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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Jesper Larsson  HT2017/VT2018 

Utbytesuniversitet     

University of Ottawa, Kanada 

Utbildningsprogram     

Masterprogram, medicinsk bioteknologi (Bioteknik, civilingenjör 300 hp) 

     

     

På andra sidan Atlanten – ett oförglömligt utbytesår i Kanada 

Innan avresa 

Efter två års studier vid KTH började jag känna ett behov av miljöombyte och nya utmaningar i 

vardagen. Jag valde därför under mitt tredje år att undersöka möjligheten till utbytesstudier och 

fastnade ganska snabbt för University of Ottawa i Ottawa, Kanada. Jag hade besökt USA flertalet 

gånger tidigare och såg nu fram emot att pröva på att bo i Nordamerika under en längre period. 

Kanada kändes som ett självklart val för mig då jag under en lång tid hade velat utforska städer så som 

Toronto och Vancouver samt natursköna platser utmed Klippiga Bergen. University of Ottawa erbjöd 

helårsstudier vilket passade perfekt för mig då jag sökte efter en mer permanent förändring och 

planerade att resa mycket under utbytet. Det var inte extremt komplicerat att förbereda sig inför 

utbytet men processen var tidskrävande och stundtals svår att överblicka. Eftersom att jag skulle vara 

borta ett helt läsår tog det lite tid att hitta kurser som motsvarade min studieplan på KTH. Dessutom 

behöver man ansöka om ett Study Permit (jämförbart med visum – endast om man ska studera i 

landet under 6 månader eller längre), vilket bland annat kräver att man skickar in bankutdrag och 

intyg om lån på engelska som bevisar att man har tillräckligt med tillgångar för att leva i Kanada under 

tiden man studerar. Men mina banker och CSN var väldigt behjälpliga och det gick att få alla 

dokument jag behövde översatta och hemskickade via post. Mitt bästa råd till andra som vill åka på 

utbyte är att skapa en plan med alla steg i processen och ta itu med uppgifter så fort det är möjligt. 

Avgörande steg skulle kunna inkludera:  

1. Ansök om utbyte på KTH (Mobility Online) – invänta svar.  

2. Ansök om utbyte vid University of Ottawa – invänta svar. Undersök samtidigt om hur man 

ansöker om Study Permit och vilka dokument som krävs. Ring banker, CSN och skatteverk 

och få dokument översätta till engelska samt hemskickade.     

3. Ansök om Study Permit + ETA (inresedokument) via 

https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html  – invänta svar.            

4. Ansök om boende på campus via värduniversitetet (via https://www.uottawa.ca/housing/)  

eller hitta boende utanför campus på egen hand.   

Till dessa steg tillkommer ju även skapande av studieplan, godkännande av studieplan och anmälan 

till kurser vid värduniversitetet, men det är steg som sker lite mer kontinuerligt under våren.  

Ankomst 

Jag anlände till Ottawa ungefär en vecka innan studiestart. Det erbjöds visningsturer, flertalet event 

och informationsmöten på franska och engelska. Under första veckan hölls även en insparksfest för 

internationella studenter. Mottagandet var väldigt bra! Jag spenderade mycket tid med mina 

https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html
https://www.uottawa.ca/housing/
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rumskompisar och gick på flertalet event och möten. Det anordnades även en resa och dagsvandring 

till Gatineau Park i Quebec, där jag mötte studenter från Uruguay och Spanien som jag kom att umgås 

och resa med mycket senare under hösten. Vi fick även uppleva lokala traditioner – så som den årliga 

amerikanska fotbollsmatchen mellan University of Ottawa och rivalen Carleton University. Det var 

lätt att trivas i Ottawa från start, och jag kände mig verkligen välkomnad av universitetet och 

kanadensiska samt internationella studenter. Jag vet att man kunde anmäla sig till en 

fadderorganisation och engagera sig i kårverksamhet. Jag valde dock att upptäcka staden och 

universitetet mer på egen hand tillsammans med mina rumskompisar och vänner.         

 
Vänster bild: På väg till första lektionen i Ottawa tillsammans med rumskompisarna. Höger bild: 

Upplever stämningen på TD stadium när uOttawa:s fotbollslag möter rivalen Carleton University – en 

sammandrabbning som går under namnet Panda Game.      

Ekonomi  

Jag fick ett bidrag av KTH på 6000 kr som jag använde till att betala flygbiljetten. I övrigt tog jag fullt 

studielån från CSN under hela utbytet. Jag kände absolut att detta var tillräckligt mycket pengar för att 

både leva i Ottawa och uppleva Kanada. Utgifterna i Ottawa är jämförbara med Sverige, om inte 

snäppet billigare när det kommer till inköp av mat. Jag handlade matvaror och lagade mat hemma i 

princip varje dag, vilket jag tror att jag tjänade mycket på. Det finns även gott om restauranger runt 

universitetet som erbjuder en variation av maträtter (hamburgare, sallader, smörgåsar och vegetarisk 

etc.) till ett fördelaktigt pris. Det går att få tag på bra lunchmat för ungefär 10–12 CAD som motsvarar 

ca 70–80 kr. Studielånet räckte även till för fritidsaktiviteter och flertalet resor. Jag arbetade under en 

längre period innan jag började studera på KTH, vilket innebär att jag hade extra tillgångar som jag 

kunde använda i nödläge. Jag använde dock knappt dessa besparingar förrän i slutet av utbytet då jag 

reste runt i Nordamerika en månad innan jag återvände hem till Sverige.  
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Boende 

Jag tog hjälp av universitetet för att ordna bostad. Så fort man blivit antagen och får tillgång till 

skolans internetportal kan man ansöka om boende på campus. Universitetet rekommenderade 

utbytesstudenter att ansöka om ett rum i Brooks Residence. Du kan bestämma om du vill bo i en 

lägenhet med en, två eller tre personer. Jag valde det sista alternativet eftersom det var mest prisvärt. 

Jag betalade ca 5000 kr per månad, vilket inte var superbilligt men samtidigt kändes det tryggt att ha 

ett boende på campus som inkluderade service och underhåll av bostad. Notera att man betalar hyran 

terminsvis – dvs. ca 20 000 kr betalas som en klumpsumma innan höstterminen och samma summa 

betalas igen innan vårterminen! Det går absolut att hitta billigare alternativ utan för campus men då 

måste man vara villig att lägga ner lite mer tid för att ta kontakt med hyresvärdar och jämföra priser. 

Boendestandarden i Brooks Residence var helt okej – man hade tillgång till varsitt rum, två toaletter 

(en med dusch samt badkar), ett kök och ett gemensamt vardagsrum samt måltidsplats. Byggnaden 

var inte i toppskick, men samtidigt hade jag inte jättehöga förväntningar i och med att jag endast 

skulle bo där temporärt under 8 månader. Värt att tänka på är att lägenheterna inte är utrustade med 

några som helst köksredskap och tillbehör. Man behövde införskaffa allt på egen hand. Universitetet 

hade dock en ”Free Store” dit du kunde komma och hämta upp saker gratis som studenter hade lämnat 

kvar föregående termin. Det gick även att ta en buss från centrum till IKEA och Walmart. En butik på 

Rideau Street (ca 10 minuters gångavstånd från boendet) som kallas Dollarama sålde dessutom 

köksredskap och inredningsartiklar till extremt låga priser.        

Universitetet och studierna 

University of Ottawa är ett stort universitet som bedriver undervisning inom en rad olika 

ämnesområden. Här kan man läsa kurser inom fält så som Science, Engineering, Social Science, Art, 

Law och Management. Som utbytesstudent kan man endast anmäla sig till kurser inom två fakulteter. 

I och med att jag studerar medicinsk bioteknologi blev det mest naturligt för mig att anmäla mig till 

kurser inom Science och Engineering. Undervisningen skiljde sig ganska mycket i Kanada jämfört med 

KTH. Vid uOttawa läste jag fler kurser parallellt (5 per termin), hade fler tentor per termin (ca 8 

midterms och 5 sluttentor per termin) och fler inlämningsuppgifter. Däremot skulle jag säga att det är 

lättare att prestera bra i och med att du är tvungen att plugga lite mer kontinuerligt. Dessutom 

upplever jag att det man gick igenom och pratade om på föreläsningar i princip alltid dök upp på 

midterms och tentor. På KTH krävs det oftast att du lär dig ett kursmaterial för att kunna applicera det 

på en problemlösning. Du studerar en mindre mängd material men måste skaffa dig en djupare 

förståelse. Vid uOttawa studerar du mycket mer kursmaterial men fokuserar lite mer på 

översiktsperspektiv. En dag på uOttawa kunde se väldigt olika ut beroende på vilka kurser man 

anmälde sig till. Vissa kurser hade 1 ½ timmes föreläsningar medan andra var 3 timmar. Kurser med 

labbkomponenter krävde ofta mer närvaro och involverade fler schemalagda timmar. Det är även fullt 

möjligt att ha föreläsningar mellan kl. 19 – 22 på kvällen vilket aldrig brukar hända på KTH. Schemat 

är dock alltid det samma varje vecka vilket gör att du kan planera din ledighet på ett helt annat sätt. 

Trots att jag behövde plugga relativt mycket varje vecka hade jag fortfarande gott om tid för att hänga 

med vänner och åka bort på resor över långhelger och lektionsfria veckor (Reading Week - 1 vecka per 

termin). Alla kurser erbjöds både på engelska och franska. Jag hade ingen bakgrundskunskap i franska 

och valde därför att läsa alla mina kurser på engelska.              

Kurser 

I och med att utbildningssystemet i Kanada inte är jämförbart med Sverige kunde jag välja att 

antingen läsa 5 undergraduate- kurser (6 hp per kurs) eller 3 graduate kurser per termin (10 hp per 

kurs). Jag hittade många undergraduate-kurser som korrelerade väldigt bra med studieplanen på 

KTH, och valde därför att läsa fem kurser per termin. Jag läste kurser så som Genetics, Genomics, 

Engineering Economics, Immunology, Structural Biology of Proteins, Nanostructured Material, 

Carbohydrates and Glycobiology och Introduction to Plant Science. Det gick att hitta obligatoriska och 

rekommenderade motsvarigheter till alla dessa kurser i KTH:s kurslista för mina masterstudier. Jag 

gillade framförallt Nanostructured Materials som fokuserade på ny forskning om nanopartiklar och 

dess användning inom olika tekniska fält. Vi var endast nio personer i klassen, vilket bidrog till en 
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avslappnad stämning och en mindre formell kontakt med lärare. Jag hade även en väldigt organiserad 

och kompetent lärare i Immunology, vilket gjorde mig motiverad att läsa kursen Pathogenic 

Bacteriology som fokuserade ännu mer på molekylära interaktioner mellan bakterier och det 

mänskliga immunförsvaret. Till slut valde jag även att läsa en valfri kurs om djurfysiologi, då jag ville 

lära mig mer om organismers anatomi och komplettera mina kunskaper om cellulära processer.           

Staden och landet 

Kanadas huvudstad Ottawa kändes betydligt mindre och lugnare än storstäder som Vancouver och 

Toronto. Genom staden rinner ett antal kanaler som omges av parker och vackra promenadstråk. 

Stadens uteliv är något begränsat men erbjuder fortfarande ett fullt tillräckligt utbud. De flesta 

restauranger, barer och klubbar är lokaliserade vid ByWard Market som ligger på ca 10 minuter 

gångavstånd från campus. Ottawa är en perfekt stad att bo i om man som mig uppskattar 

storstadsmiljöer med integrerade naturoaser. Den kanadensiska kulturen påminner på många sätt om 

den svenska, vilket gör det lätt att snabbt anpassa sig till ett liv i landet. Som utbytesstudent kommer 

man dock i kontakt med mer en kultur, i och med att man interagerar väldigt mycket med andra 

internationella studenter. Under året har jag delat boende med personer från Frankrike, Taiwan, Chile 

och UK samt lärt känna studenter från Uruguay, Spanien och Nederländerna -  för att nämna några. 

Självklart kan kulturkrockar ibland uppstå, men då oftast på ett positivt sätt eftersom man lär sig mer 

om kulturer och traditioner i andra delar av världen. För mig är det svårt att utvärdera hela Kanada 

som land i och med att nationen är extremt stor. Jag har även, utöver de kanadensiska resmålen, 

hunnit utforska platser i USA och Kuba. Jag väljer därför att beskriva mina resor med några 

sammanfattande ord och bilder:             

  
Utsikt över Parliament Hill och kanalen i centrala delen av Ottawa. Tillsammans med vänner från 

Uruguay, Spanien, Chile och Frankrike.   
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Utsikt över Montréal från berget Mont Royal.  
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Resa till Toronto och Niagarafallen i oktober 2017. Övre vänstra bild: Utsikt från CN Tower. Övre 
högra bild + Nedre bild: Niagara fallen – vy från den kanadensiska sidan.  
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Julmarknad i Quebec city i början av december 2017. Tillsammans med vänner från Uruguay, Spanien, 

Frankrike och Nederländerna.  
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Semestervecka på Kuba i februari 2018 – besök i både Varadero och Havanna. Samtliga bilder är tagna 

i Varadero.  
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Påsklov i New York. Övre vänstra bild: Utsikt från Rockefeller Center. Övre högra bild: Påsk-parad i 

centrala delarna av NYC. Nedre bild: Kvällspromenad över Brooklyn Bridge.  
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Resa till Vancouver i början på maj. Övre bild + Nedre vänstra bild: Hamnen och Vancouver 

Downtown. Nedre högra bild: Tagen vid Capilano Suspension Bridge i utkanten av Vancouver.   
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Naturvyer från Jasper National Park, Rocky Mountains. Den högra bilden är tagen vid min favoritplats 

i Kanada - Valley of the Five Lakes.  
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Vi hyrde en bil i Lake Louise och körde till vackra platser i närområdet. Övre vänstra bild: Ett utav 

vattenfallen vid Crescent Falls, Alberta. Övre högra bild + Nedre bild: Abraham Lake, Alberta.    
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Bilder från vårt hotell Circus Circus och den välkända gatan ”The Strip” i Las Vegas.  

 

 
En resa till Los Angeles tillsammans med vännerna från UK. Vi besökte Universal Studios och 

vandrade utmed Hollywood Boulevard.   
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Jag avslutade min utbytesresa i San Fransisco. Övre vänstra bild: Hamnen i San Fransisco. Övre högra 

bild: Spårvagn på väg ner för backarna i centrala San Fransisco. Nedre vänstra + högra bild: 

Dagsutflykt till det berömda fängelset Alcatraz.    
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Fritid och sociala aktiviteter 

Jag skulle vilja påstå att University of Ottawa ligger i framkant när det kommer till att uppmuntra 

studenter till att delta i fysisk aktivitet. I skolavgiften ingår fri tillgång till ett par gym på campus (detta 

är gratis för utbytesstudenter som inte betalar någon avgift!). Dessutom erbjuds möjlighet till att delta 

i organiserad idrott (på tävlings- eller motionsnivå). Under höstterminen spelade jag fotboll inomhus 

en gång per vecka i skolans Intramural League. Det var ett perfekt sätt att möta nya kanadensiska och 

internationella vänner som delade samma intresse, och samtidigt hålla igång träningsaktiviteten 

parallellt med de intensiva studierna. Jag betalade endast ca 30 CAD för att delta i denna aktivitet, 

vilket motsvarar drygt 200 kr. Det var även möjligt att anmäla sig till mer exklusiva upplevelser och 

aktiviteter – så som vandringsresor och valsafari. Skolan erbjöd även en rad olika sociala aktiviteter. 

Det fanns dessutom ett par biografer och teatrar i närheten av campus med en stor variation av olika 

filmvisningar och föreställningar.           

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Till den som velar lite huruvida det är värt att göra ett utbyte eller ej skulle jag vilja säga - Just do it! 

Det finns så mycket att vinna på att göra en utbytestermin eller två. För det första är det ett utmärkt 

tillfälle att vidareutveckla och förfina sina språkliga kunskaper. Även fast vi på KTH läser en stor del av 

vår utbildning på engelska, så är det annorlunda att leva i ett land där du är till hundra procent är 

beroende av språket. Det finns alltid utrymme för utveckling av exempelvis det akademiska skrivandet 

eller det vardagliga talet! Ett utbyte utgör även en möjlighet för studenter att bredda sin akademiska 

kunskap och skaffa sig meriter inom områden som inte lärs ut vid hemuniversitetet. Jag skulle 

dessutom vilja påstå att arbetsgivare ofta söker efter personer med internationella erfarenheter, då det 

visar prov på anpassningsförmåga och en vilja att ta sig an nya utmaningar. Det sista, men kanske 

viktigaste, argumentet bygger på att det är extremt kul att åka på utbyte! Du genomgår en personlig 

utveckling och lär dig mer om både dig själv och andra människor som du träffar på din resa. 

Dessutom kan du upptäcka nya platser och finna ett andra hem i annan del av världen. Så som sagt – 

Just do it! Du kommer inte att ångra dig!        


