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Utbyte i Köpenhamn 

Innan avresa 

Ursprungligen sökte jag till ett utbyte för att jag kände att jag behövde bryta mina vanor. Under mina 

första två år av studier på KTH så var dagarna sig rätt så lika. Trots att livet var enkelt och rätt så bra 

så kände jag att denna möjlighet kunde vara en chans att få uppleva hur det är att leva i ett annat land 

samt få se hur studerandet ser ut på andra universitet. Man får även en chans att träffa nya människor 

och lära sig lite av ett nytt språk. 

Jag valde Danmark eftersom jag hade positiva minnen från när jag hade varit i Köpenhamn tidigare. 

Jag kom ihåg att jag hade anmärkt att dom hade väldigt fin arkitektur och att jag tyckte det var en 

väldigt intressant stad i allmänhet. Valet av skola var lätt eftersom det var det enda alternativ jag hade 

för min inriktning i Köpenhamn. Dock tyckte jag att universitet verkade intressant för dess läge nära 

innerstan och för att jag fick ett positivt intryck när jag läste om dom på deras hemsida. 

Det var en del saker som behövdes fixas innan jag kunde åka på utbytet. Bland annat att göra ett 

språktest, fylla i formulär för att få Erasmus+ stipendiet, samt betala hela hyran för alla 5 månader för 

mitt boende i förväg. Det var något som jag anmärkte innan jag åkte, att skolan som jag skulle åka till 

krävde att jag betalade 5 månader hyra, från augusti till januari, redan i juni. Att bo i skolans egna 

studentboende för utbytesstudenter var inget krav men det visade sig vara ett bra val ändå för jag fick 

bo tillsammans med andra utbytesstudenter och det var nära till skolan. Dock tyckte jag att priset var 

ganska högt för vad vi fick i slutändan. 

Ankomst 

Jag ankom den 19 augusti, en vecka innan studiestart, så jag hade några dagar att installera mig i 

lägenheten och området som vi bodde i. Två dagar senare hade vi ett organiserat studentmottagande 

av KEA där dom presenterade deras approach till pedagogik samt lite diverse om skolan och deras 

historia. Eftersom ämnet var ”Architectural technology” så fick vi göra en övning om vem som kunde 

bygga den högsta modellbyggnaden med marshmallows och grillspett, ganska roligt sätt att lära känna 

sina klasskamrater. Sedan bjöd skolan på öl och en båttur inne i stan. Ganska danskt! 

Det fanns ingen introduktionskurs eller fadderorganisation för att välkomna nya studenter. Jag 

upplevde dock inte att jag saknade detta eftersom man jobbar ganska nära med sina klasskamrater på 

KEA och det fanns alltid någon man kunde fråga om man undrade om något. Det fanns andra 

elevorganisationer på skolan, men dessa var mest för elever som ville ha hjälp med, eller diskutera sina 

projekt med andra.  

Ekonomi 

Erasmus+ stipendiet var till stor hjälp för att täcka kostnaderna för boendet. Jag sökte Erasmus+ plus 

tidigt i juni och trots att det innebar mer pappersarbete att fylla i för att få det godkänt så har det 
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absolut varit varit värt arbetet. För mig innebar boendet den största kostnaden för hela utbytet, annars 

upplevde jag inte att utbytet gav mig några merkostnader. I allmänhet var kostnadsläget i Danmark 

ungefär desamma som Sverige. 

Jag rekommenderar att nogrannt gå igenom vad du behöver packa med dig om du åker på utbyte. 

Packa effektivt och fokusera på att ta med saker som har ekonomiskt värde så att du inte behöver köpa 

massa dyra grejer när du kommer fram som du i efterhand inser att du behöver. Annars skulle jag säga 

att mat är viktigt om du vill spara pengar. Laga eget med billiga ingredienser eller hitta andra 

lösningar. KEAs campus för arkitektur hade en ”canteen” där man kunde få salladsbuffe för 20 dkk, 

vilket motsvarar cirka 30 sek. Det var en bra lösning för mig dagarna jag inte hade mat med mig till 

skolan, vilket var alla dagar. 

Boende 

Boendet anordnades genom universitet. KEA reserverar ett antal studentbostäder som alla 

ankommande utbytesstudenter får ett erbjudande om. Eftersom jag inte hade någon förberedd lösning 

för boende och inte ville sätta mig in i att hitta en lägenhet på egen hand utan att veta hur lång tid det 

skulle ta så tyckte jag det lät som ett bra alternativ. Det visade sig att nästan alla andra 

utbytesstudenter på programmet hade gjort samma val. 

Boendet låg i en förort till Köpenhamn som heter Nordvest, ungefär 10 minuter med cykel ifrån vårt 

campus i Norrebro, som låg lite närmare stan. Vi bodde i ett litet lägenhetshus med 3 våningar. KEA 

hade bara några av lägenheterna i byggnaden, tillräckligt för att hyra ut till deras utbytesstudenter och 

några internationella studenter. I resten av lägenheterna som inte hade någon koppling till KEA bodde 

mest småbarnsfamiljer och unga vuxna. Jag tror att fastighetsären hyrde ut lägenheterna till KEA som 

sedan hyrde ut dom i andrahand till oss. 

Den slutgiltiga hyran för boendet, minus deposition och ett ”housing pack” som vi var tvungna att 

betala, gick på ungefär 7500 sek i månaden, per person. För det fick jag bo i en delad lägenhet med två 

andra. Vi delade kök och badrum men vi hade varsitt eget sovrum. Housing pack-et som ingick i 

kostnaden innehöll sängklader och handdukar. Jag hade inga problem med lägenheten eller mina 

rumskamrater, dock kan jag tycka att med tanke på att vi betalade 22 500 sek totalt för att bo där så 

var kanske inte värdet vi fick för pengarna särskilt högt. Lägenheten var ganska sliten och vissa grejer 

fungerade inte riktigt som dom skulle, bland annat handfatet i badrummet, som det var stopp i när vi 

kom dit, och diskmaskinen som spydde ut vatten på golvet när vi försökte sätta på den. Vi fick hjälp 

förstås efter någon vecka när KEAs vaktmästare kom dit och fixade. 

Universitetet och studierna 

KEA sträcker sig över fyra olika campus i västra Köpenhamn. Ett campus är tillägnat enbart arkitektur, 

två är för elever i IT och designämnen och det sista är ett huvudcampus som har ett stort bibliotek och 

en cafeteria. 

Skillnaden i undervisning mellan ”Architectural Technology” på KEA och Byggteknik på KTH var 

ganska stor. Istället för tentor bedöms arbetet på KEA enbart genom muntliga examinationer där man 

presenterar projekt som man jobbar på i en halv termin var. I femte terminen, som jag läste i, så läggs 

all tid på dessa projekt. Projekten är oftast en byggnad som ska designas från grunden för ett bestämt 

syfte, eller så kan det vara en gammal byggnad som ska renoveras till något nytt, som det var i mitt fall. 

Föreläsningar är ganska få och istället läggs större delen av tiden i skolan åt eget arbete i grupperna 

och konsultation med lärarna som stöttar och ger feedback på ens projekt. Varje projekt tar ungefär en 

halv termin för en grupp på 4 personer att göra klart, och genom att hela tiden gå till lärarna för 

feedback så får man kunskap om deras förväntningar och på så sätt förbereder man sig för den 

slutgiltiga presentationen då man ska visa vad man har designat. 
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Kurser 

Jag gjorde inga kursval inför mitt utbyte på KEA. På grund av utbildningens upplägg har man inga 

kurser, istället är utbildningen uppdelad i hela terminer för varje program. Alla elever går alltså 

igenom samma projekt, förutom en sista period på varje termin där man får ett val av inriktning. 

Bland annat kan man välja att inrikta sig på ”design consultancy” eller ”facilities management”. Jag 

valde design consultancy, och därmed fick jag fokusera mer på arkitektur och design under sista delen 

av mitt utbyte.  

Staden och landet 

Köpenhamn är en väldigt vacker och spännande stad. En viktigt anledning till varför jag valde att göra 

mitt utbyte här var för att på tidigare besök så hade jag anmärkt på att jag gillade staden väldigt 

mycket. Det finns intressant arkitektur och det är en bekväm stad att bo i. Dom har många fina platser 

öppna för allmänheten och ofta hålls det evenemang i staden, som ”Culture Night”, som sträcker sig 

över hela stan och sker en kväll varje år på hösten. Det är väldigt lätt att ta sig runt i staden med cykel 

för att det är så pass platt och för att det finns cykelbanor överallt. Jag skulle nog säga att det är det 

bästa sättet att ta sig runt i Köpenhamn. 

Efter att jag har varit fast bosatt här i 5 månader och sett lite mer av staden så kan jag säga att jag 

fortfarande tycker om Köpenhamn, men trots att dom är lika som städer, så kan jag uppskatta att 

Stockholm är bättre på många sätt. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag försökte ta vara på fritiden och utforska så mycket som möjligt av staden och se allt intressant som 

finns där. Många museer var billiga och några t.om gratis, som designmuseet i centrala Köpenhamn. 

Ett gäng av oss på utbytet tog också chansen att åka till Oslo under utbytet. Trots att det är ganska nära 

Stockholm så hade jag aldrig varit där och när vi såg hur billigt det var med båten så tog vi chansen och 

åkte över en långhelg. Jag åkte dit med 3 internationella arkitekturstudenter så när vi var där 

spenderade vi nästan all tid åt att utforska Oslo och uppleva dess arkitektur. Några veckor senare åkte 

jag och 3 andra på en kort resa runt Danmark, bland annat upp till Skagen. Trots att det är ett så pass 

litet land så finns det mycket att se på landsbygden på Danmarks andra öar och på Jylland. 

Att resa bort under utbytet kan kanske inte vara att rekommendera för dom som vill spara sina pengar, 

men om man delar kostnaderna mellan några kompisar och letar efter billiga alternativ så kan man 

spara väldigt mycket och fortfarande ha en bra upplevelse. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Allt som allt är jag väldigt nöjd med att jag åkte på ett utbyte. Det har varit en väldigt värdefull 

upplevelse för mig och har fått mig att bryta gamla vanor och se livet från ett lite annat perspektiv. 

Även utbildningen på KEA har varit väldigt annorlunda från den på KTH och det har gett mig ett nytt 

perspektiv på byggbranschen och påverkat min inställning till vad jag vill jobba med efter jag är klar.  

Ett sista tips till dig som funderar över utbytesstudier i Danmark: var medveten att om man söker 

danskt personnummer och får det godkänt så blir man automatisk avregistrerad från sin adress i 

Sverige. Tydligen är det en ny grej och det kan vara värt att känna till om man åker på utbyte till 

Danmark. Det skapade lite problem för mig när jag skaffade mitt danska personnummer. 

 


