillräckligt med tid att söka visum i augusti när 
KTH hade öppnat igen. Planerar man dock att åka till Japan i augusti bör man försöka få CoE 
certifikatet skickat till sin hemadress så man hinner visumansökan innan avresan.  

Ankomst 
Jag behövde flera dagar på mig att ordna allt administrativt när jag kom fram eftersom nästan ingen 
pratar engelska och allting är analogt. Gå till banken får man exempelvis avsätta en hel eftermiddag 
till. Eftersom jag fick JASSO stipendiet behövde jag ordna ett japanskt bankkort. Universitetet erbjöd 
en tolk som kunde hjälpa mig öppna kontot vilket var himla tur för det hade nog inte gått annars. 
Tolken hjälpte mig även fixa tunnelbanekort med studentrabatt vilket också var världens process att 
ordna som allt annat. Residence card, mobilkort och en obligatoriska Health Insurance lyckades jag 
fixa på egen hand.  

Ekonomi 
Förutom CSN-lån så fick jag ett stipendium från Japan, JASSO stipendiet (ca 6000 kr/mån). Med 
dessa tillsammans klarade jag levnadskostnaderna bra. Den enda oförutsagda kostnaden har varit 
Japans obligatoriska Health Insurance som är på några hundra i månaden. Priser i mataffären är 
snarlika Sverige, dock är grönsaker och frukt rätt dyrt. Restaurangbesök är generellt billigare än i 
Stockholm men jag gick ut och åt betydligt oftare istället.   

Boende 
Innan jag åkte till Japan fick jag höra att universitetsboendet skulle vara dåligt med hårda regler om 
besöksförbud, regler om alkohol, innetider etc. Så jag valde att leta boende på egen hand. Jag hittade 
ett jättetrevligt ”share house” i området Ebisu via den här hemsidan:  
https://tokyosharehouse.com/eng/ Huset var nybyggt och fräscht men jag bodde till en början på 
nedervåningen där det var betongväggar som släppte igenom fukt (huset byggdes året innan jag kom) 
och med japanska sommarklimatet så blev det otroligt fuktigt inomhus. Det kunde bli upp till 90% 
fuktighet i mitt sovrum så jag investerade i en luftavfuktare vilket var väldigt välinvesterade pengar.  
Jag hade inga problem annars.  

https://tokyosharehouse.com/eng/
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Jag vill också tillägga att när jag kom till Japan insåg jag att studentboendena nog inte var så dåliga 
som jag blivit varnad. Jag besökte ett av UTokyos studentboenden som heter Komaba, mitt intryck var 
att alla som bodde där var riktigt nöjda.  

Universitetet och studierna 
Universitetet är väldigt stort och har flera campus i Tokyo. Jag hade enbart kurser på huvudcampuset, 
Hongo, där även arkitektbyggnaden ligger. University of Tokyo har väldigt gott anseende i Japan och 
de japanska studenterna verkar ha satsat hela livet på att komma in där. De har duktiga och erfarna 
professorer men det finns andra brister som att det exempelvis inte finns någon modellverkstad och 
generellt låg standard på lokalerna. Många kurser har varit kul och lärorika men eftersom 
engelskanivån är låg så kunde jag känna att vissa föreläsningar blev lite oklara.  

Man kunde välja att ta språkkurser via universitetet men eftersom jag bara var i Tokyo i 6 månader så 
valde jag att istället lägga full fokus på arkitektstudierna. Jag hade dock många studenter i mitt Lab 
(studio) som tog språkkurser men jag fick intrycket att mer än hälften hoppade av efterhand då tempot 
var extremt högt och de tog mycket tid från arkitektkurserna.  

Kurser 
Processen att välja kurser var förvirrande eftersom man inte fick några kursbeskrivningar, man kunde 
bara välja efter titeln på kursen och chansa på innehållet. Det spelade ingen roll vad jag valde i Sverige 
på våren, för processen görs igen när man är på plats och då fick jag möjlighet att ändra lite.   

Jag läste följande kurser:  

- Design A, Påminnande våra projektkurser / studio kurser. Vi fick välja mellan tre olika 
projekt brief som sedan pågick under hela hösten. Vi hade handledning en gång i veckan och 
regelbundna delgenomgångar. Projekt briefet jag valde var i samarbete med en studio från 
Princeton som också kom och hälsade på. Projekten var väldigt annorlunda från KTH. Mer 
omfattande men samtidigt mindre konkreta och ganska ytliga om jag ska vara ärlig. I 
efterhand tror jag att det vore bättre om jag hade valt ett av de mindre abstrakta projekt 
briefen. 

- Architecture & Cities, Ett tiotal föreläsningar med universitetets professorer följt av tre 
uppsatser, det var blandad nivå på föreläsningarna men lätt avklarade poäng. Jag valde mest 
kursen eftersom det inte fanns så många engelska kurser att välja mellan.   

- Timber Structures, Handlar om jordbävningssäkra träkonstruktioner. Kursen gick ut på en 
tiotal föreläsningar följt av en uppsatsskrivning.   

- Architectural Research, varmt rekommenderad kurs! Efterhand som man pluggar 
erbjuder ens lab så kallade ”research projects” som i mitt fall (Kuma Lab) kom direkt från 
Kengo Kumas kontor. Det var liksom olika projekt eller tävlingsförslag från kontoret under 
handledning av Kengo Kuma själv. Detta var det mest lärorika och roliga från mina 
universitetsupplevelser. Vissa kan tycka att det är lite utnyttjande att man oavlönat gör 
arbetsuppgifter men jag tycker det var riktigt spännande projekt och kul att bli handledd av en 
så pass erfaren Arkitekt. Denna kurs bör man anmäla sig till även om man inte är säker på om 
man vill ta den för det går att skriva av sig om det inte dyker upp ett kul researchprojekt.  

Staden och landet 
Det var min första gång i Japan så jag valde att åka dit en månad innan studiestarten för att lära känna 
kulturen först. Jag reste runt lite i Japan och såg bland annat Osaka och Kyoto. Många europeer köper 
den rabatterade turist-tågbiljetten ”JR Rail Pass” som gör att man får resa obegränsat och fritt med de 
japanska bullet train tågen under en bestämd tid. Det var otroligt många hemma som 
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rekommenderade mig att boka detta, men vad jag insåg senare på plats är att man inte är berättigad 
till rabatten som utbytesstudent eftersom man inte räknas som turist när man har studentvisum (man 
måste visa upp pass/visum för att lösa ut biljetterna). Dock gick det bra att boka med vanliga tåg även 
om det var lite dyrare.  

Tokyo är en helt fantastisk stad men starka kontraster. Jag bodde cirka 20 minuter från Shibuya 
crossing som är nog världens mest trafikerade korsning men trots detta så var mitt kvarter (Ebisu) 
väldigt lugnt och tyst, lite trafik, tre våningshus och små skolbarn som passerade ensamma på 
morgonen - nästan småstadskänsla fast så nära ett hektiskt centrum. 

Fritid och sociala aktiviteter 
University of Tokyo hade bra träningslokaler med gym, badmintonbanor, klättervägg, pool och flera 
träningspass om dagen. Jag köpte ett 6 månaders kort och gick på yoga och pilates flera gånger i 
veckan vilket var jättebra (dock var allt på japanska med det gick att följa med ändå). Förutom att titta 
på arkitektur så var jag på museum, designevent, utställningar, antikmarknader, bergspromenader för 
att nämna några aktiviteter. Det fanns mycket kul att göra på helgerna. Jag gick i Kuma Lab som är en 
studio (eller lab som man säger på UTokyo) där det nästan bara är internationella studenter. Tyvärr 
upplevde jag att det var svårare att få kontakt med de japanska studenterna så jag umgicks mest med 
andra utbytesstudenter.   

Rekommendationer och övriga reflektioner 
När jag läser tillbaka i min reseberättelse kan den delvis låta negativ men jag vill tillägga att jag inte 
ångrar inte att jag åkte till Japan. Det har varit ett väldigt kul och lärorikt halvår med tusentals nya 
intryck och massor av ny inspiration. Dock vill jag förbereda på att det är annorlunda än KTH och att 
utbildningen kan delvis vara lite knasig. Jag skulle säga att man åker på detta utbytet för 
helhetsupplevelsen mer än för enbart studierna.  
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