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Ett oförglömligt utbyte i hjärtat av Spanien 

Innan avresa 

Hej!  
Jag heter Elsa och jag är precis hemkommen från ett års utbytesstudier i Madrid. Jag går 
internationell inriktning på maskinteknik, vilket innebär att jag hade möjlighet att åka på utbyte under 
ett helår eller halvår under årskurs tre. Då jag hade förkunskaper i spanska så var det utbyte i Spanien 
som jag kunde välja. Jag valde mellan universiteten i Madrid och Valencia, då dessa verkade hålla 
bättre kvalitet och städerna verkade spännande. I Valencia lockade stranden och universitetslivet och i 
Madrid storstaden och kulturen. Jag hade tidigare varit i andra spanska städer, men aldrig i någon av 
dessa. Tillslut kändes ändå Madrid som ett spännande val, skolan var högt ansedd och huvudstaden 
kunde ju inte bli helt fel. Skolan krävde däremot en spanskanivå motsvarande B1, vilket jag läste upp 
året innan mitt utbyte. Mer än så behövdes inte inför utbytet, utom själva ansökan, pappersarbete etc., 
men även det gick väldigt smidigt. Universidad Politénica de Madrid (UPM) anses vara Spaniens bästa 
tekniska universitet och jag fick väldigt ofta lovord från spanjorerna för att jag gick på ett så tufft och 
fint universitet.  

Ankomst 

Jag flög till Madrid omkring två månader innan skolstart. Det fanns flera språkkurser på 
partneruniversitetet UCM, varav jag gick en intensivkurs hela juli månad. I augusti passade jag på att 
leta fast boende, resa runt och göra mig hemmastadd innan skolstart. Några dagar innan själva 
skolstarten hade vi ett intro-möte med alla utbytesstudenter på skolan och vi hade flera dedikerade 
faddrar som också gick på skolan och kunde ta hand om oss. Det fanns även ett större nätverk att vara 
delaktig i med utbytesstudenter från alla fakulteter på UPM (finns många olika fakulteter beroende på 
inriktning). Då kunde man träffa många nya internationella människor, följa med på arrangerade 
utflykter, barrundor…  

Ekonomi 

Jag sökte Erasmus stipendiet, CSN samt utökat CSN för utbytesstudier. Generellt sett är det mesta i 
Spanien snäppet billigare än Sverige, men boende kan skena iväg rätt mycket beroende på var/hur 
man väljer att bo. Det är mycket billigare att äta och dricka ute än i Sverige, matbutiker kanske något 
billigare, och skolkafeterian likaså. Men jag lagade mycket mat hemma och tog med mig matlådor för 
det mesta. Man var däremot tvungen att köpa till en extra försäkring genom UPM som kostade kring   
1 500-2 000kr utöver de man har hemifrån samt från KTH. 

Boende 

Boendet var superenkelt att hitta under sommaren. Det finns en massa ledigt då folk letar sig bort från 
Madrid och storstaden, åker hem från utbytes osv. Jag hyrde ett rum i en lägenhet väldigt centralt med 
tre sängar totalt. Jag delade lägenheten med två spanska tjejer vilket fungerade jättebra. Jag fick öva 
min spanska samtidigt som jag fick nya bekantskaper. Rummet var ledigt i två månader, så jag fick en 
chans att reka lite i Madrid innan jag skulle hitta något nytt och mer permanent. Det finns en massa 
hemsidor att hitta boende på, men man ska vara väldigt försiktig med att betala i förskott då det 
förekommer ganska mycket ”scams”.  Jag fann ett rum att dela med en medelålders spanjor. Det 
fungerade jättebra, men jag fick betala en ganska saftig summa för att bo i en lägenhet med enbart en 
rumskompis, ha eget badrum och bo centralt. Räkna med att dela boende. Det finns studentboenden 
där man kan betala allt från 3 000 - 10 000kr i månaden. Min hyra låg på ca. 7 000kr inklusive el och 
vatten (som vi delade på två). Det var egentligen den enda stora utgiften jag hade varje månad. Ett 
månadskort för kollektivtrafiken kostade ca. 200kr.  Jag gick även med i en Facebook grupp ”Svenskar 
i Madrid” där man kan få tips, ställa frågor, träffa människor och få hjälp om allt! Andra bostadssidor 
jag kan tipsa om är Idealista och Badi. 
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Universitetet och studierna 

Första halvåret hade jag få kurser, ca. fyra lektioner i veckan. Men då pluggade jag även en kurs på 
distans från KTH samt skrev mitt KEX på egen hand genom spanska skolan (på engelska). Andra 
terminen hade jag ett ganska packat schema, men det fungerade bra. Det var enkelt för mig att hitta 
kurser som motsvarade de från KTH. Däremot hålls alla kurser på spanska, vilket kan vara ganska tufft 
emellanåt. Jag tog även extra spanska lektioner utöver mina obligatoriska kurser, vilket även gav 
högskolepoäng (även de var via UCM) och kostade ca 1 200 kr för en intensivkurs eller terminskurs 
(ger 3 eller 5 HP). Dessa kan jag VERKLIGEN rekommendera! Superbra lärare, härliga studenter och 
bra innehåll. Jag har aldrig haft så givande språkkurser förut. 

Kurser 

Min övergångsplan såg ut såhär: 

Kurskod Kursnamn ECTS Kurskod Kursnamn/antal HP 

565000321 Estadística 6  SF1915 Sannolikhetsteori och statistik/6 HP 

565000543 
Metodología del diseño y la 
creatividad  4,5  MF1045 

Produktframtagning – 
konstruktion/6 HP 

565000362 Automática 3 MG1002 Automatiseringsteknik/6HP 

565000355 Ingeniería de materiales 4,5  MH1004 Materiallära/6 HP 

565000392 Proyecto fin de grado 12  AL126X Kandidatarbete/15 HP 

565000360 Organización industrial 4,5  MG1024 Produktion/6 HP 

565000564 
Gestión del diseño y la 
innovación 3 AL126X Kompletterade mitt KEX/3 HP 

 
Tre mattekurser läste jag på distans från KTH. Det fungerade bättre schema-mässigt för mig samt två 
av dessa var på avancerad nivå och fanns inte som motsvarighet på spanska universitetet. Vissa kurser 
var mindre än de motsvarande från KTH (ex. en 4,5 poängs kurs som skulle motsvara 6 poäng), men i 
och med att jag läste språkkurser som gav poäng så kunde dessa ”fylla ut” de som saknades.  

Staden och landet 

Madrid är en supervacker, varm, spännande, energisk stad. Jag kände mig snabbt som hemma (och så 
kommer jag nog alltid att känna). Kulturen är fantastisk och något man verkligen känner av, både från 
maten, muséer, invånarna, musiken … Klimatet är fantastiskt året om (men du VILL ha AC om du 
kommer dit i Juli/Augusti). Spanjorer är generellt sett väldigt framåt och öppna, och det är väldigt 
enkelt att träffa på nytt folk om man är öppen för det själv. Madrid har så otroligt mycket att se och 
göra. Fantastiska parker, otrolig (och förvånansvärt billig) mat, vackra byggnader och livfull atmosfär. 
Jag hade flera kompisar och familjemedlemmar som hälsade på mig och som blev lika förälskade i 
Madrid som jag hade blivit.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det arrangerades mycket aktiviteter med utbytesgrupperna, men jag lärde känna utbytesstudenter 
som bäst under de spanskakurser jag läste. Jag fick ganska snabbt många spanska kompisar utanför 
skolan. Om man lär känna en spanjor och sedan deras kompisgäng så har man redan en massa nya 
vänner. Spanjorer är väldigt öppna och inbjudande om man bara lyckas prata med dem. Om man även 
lyckas knaggla sig fram på spanska blir de ännu mer vänliga och kommer inte döma dig om du säger 
fel! De flesta pratar även engelska, så det kan också hjälpa till ibland. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Det finns självklart en massa att berätta. Om du har frågor eller är mer nyfiken på något speciellt får 
du jättegärna höra av dig så berättar jag mer! 


