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         Äntligen ska jag dit! 

 
                 Japansk kultur och livsstil är något som jag tror fascinerar många, kanske på grund 

           av dess historia eller det vi får ta del av i dagens media. Det är ett land som verkar vilja 

       utvecklas utan hämningar samtidigt som gamla traditioner är en oerhört viktig del av  

    samhället. 

         För mig började denna fascination med anime (animerade TV serier och filmer för såväl barn som 

     vuxna). Jag sögs in av de främmande berättelserna och sättet de framfördes på. Det kändes fräscht, nytt 

  och spännande. Det fick mig att vilja veta mer om den japanska kulturen. Jag började se mer japansk film 

(utöver anime) och läste mer om japanska traditioner. Detta är något jag haft med mig som ett bakomliggande 

intresse under hela universitetstiden och viljan att besöka detta land växte som tiden gick. Så, till slut, 

dök chansen upp och jag hoppade på den direkt. 

Som studerande på programmet för Civ. ing. i Rymdteknik hamnar du sannolikt på Institutionen för rymd- 

vetenskap i Kiruna under senare hälften studieperioden. Det var där som jag upptäckte en annons på en 

  anslagstavla. Annonsen handlade om ett ingenjörsprojekt för studenter på Tokyo University. Projektet gick  

   ut på att designa och skapa en farkost som automatiskt kunde navigera sig till ett givet mål. Utformningen  

     på farkosten var valfri, förutom att den måste få plats inom en cylinder med måtten 15 cm i diameter och 

        30cm i höjd, samt väga mindre än 1kg. Vilken intressant utmaning, som dessutom skulle äga rum i  

           Japan, det var som gjort för mig! Jag tog snabbt kontakt med de ansvariga personerna och  

               skickade in min ansökan. Handledaren för projektgruppen, Professor Shinichi Nakasuka, tyckte 

                   jag kunde passa för jobbet och dessutom behövdes det folk i gruppen. Resan var ett  

                        faktum, jag skulle äntligen till Japan. 

På promenad i 

stadsdelen 

Shinjuku, Tokyo. 

Vyn från min balkong.

Jag, på upptäcktsfärd 

i Japan. Första stopp, 

Kyoto.   

Porten till Kiyomizu-dera 

 i Kyoto.   



 

            En restauranggränd i Tokyo. 

 

            Strax utanför min bostad i Nihonbashi. 

 

Inför resan 

Väl antagen att delta i projektet på Tokyo University är det 

första steget att ordna med en Certificate of Eligibility (COE). 

Denna kan endast utfärdas av Tokyo Universitet. Detta tar 

tid att ordna så desto tidigare du tar tag i detta desto bättre. 

En COE är ett krav för att få visum för längre vistelser i 

Japan, så som ett studentvisum. I mitt fall fick jag Yuri 

Marugata, från universitetets kontor för internationella 

studenter, som handledare vid sådana här frågor. Hon var 

mycket trevlig och hjälpsam. 

För de som eventuellt får problem att få en COE i tid kan jag 

beskriva mina egna erfarenheter då detta hände just mig. 

Som standard gäller att alla nykomna till Japan, som inte är 

medborgare, får ett turistvisum som gäller i 90 dagar. Japanska Ambassaden i Stockholm avråder 

från att resa till Japan utan student- eller arbetsvisum om din returbiljett anger en vistelse längre än 

90 dagar. Avrådelsen bygger på att det är möjligt att du inte blir insläppt i landet under dessa 

omständigheter. Utan COE och utan visum åkte jag med avsikten att börja med ett turistvisum för 

att sedan ändra visum status till studentvisum efter det att jag fått mitt COE. Då jag kom fram till 

Narita Airport i Japan och skulle ta mig in i landet fick jag tala med en i deras immigrations- personal. 

Denna man kunde ingen engelska men kunde se på min biljett att min vistelse i japan översteg 90 

dagar.  Han sa inget till mig, men då jag inte visade upp något visum förstod han nog att jag inte 

hade ett.  Han indikerade 90 dagar till mig och efter diverse gestikulerande stod det klart att jag fick 

komma in i landet med ett turistvisum, bara jag fick det uppdaterat inom 90 dagar. Det hela tog 

bara ett par minuter och han var inte otrevlig på något sätt. Jag ordnade med förlängning av 

visumet på ”Tokyo Regional Immigration Bureau”. Det var lite invecklat, med en hel del köande och 

väntade, men det fanns tydlig skyltning med instruktioner på engelska och jag gick god hjälp från 

personalen. 

På råd av Prof. Nakasuka hade jag ordnat mitt boende via 

Sakura house (www.sakura-house.com), en förening som 

ordnar korridors-liknande boende till utländska besökare.  

Detta var mycket praktiskt och jag fick min lägenhet helt utan 

problem.  I vissa fall kan priset per månad för ett rum bli 

relativt högt, beroende på standard och närhet till centrum 

av Tokyo. Det biligaste alternativet, som jag inte hann 

undersöka ordentligt, är att ordna boende på campus 

området via Universitetet. Finns tid skulle jag rekommendera 

detta. 

Solnedgång från taket på den universitetsbyggnad jag jobbade i.



Skall man vistas i Tokyo behöver man inte vara 

så orolig över språkbarriären inför sin resa till 

Japan. Engelskkunskaperna bland de japaner jag 

stötte på var överlag bra, speciellt bland unga. 

Jag kände ofta att, där det behövdes, kunde de 

åtminstone grundläggande engelska. Till 

exempel bland tunnelbanepersonal, då man 

behöver vägbeskrivning till en viss destination. 

En relativt enkel förberedelse inför resan skulle 

vara att åtminstone lära sig läsa Katakana- 

alfabetet. I Japan används tre olika alfabet; Kanji, 

Hiragana och Katakana, varav alla tre kan 

blandas i ett ord. Att kunna läsa Kanji- och 

Hiraganatecken ger inte så mycket för en som 

inte är insatt i det japanska språket. Katakana används däremot till att bygga upp ord som liknar engelska 

ord och har samma innebörd, vilket gör det praktiskt att lära sig även utan andra kunskaper i japanska. 

Några exempel (och deras japanska uttal) på ord som skrivs med Katakana är:   

                     

 

 

  

Strax utanför Nihonbashi Hakozakicho.

Coffee: コーヒー(Koohii)                        

 Internet: インターネット(Intaanetto)                        

Ice cream:アイスクリーム (Aisukuriimu) 

Sweden:スウエーデン (Suweeden)               

Super market:スーパー (Suupaa) 

Party:  パーチイ(Paatii) 

Tokyo Tower syns här med sin spetstiga topp.Image from: injapan.gaijinpot.com



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 månader i Japan 
 

Mitt boende ordnade jag via Sakura house. Jag fick ett 

rum på 7 tatami, eller 7 stråmattor (ca 11 kvm), i 

Nihonbashi Hakozakicho huset, relativt centralt beläget. 

Området för mitt boende hette Nihonbashi och var 

beläget ungefär en halvtimmes färd från Tokyo University 

Hongo campus (oavsett om man tar tunnelbana eller 

cyklar). Nihonbashi kan sägas vara ett familjeområde och 

är tyst och säkert, i närheten finns park och flodpromenad. 

En billig livsmedelsbutik (Hanamasa) finns inom 10 min 

cykelfärd och en dyrare (Peacock) finns inom 5 min gång. 

För att ta mig till campus varje dag tog jag tunnelbanan 

från Suitengumae station (5 min gång från mitt rum) till 

Hongo-sanchome station (20 min. färd) för att gå den sista 

biten (10min) till det labb jag jobbade på. 

När det gällde mat åt jag för det mesta både frukost, lunch 

och middag på en av flera restauranger på campus. Maten 

där var bra och billig. De har endast japansk mat, men det 

skiljde sig ofta inte mycket från mat som typiskt 

förekommer i Sverige (friterat, diverse wokar, nudlar osv).  

Det krävs ingen större omställning för  

att uppskatta den maten. Många av  

de rätter som serverades var  

baserade på fisk och skaldjur, vilket  

nog är den populäraste typen av  

mat i Japan. 

 

Att handla råvaror för att laga egen mat går  

förstås lika bra. Jag rekommenderar att  

handla på Hanamasa. Butikskedjan är ämnad  

för att handla i större mängder och är mycket billig  

jämfört med många andra livsmedelsbutiker. Just  

Hanamasa fanns inte nära Nihonbashi utan krävde en  

kortare tur på tunnelbanan eller med cykel. Personligen  

hade jag svårt att välja från utbudet i livsmedelsbutikerna,  

eftersom nästan allt var okänt för mig. Man får helt enkelt prova  

sig fram i början. 

Den personal jag möte på livsmedelsbutiker samt inom de flesta 

andra servicesektorerna var extremt vänlig och hjälpsam. Deras 

kunskaper i engelska varierade från låg till flytande. 

Mitt rum i Japan.

Allrummet på Nihonbashi Hakozakicho. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att ta sig runt i Tokyo görs enklast med tunnelbana. Det system de använder sig 

av med tåglinjer och stationer är mycket enkelt och intuitivt. Skyltning med 

namn och direktioner förekommer mycket ofta och är alltid både på japanska 

och engelska. Jag kände mig aldrig oroad för att tappa bort mig under mina 

promenader kring Tokyo, det var alltid lätt att hitta en tunnelbanestation och 

därefter ta sig hemåt. Jag använde mig aldrig av taxi eller buss.  Tänk dock på att 

tunnelbanetågen inte går dygnet runt. Det är i princip inga linjer som är öppna 

mellan ca 00.00 och 05.00. 

Cykel kan också vara ett bra alternativ. Men se till att inget viktigt på cykeln är 

defekt och att du har med dig ett ägarbevis, då polisen kan göra rutinkontroller. 

De är vanligtvis mycket artiga under sina kontroller.  

 Största restaurangen på campus. 

Tokyo Metro Marunouchi Line, på väg hemåt. 

En del av Tokyo University Hongo campus. 

Image from: wikipedia.org 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vill man få en känsla av det gamla Japan, liknande så 

som den var under Edo eran, rekommenderas det bl. a att 

man besöker Asakusa distriktet i Tokyo, med dess stora 

tempel område. Till viss del tycker jag att detta stämde, 

men platsen är också en enorm turistfälla, med mängder 

av souvenir affärerna och väldigt mycket folk.  

Den bästa ”Edo” känslan fick jag bl. a i områdena kring 

geisha kvarteren i Osaka. Låga trähus, trånga stengator 

och porlande strömmar gav här en lugn och skön 

stämning. Även bland smågatorna i tempelområdena i 

Kyoto kunde samma stil och atmosfär hittas. 

Nära Kiyomizu-dera i Kyoto. 

Det finns gott om intressanta platser att besöka i 

Tokyo. Shinjuku och Shibuya är nog de områden 

man brukar se i filmer. Här är det bullrigt, fullt av 

neonskyltar och enorma tv-skärmar och det kryllar 

av folk. Här kan man hitta bra shopping och flera 

bra uteställen. Det område som är mest känt 

   för sina nattklubbar är dock Roppongi, här hittar 

        du också kanske flest turister. Akihabara är ett 

        måste för den teknik- eller anime-intresserade. 

        Ett roligt område för att shoppa kläder är 

        Harajuku, där du även ofta får se japanska 

        ungdomar i lustig utstyrsel.    

 

En relativt vanlig syn i Harajuku.

Kvällstid i Shinjuku.

Image from: Hasashi Yuya, trekearth,com 

Kvällstid i Shinjuku.
Image from: www.wallpaperweb.org



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag och min 

gruppmedlem

 Qiao Kun, på ISSL.

                                                  Projekt på  

                                               Tokyo University 

                                                    Syftet med min resa till Japan var att delta  

                                                 i ett ingenjörsprojekt för studenter på Tokyo  

                                            University. Arbetet skedde på ISSL, Intelligent Space  

                                         Systems Laboratory (www.space.t.u-tokyo.ac.jp), på  

                                      institutionen för flyg- och rymdteknik (Department of Aeronautics  

                                  and Astronautics). Universitetet har flera campus. Det jag befann mig  

                              på låg i Hongo distriktet. Trots sitt lite  

                           ålderdomliga yttre utseende bedrivs här  

                       mycket spetsforskning. På ISSL fokuserar man mycket på så kallade nano- och picosatelliter,  

                    som är väldigt små och lätta (1kg till <50kg) satteliter för utbildnings- och praktiskt syfte. 

              Personligen fann jag stämningen på labbet mycket trevlig och lättsam, även om alla var väldigt seriösa med  

          arbetet. Det arrangerades välkomstfest för mig strax efter att jag kommit till labbet, en trevlig middag på den lokala 

       restaurangen med mycket skojande (japaner verkar vara naturliga komiker) och god mat. Jag fick även en avskedsfest. 

    En mycket vanligt förekommande fras på labbet var ”Gambatte!”, vilket betyder ungefär ”Gör ditt bästa!” eller ”Lycka 

till!”, ett bra motto tycker jag. 

Ingången till den byggnad jag jobbade inom.

Hongo campus på Tokyo University.Image from: Anand Kartha, picasaweb.google,com 



 

CanSat på ISSL 

Projektet på Tokyo University hålls med avsikten att delta i CanSat-

tävlingen som sker årligen i Blackrock-öknen i Nevada. CanSat har som 

syfte att ge studenter erfarenhet av ingenjörsprojekt, från designfasen 

till verklig implementering, innan de börjar med mer avancerade 

projekt, så som att konstruera riktiga satelliter. Projektledning, 

dokumentation och samarbete är alla viktiga delar och utgör ett lika 

stort fokus under arbetet som att nå bra resultat. Under tävlingen 

skjuts varje grupps farkost upp med en sondraket, till en altitud över 

3km. Kring denna höjd kommer raketen dela på sig och öppna upp för 

att släppa lös farkosten. Det är då upp till farkosten att ta sig till en 

angiven punkt på marken. Den farkost som tar sig närmast vinner. 

Raketuppskjutning vid Blackrock. Raketen är av samma typ som används i Cansat. Image from: Scott Berfield, picasaweb.google,com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som en övningsrunda för de japanska grupper som vill delta i CanSat-

tävlingen i USA sker en enklare variant av tävlingen även i Japan. 

Under ”The Noshiro Space Event” skickas gruppernas farkoster upp 200m 

med ballong. Behållaren för farkosten har samma dimensioner som den 

som används i sondraketen. På detta sätt skapas liknande förutsättningar 

vilket ger grupperna chans att praktiskt testa sina konstruktioner. Flertalet 

japanska universitet deltar i Noshiro. Från Tokyo University deltar 

traditionellt en grupp från ISSL (Intelligent Space Systems Laboratory) 

under ledning av Prof. Shinichi Nakasuka.     

Under 2009 års evenemang representerade jag som projektledare Tokyo 

Universitetets bidrag till CanSat i Japan. Med mig hade jag Qiao Kun, en 

kinesisk utbytesstudent, samt Sang Kyun Kim från förra årets CanSat som 

rådgivare. Vårt bidrag, döpt ”Tenray”, var ett glidflygplan som med GPS 

och gyrosensor kunde styra sig mot en förprogrammerad koordinat. 

Farkostens fem sektioner satt ihop med ett gummibandssystem vilket 

gjorde det möjligt att vika ihop farkosten för placering i den cylindriska 

behållaren. Resultatet blev lyckat och vi lyckades med en andraplats under 

tävlingen, 3 m bakom det vinnande laget. 

 

Noshiro Space event. 

2:a plats!



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenray ovansida.

Mina första dagar på labbet var en slags uppvärmning.  Jag fick träffa min projektmedlem, 

Qiao Kun, och mina labbkamrater samt ordna med konto på skolans nätverk, ID kort osv. Ett 

par timmar per dag spenderade jag med att läsa på om tidigare årets CanSat projekt och 

samtala med Sang Kyun Kim, som ledde förra årets CanSat-bidrag från Tokyo. Resten av tiden 

spenderade jag med att upptäcka Tokyo. 

Efter ungefär en vecka var det möte med Prof. Shinichi då vi fick klart för oss vilka deadlines 

som gällde och exakt vad projektet hade för mål, sen satte arbetet igång på allvar. Då jag 

hade mest tid över utsågs jag till projektledare.   

Med begränsad tid skulle årets CanSat till stor del bygga på förra årets design, viktiga 

förbättringar behövdes dock för att öka chansen för ett gott resultat under tävlingen. De 

första veckorna bestod därför av att gå igenom kretsscheman och C kod från Tenrai Enhanced 

(namnet på Sang Kyuns projekt), för att hitta möjliga förbättringar.  

      Jag fick en stationär och bärbar dator utsedd till mig och projektet, samt en plats att utföra 

             konstruktionsarbetet. Då jag behövde hjälp använde jag mig mest av studenter i min 

          närhet, som var en blandning av undergraduates, Masters och PhD’s. Kommunikationen 

      med vissa av studenterna var svår då mina kunskaper i japanska var obefintliga och deras 

engelska kunde vara bristande. 

Arbetstempot var till en början lite av en chock. De flesta där jobbar från morgon till sen kväll. 

Detta är inget som professorn driver på, det är den naturligt förväntade arbetsinsatsen. Jag 

fick intrycket av att de projekt som studenter jobbar med på ISSL ofta kräver mycket av ens 

tid. Med jämna mellanrum skickade professorn ner belöningar för hårt arbete i form av lite 

finare kaffe eller fikabröd. 

Tenray  undersida.

Tenray ihopvikt.

Yasuda  auditorium på Tokyo University.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som slutsats på min tid i Japan vill jag säga att det var en mycket god erfarenhet. Arbetet på ISSL gav mig ett 

bättre perspektiv på hur riktiga ingenjörsprojekt kan te sig och gav mig en smak av ett akademiskt arbete 

utanför det egna universitetet. CanSat var ett stimulerande och engagerande projekt som gav mig möjlighet 

att sätta mina ingenjörsfärdigheter på prov och även utveckla dem.  

Det var en intressant, insiktsfull och rolig upplevelse att jobba i ett land och med människor med en så 

annorlunda kultur jämfört med vår egen. Jag rekommenderar starkt ett fortsatt samarbete med Tokyo 

universitet för att ge framtida studenter chansen till denna internationella erfarenhet. Att jobba med  

avancerade och krävande projekt i ett land med  

avsevärt annorlunda kultur ger minnen och  

lärdomar för livet, en värdefull upplevelse  

som jag tycker fler studenter bör ta del av. 

 

 

 

 

Vid Ghibli Museum i Mitaka med två av mina grannar.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                              Min rumshyra (månad)  - 6345 kr 

                                                                              Rum på campus (månad)  - 2500 kr 

                                                                              Snabbtåg, Tokyo – Kyoto  - 1100 kr 

                                                                              Bussresa, Tokyo – Kyoto  - 580 kr 

                                                                              Rum på business hotell  - 200 kr 

                                                                              Bussresa, Narita airport – Tokyo center       - 160 kr 

                                                                              Bio (studentpris)  - 160 kr 

                                                                              Middag på restaurang  - 65 kr 

                                                                              1kg ris   - 60 kr 

                                                                              Måltid på campus  - 40 kr 

                                                                              Brödlimpa    - 25 kr   

                                                                              Kaffe på Starbucks   - 25 kr 

                                                                              Mjölk (1L)   - 15 kr 

                                                                              Tunnelbana    - från 15 kr 

 

 

 

Exempel utgifter (ca)  
( 1kr –> 12.14yen) 

 

I närheten av kiyomizu-dera.



Mina dagliga utgifter (ca): 

Mat och dryck    - 165 kr 

tunnelbana (campus tur & retur)  - 25 kr 

Större engångsutgifter (ca): 

Utflykt, Kyoto-Osaka-Nara-Kobe, 3 nätter:  

   bussresa dit    - 410 kr 

   bussresa hem   - 660 kr 

   boende per natt - 250 kr            

   lokal transport, inträden,  

                            mat/dryck, övrigt. - 1480 kr  

Obligatorisk avgift för 

 allmänt slit på mitt rum         - 825 kr 

Flygbiljett T&R (sthlm-tokyo)        - 660 kr   

Yukata          - 495 kr 

(traditionell japansk  

sommarklädsel) 

Förlängning av giltigt visum        - 330 kr 

(antalet dagar är oväsentligt  

för priset, jag fick 15 dagar) 

 

 

 

En  replika av en ”Gundam” i Odaiba-Shiokaze parken, Tokyo.Bild från: http://aaroninjapan09.wordpress.com/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ses igen Japan .  .  . 

 

Bild från: www.wallpaperweb.org


