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Utbyte San Sebastian 

Innan avresa 
Jag reste första halvan av mitt tredje år på linjen Design och Produktframtagning. Redan innan jag 
började min utbildning visste jag att jag så fort som möjligt ville studera utomlands. Anledningen var 
att jag tidigare backpackat och insett hur givande det varit att träffa personer från andra länder och 
kulturer. Det var faktiskt så att jag inte visste vad San Sebastian var förens bara någon vecka innan 
ansökan. Jag fick höra om staden och kollade upp på internet. Det såg bra ut så jag valde det som 
andrahandsalternativ. Jag hade inga speciella förväntningar men det skulle visa sig vara bättre än jag 
trodde. Jag behövde göra ett språktest på spanska innan avresa, mest för att de ville veta vilken nivå vi 
låg på. Annars behövde jag inte göra några ytterliga förberedelser än de som ingår i själva ansökan till 
skolan.   

Ankomst 
Jag anlände så sent som kvällen innan skolstart, men det gick fort att komma in i vardagen. 
Mottagandet var bra, de organiserade en introduktionsdag bara för oss utbytesstudenter. Varje student 
fick en ”buddy” (lokal elev på skolan) men även en ”mentor” (lärare på skolan) som bland hjälpte till 
med kursval.     

Vi hade två veckor på oss att testa kurser på skolan. Efter det var man tvungen att definitivt bestämma 
vilka man ville läsa. Jag hade lite struligt då flera kurser jag valt krockade i schemat. Vi fick ett 
preliminärt schema innan avresa och när jag fick det tänkte jag att det är bäst att jag löser allt gällande 
kurser på plats. Då personalen på KTH hade fullt upp med skolstarten på i Stockholm vart det struligt 
att få tag på dem och hitta/matcha kurser och så vidare. Ett tips är att ordna så mycket som möjligt 
med schema och kurser innan ankomst. (!)  

Ekonomi 
San Sebastian är en av de dyrare städerna i Spanien men det var ändå ganska billigt jämfört med 
Stockholm. Vi betalade 4000kr/månaden för boende. Mat och så var relativt billigt. Man kunde hyra 
surfbräda för ca 40 euro/månad. Ett tips är att tidigt ta tag i att ansöka om busskort då det tog ett tag 
och resorna blev billigare med studentbusskort. Ett annat tips är att tidigt ladda ner appen Wollapop 
och köpa en begagnad cykel (jag köpte min för 50€).  

Vi fick CSN från Sverige förutsatt att vi gjorde en speciell ansökan om studier utomlands. Jag ansökte 
även om Erasmusstipendiet. Tips är att ladda upp ”Learning Agreement” så tidigt som möjligt även om 
inte alla underskrifter eller definitiva kursval är klara. Jag väntade med att ladda upp mitt förens efter 
ankomst (för att säkerställa kursval och få underskrift från Tecnun) och var nära på att gå miste om 
hela bidraget.  

Boende 

Jag blev erbjuden att bo i en lägenhet tillsammans med tre studenter från Chalmers (Göteborg) så för 
min del var det smidigt med boende då de tog hand om det mesta. Vi bodde i Gros nära Zurriola 
(surfstranden), vilket var ett fantastiskt område. Ett tips är att bo i Gros eller Parte Vieja och ta bussen 
till skolan, snarare än att bo vid skolan och ta bussen till Gros och Parte Vieja. Det är i de stadsdelarna 
de flesta studenter bodde och det var där vi spenderade mest tid utanför skolan. Till exempel för de 
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som surfade och bodde vid skolan var det krångligt att ta sig fram och tillbaka med surfbrädan. Det tog 
ca 10 min buss / 25 minuter på cykel till skolan från vårat boende.  

Universitetet och studierna 
Universitet var mycket mindre än KTH, men lokalerna var bra. De var framför allt tekniska 
ämnesområden på skolan. Lektionerna var längre än hemma på hela 70 minuter utan paus. Man skulle 
helst inte gå på toa under tiden eller ha med sig mat. De sista 20 minuterna av lektionerna var jag ofta 
ganska trött. En annan skillnad var att det var många små, enkla läxor/projekt varje vecka. Jag läste 
ungefär hälften på spanska, vilket fungerade helt okej (Min spanskanivå är 6 år på 
grundskola/gymnasiet). Man förstod inte allt lärarna sa men man märkte att de i alla fall försökte 
prata långsamt och tydligt. De flesta Erasmusstudenter tog även en kurs i spanska på 4 Hp, vilken var 
enkel men rolig.  

Kurser 
Det fanns helt okej utbud av kurser, dock limiterat när det gällde kurser på engelska. Min mentor 
avrådde mig från att läsa till exempel elektroteknik då kursen var helt på spanska och därmed svår. 
Vissa kurser var uppdelade i en del på spanska och en del på engelska. Jag läste följande kurser: 

Ergonomi och ecodeisgn (motsvarade Ergonomi HM1025) – bra kurs som var lagom svår. 
Ergonomin var på engelska och innehöll många små projekt med presentationer. Ecodesign-delen var 
på spanska och bestod i största del av ett intressant projekt där vi fick demontera en produkt och 
analysera den. Där emot var texten på presentationerna på engelska så man kunde göra mycket 
hemifrån. Kursen avslutades med en ganska stor tenta.  

Business administration (motsvarade Industriell ekonomi ME1001) – Jag tror att denna kurs 
kanske var tyngre än vad motsvarande kurs är på KTH. Det var många långa lektioner då vi löste 
problem på tavlan och på tentorna var tiden mycket knapp. 2/3 var på spanska, vilket var svårt men 
fungerade. 1/3 var på engelska, vilket var enklare. Kursen innehöll även tre projekt i grupp.  

Metodología de diseño (motsvarade Metodik MF1040 tillsammans med kursen nedan) – Bra kurs 
där vi använde olika lärde oss om metodik i produktdedsign. Kursen bestod av många små projekt och 
sista månaden ett final projekt. I final projekt designade vi elsparkcyklar med metoderna vi lärt oss 
(metoder för research, ”funktionsdemontering”, konceptgenerering, konceptutvärdering osv.) Kursen 
var på spanska och vissa gånger var det svårt att hänga med, men man fick hjälp av studenter och 
lärare. Tentan gick att skriva på engelska. Läraren tyckte det var viktigt att eleverna deltog muntligt 
och det var många delar av föreläsningarna där i vi deltog genom att svara på frågor.  

Design technuiques and creativity (motsvarade Metodik MF1040 tillsammans med kursen 
ovan) – En ganska enkel kurs men lärorik. Läraren gick igenom olika kreativa tekniker som vi fick 
använda under lektionstid. I slutet gjorde vi ett projekt där vi designade lysen till framtidens bilar 
tillsammans med ett bilföretag. I denna kurs åkte vi till Barcelona över en helg och var på en bilfabrik 
och två stycken designmuseum. 

Staden och landet 
Som sagt så visste jag inte så mycket om staden men den visade sig verkligen vara fin. Staden var 
ganska liten och det var framförallt närheten till naturen och surfen som jag gillade. En kort promenad 
från lägenheten hade man hela atlanten framför sig. Det fanns flera platser längs kusten man kunde 
åka till / hajka på och uppleva den mäktiga naturen. Under lågsäsong var det få turister där. Vanligtvis 
regnar det mycket i november och december, men vi hade flyt med vädret och hade många soliga 
dagar även då.  
 
Staden är ju känd för sin mat och det var med rätta. Råvarorna i matbutikerna tyckte jag var bättre än 
hemma och det kryllade av bra restauranger. Vi gick på en restaurang där de endast serverade kött och 
paprika och det var bland det godaste jag har ätit.  
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Fritid och sociala aktiviteter 
Som tidigare nämnt var surfen min främsta aktivitet. Vattnet blev kallare under hösten (14 ° 
C i december) medan vågorna blev bättre. Det anordnades fotbollsmatcher, rodd, salsakurser och 
andra aktiviteter. Jag och en kille från Danmark spenderade mycket tid på att spela beachtennis och 
fotboll på stranden.  

Det fanns gott om nattliv och många barer. Det var tre större klubbar man kunde gå till. Varje torsdag 
anordnades ”pincho pote” dit man många gick för att äta ”pinchos” och dricka. Vi var dock oftast ute 
med andra utbytesstudenter och det var svårt att komma i kontakt med lokalbefolkningen (särskilt då 
man inte kunde språket helt flytande). Jag hade lite svårt för reggaeton-musiken så jag var inte ute och 
festade särskilt mycket.  

Vi var ett gäng på cirka 30 utbytesstudenter från hela världen. I allmänhet var det (tyvärr) så att 
utbytesstudenterna hängde ihop för sig och lokalstudenterna ihop för sig. De spanska studenterna var 
lite tillbakadragna och man behövde ta initiativ för att umgås. Även fast lokalbefolkningen var vänliga 
och så fick man en känsla av att vissa inte riktigt gillade att det kommer dit folk från andra länder, 
särskilt om man försökte prata engelska med dem.  

 

Övriga rekommendationer 
I allmänhet skulle mitt tips vara att göra små äventyr runtom staden. Åk till och hajka runt Zumaia 
(när det är low-tide), det var ett otroligt häftigt ställe. Ät mycket på restauranger och försök ta kontakt 
med lokalstudenterna.  

 

 

 


