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Utbildningsprogram     
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Utbyte i Madrid 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte direkt efter min kandidat då jag önskade fortsätta med mina studier, men få ett 

avbrott från KTH. Jag ville även vidga mina vyer och se hur arkitekturstudier bedrivs på andra 

universitet. Jag visste att ETSAM var Spaniens äldsta arkitekturuniversitet, med ett mer tekniskt fokus 

än KTH, vilket jag såg som något positivt. Före min avresa fick jag höra många positiva historier, men 

också flera skrämmande historier över skolans struktur, höga nivå och studietempo.  

Förberedelserna jag gjorde före avresa var att lämna in alla papper för att få Erasmus stipendiet, samt 

att fylla i och kolla upp vilka kurser jag ville läsa (detta ändrades när jag var på plats). Sedan tog jag 

kontakt med två tjejer från Lunds Universitet som också skulle studera arkitektur på ETSAM och vi 

började kolla på boende ganska omgående (juli). Det är nästan omöjligt att få kontrakt på en egen 

lägenhet om man är student, så vi tog oss runt detta genom att fokusera på att berätta om våra 

extrajobb mer än studierna. Att ha ett boende innan vi kom ner, var guldvärt! Många av våra vänner 

flyttade runt mellan rum i flera veckor.  

Ankomst 

Jag missade språkkursen som pågår i ca 2-4 veckor innan terminstart, vilket jag är ledsen att jag 

gjorde då den verkade vara väldigt givande. Jag flyttade till Madrid ca 2 veckor innan skolan började 

och lärde känna staden genom att promenera, äta, gå på museer och umgås med våra nya vänner. 

Ekonomi 

Boende, el och wifi kostade relativt mycket varje månad. Sedan tillkom en större summa till 

modellmaterial, framförallt till måleri/konstkurserna. Det går att komma undan väldigt billigt med 

mat, det är nästan billigare att äta mat ute på enklare tapasrestauranger än att handla mat. Vit åt lunch 

och tog kaffepauser på restaurangen/cafeet på skolan, där kostar en kaffe 1 euro och en macka 

(tortillabaugette) 2,5. 

Boende 

Vårt boende låg i stadsdelen Chueca och var en äldre spansk våning med tre sovrum, vardagsrum och 

flera balkonger. Läget, skicket och storleken gjorde boendet relativt dyrt. Vi betalade 6500 kr var i 

månaden. Rum i delade studentlägenheter ligger ca på 4000-6500 kronor i månaden.  

 

Universitetet och studierna 

I början uppfattade jag skolan och systemet ganska rörigt. Det var svårt att veta hur man sökte och 

sedan blev accepterad till att gå vissa kurser. Det underlättade att jag inte var ensam utan hade en 

grupp med kompisar att bolla med. Intercambio-kontoret hjälper en så gott de kan (pratar dock endast 
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spanska). Alla mina kurser hölls på spanska förutom Dibujo, målerikursen (engelska och spanska) och 

konstruktion 3, som var helt på engelska. Min spanska nivå när jag åkte var relativt låg, men min 

förståelse ökade markant redan under första terminen. Jag halvt tvingade professorerna att hålla mina 

presentationer på engelska, vilket de oftast går med på. Kritiken och feedbacken sker dock alltid på 

spanska.  

 

De spanska arkitektstudenterna har en djupare teknisk kunskap (och därmed en stor frihet i 

skapandet), och är otroligt duktiga på det grafiska och representation. Jag upplevde vissa fördelar med 

att komma från KTH. En var att vi har jobbat med att utforma koncept och arbeta med friare program 

under utbildningen -  detta hade många spanjorer svårt för. Vår process och arbetssätt skiljer sig 

också, professorerna upplevde oss svenskar som intressanta - vi arbetade till exempel med att visa 

skisser och idéer på bakplåtspapper, medan de spanska studenterna nästan uteslutande visade 

”perfekta” ritningar/färdiga projekt (de pressas hårt till att få höga betyg och vill sällan visa något som 

inte är färdigställt). 

Nivån på studierna skiljer sig beroende på kurs och professorer, vissa kurser är mindre stressiga än 

andra. Generellt har inte erasmusstudenter samma krav på sig som de spanska studenterna (finns 

undantag). Det var ovant att ha så många kurser parallellt och i slutet av terminen sker alla 

redovisningar och tentor samtidigt vilket kräver struktur och planering.  

Valet av kurser och professorer är viktigt, och hamnar du rätt (såklart olika för alla)tvivlar jag inte på 

att terminen/året blir väldigt bra och givande.  

Staden och landet 

Madrid är en underbar stad, jag blev kär nästan omgående. Kulturen är levande och staden har ett 

skiftande tempo. Det kryllar av barer och caféer, butiker, gallerier, marknader och museer. Det är en 

grön stad och utemiljöerna är välkomnande, både parker och torg. Människorna är trevliga och 

nyfikna.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag älskade mitt utbyte, även om större delen av vårterminen spenderades i karantän. Jag kan 

verkligen rekommendera en att åka till Madrid och göra ett utbyte på Politecnica.  
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