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Köpenhamn 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att dels för att variera min utbildning, men även för att jag var nyfiken på 
hur min utbildning kunde skilja sig internationellt. Jag ville därför främst studera i ett land där jag 
visste att utbildningen skulle skilja sig. Ett land med annat klimat och en annan kultur. Målet var 
någonstans i sydöstra Asien. Men ingen inom min utbildning hade sökt till universitet jag kom in på 
och tillgodoräknandet av kurserna var osäkert. Jag fick som tur var möjligheten till en plats på ett 
universitet där jag garanterat kunde tillgodoräkna kurserna. Universitetet var KEA i Danmark. Inte 
alls vad jag hade siktat på. Men jag tvekade inte på att det skulle löna sig att studera utomlands- 
oavsett var det nu än blev. Dessutom var det betydligt mycket mindre omständligt att åka till ett land 
inom Europa, där språket var i princip detsamma som jag själv talade. Förberedelserna blev därför få, 
utöver stipendium-ansökan (erasmus+) samt ordnandet av bostad.  

Ankomst 
Jag kom till Köpenhamn ca en vecka innan studiestart. Det första jag gjorde var att gå till 
universitetets huvud-campus och hämtade nycklarna till min bostad. Jag tog även del av universitetets 
välkomnande av nya utbytesstudenter. Välkomnandet bestod av sådant man skulle kunna förvänta sig;  
information, umgänge med andra studenter, samt rundturer av skolan och staden.     

Ekonomi 
Jag sökte Erasmus+ stipendium via KTH, vilket är menat för utbytesstudenter inom Europa. 
Stipendiet hjälpte mig vad gäller kostnaden för boendet. Tur är det, då boende är ganska dyrt i 
Köpenhamn trots att det var upprättat av universitetet. Danska kronan var under min utbytesperiod ca 
142% värdet av svenska kronan. Trots detta var priset av varor ungefär lika många kronor som i 
Sverige, vilket medförde extra kostnader under utbytet.  

Boende 
Jag fick möjlighet till att få boende ordnat av KEA. För att få boendet ordnat av universitetet behövde 
jag acceptera deras erbjudande genom att betala en andel av hyran samt signera hyreskontraktet ett 
visst datum innan terminen påbörjades. Jag tog del av deras erbjudande och fick bo i ett 
studentboende 10 minuter med cykel från mitt campus. Jag delade lägenhet med 3 andra studenter 
från KEA. Vi fick alla varsitt rum och delade kök, allrum samt toalett. Universitetet såg till att 
studenterna i varje lägenhet varierades i så stor utsträckning som möjligt; olika nationaliteter liksom 
utbildning/program. Jag kände mig väldigt lyckligt lottad med mina egna rumskamrater. Vi var alla 
väldigt bekväma med varandra redan från första dagen, och kom att bli väldigt nära under terminen. 
De olika lägenheterna varierade vad gäller storlek och utformning, likaså rummen. I byggnaden bodde 
studenter från hela universitetet, vilket medförde att gemenskapen mellan de boende blev väldigt god.   

Universitetet och studierna 
KEA har runt 10 000 studenter, där en stor andel är internationella studenter. Universitetet är 
generellt mer design-orienterat än vad det är inriktat på tekniska utbildningar. Utbildningar som 
’product-design’ eller ’design management’ är vanligt förkommande. Mitt program hette 
”Architectureal Technology and Construction Management”. Programmet verkade i helhet likt mitt 
motsvarande på KTH. Det fanns såklart vissa skillnader. Särskilt undervisningen samt 
examinationerna. Terminen såg ut så att vi gjorde två stora projekt i grupper om 3-4 personer, 
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samtidigt hade vi lärare som var tillgängliga för konsultation. Lärarna hade även några få föreläsningar 
under terminens gång, men det var tydligt att dessa inte var av samma vikt som projektarbetet.  

Kurser 
KEA fungerar lite annorlunda tillskillnad från t.ex. KTH gällande kurser och undervisningssätt. Men 
KEA och KTH samarbetar med att se till att terminen på respektive program ska kunna tillgodoräknas 
vid utbytesstudier. För mig innebar detta att KEA fick besluta om vilken termin jag skulle hamna på. 
Terminen omfattade flera olika kurser. Kurserna benämndes ganska ospecifikt, och de blandandes in 
ordentligt med varandra under projektarbetena. Man får inte betyg för vardera kurs, utan blir istället 
betygsatt på projektarbetet och dess resultat. Så man kan säga att kurser inte spelar samma roll på 
KEA som på KTH. Det blir terminen i helhet som spelar roll och ens egna arbetsinsats på 
projektarbetet.  

Staden och landet 
Köpenhamn. Huvudstaden i Danmark. Det första jag skulle säga om Köpenhamn är att det är betydligt 
mer internationellt än Stockholm. Staden har folk som kommer från olika håll och kanter, med många 
internationella studenter. Det är inte ovanligt att höra någon prata engelska med någon annan på 
gatan. Det finns väldigt mycket att göra, barer att besöka, arkitektur och även flera ökända museum. 
Inte minst är väl staden känd för sin cykelkultur. Cyklandet är verkligen prioriterat och cyklister 
respekteras av både bilister och fotgängare. Denna faktur gör att det är betydligt enklare och billigare 
att ta sig runt i staden -särskilt som student, än vad det är i någon annan stad. Stadens storlek och 
stadsplanering är perfekt dimensionerat för att ta sig runt med cykel överallt. Av denna simpla 
anledning tror jag att man har större chans att- under kort tid, lära känna Köpenhamn i större 
utsträckning än vad man skulle göra med någon annan stad.   

Fritid och sociala aktiviteter 
På min fritid tog jag del av många sociala evenemang med andra studenter, främst från boendet men 
även från mitt program. Jag umgicks i princip endast med studenter från andra länder än Danmark, 
vilket jag själv hade hoppats på. Det fanns inte mycket möjlighet till att lära känna andra danska 
studenter, då både boende och skolkamrater kom från andra länder. Det fanns en hel del möjligheter 
för fysisk aktivitet i Köpenhamn, så som ute-gym, parker lämpade att springa i, sträckor ämnade att 
cykla genom, osv.. Själv gick jag stundom till en simhall för att simma och basta. Museum-besök 
verkade som en tämligen populär aktivitet i Köpenhamn. Det finns ett flertal museum med fokus på 
design, konst med mera. Efter skoltid, var det inte ovanligt att studenter i bostaden samlades och 
hittade på något tillsammans. Ofta var det något i stil med att äta och dricka, eller att cykla iväg 
någonstans i staden och kolla på något sevärt. Det finns även en väldigt härlig bar-kultur i staden. Alla 
möjliga typer av barer där man kan göra mycket mer än att bara dricka alkohol.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Jag rekommenderar att man bor med andra studenter i Köpenhamn, jag tror det berikar utbytet 
oerhört. Jag rekommenderar även att man antingen Köper en cykel som man säljer innan man åker 
hem, alternativt hyr en cykel månadsvis (fr. ex. Swapfiets).  
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