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Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att jag trodde det skulle vara lärorikt och för att jag var nyfiken på hur det 

var att bo i ett annat land. Jag hade besökt Barcelona tidigare, visste att det var en häftig stad och hade 

hört gott om skolan. KTH rekommenderade att man läst spanska på A2-nivå vilket jag gjort på 

gymnasiet. För att fräscha upp kunskaperna och vara mer förberedd läste jag en kurs i spanska på nivå 

B1 på KTH innan jag åkte. En fördel med att åka på utbyte inom EU är att ansökningsprocessen är 

väldigt smidig i och med att det inte krävs visum. 
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Ankomst 

Jag flög ner ett par veckor innan skolstart som var vecka 7. Under veckan innan det höll skolan med 

introduktion för utbytesstudenter vilket var ett bra tillfälle att lära känna andra. Skolan erbjöd 

introduktionskurs i katalanska, vilket är det mest talade språket i Barcelona och Katalonien även om 

de allra flesta också kan spanska. 

Det finns en förening som bjuder in antagna utbytesstudenter och anordnar aktiviteter för dem såsom 

resor, stadsvandringar och fester. Barcelona är en stad med väldigt mycket utbytesstudenter och det 

finns en del organisationer som jobbar  med evenemang för studenter och utbytesstudenter.    

Ekonomi 

För utbyten inom EU går det att söka Erasmusstipendium. Hur stort stipendiet är varierar beroende 

på vilket land man åker till och hur länge man är borta. I princip är kostnadsläget liknande det i 

Sverige, vissa saker är billigare och andra dyrare. Det är fullt möjligt att leva på stipendiet plus CSN-

lån. Det fanns inga kostnader som rörde själva utbildningen. 

Vill man hålla nere kostnaderna för att leva är mitt tips att laga mat själv. De flesta råvaror, både kött 

och grönsaker är billigare, särskilt om man handlar i större butiker och saluhallar. 

Bild 1: UPC Campus Nord 
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Boende 

UPC anordnar inte boende åt utbytesstudenter. Fördelen med boende är att det till skillnad från 

Stockholm finns ganska gott om boenden men nackdelarna är att dessa kan vara ganska dyra och att 

det finns väldigt många oseriösa uthyrare som inte är blyga att ta betalt för ”service fees” och dylikt. 

Det finns några sidor som förmedlar bostäder men det gäller att ha tur med att hitta en hyresvärd som 

inte är ute efter att svindla dig på pengar. 

Vad gäller var man bor skull jag rekommendera att undvika att bo i anslutning till gamla stan. Det 

gjorde nämligen jag och även om det ser fint ut så finns det mängder av ficktjuvar och andra kriminella  

häromkring. Jag skulle rekommendera att läsa på om de olika områdena och kolla upp resetider innan 

man bestämmer sig för var man ska bo. 

 

Universitetet och studierna 

UPC har över 30 000 studenter spritt över flera olika campus och de har undervisning i de flesta 

populära områden. På masternivå finns det både kurser på engelska och spanska, en del populära 

kurser finns dessutom på bägge språken. Jag läste bara kurser på engelska men vad jag hör av andra 

som läst spanska kurser är att dessa kan blanda spanska och katalanska. Skillnaden 

undervisningsmässigt mot KTH var att det inte fanns några lärarledda övningstillfällen, utan nästan 

bara föreläsningar. Istället förväntas man själv bestämma möte med professorerna om man behöver 

hjälp. Min egen erfarenhet av detta är att de är mycket hjälpsamma och måna om att man ska förstå.   

Kurser 

Det finns en lista över kurser som ges av Escola de Camins (motsvarigheten till ABE) på engelska. Jag 

läste tre kurser som inte har någon motsvarighet på KTH och två som har det. 

Building structures – motsvarar Byggnadsteknik fortsättningskurs. Handlar i huvudsak om globala 

beräkningar på bärverk och strukturer och till en mindre del om byggnadsfysik. 

Computational Structural Mechanics and Dynamics – motsvarar Finita elementmetoder i analys och 

design, och till viss del Strukturdynamik. Denna är en fortsättningskurs i FEM så om man som mig 

Bild 2: Utsikt från mitt fönster 
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inte kan något om det sen innan är det väldigt högt tempo i början. Väldigt lärorik kurs, särskilt när 

det kommer till att behärska FE-mjukvara. 

Machine learning and models for decision making – Introduktionskurs i maskininlärning, särskilt 

dimensionalitetesreducering och variabeloptimering. 

Computational engineering – Borde motsvara fortsättningskursen i numeriska metoder på KTH men 

jag är inte säker då jag inte ska tillgodoräkna den då den motsvarande kursen inte ingår i mitt 

masterprogram. Jag rekommenderar den här kursen om du vill bli bättre på Matlab. 

Domain Decomposition and large scale scientific computing – Distribuerade beräkningar. Ett väldigt 

spännande ämnen som jag inte visste något om innan. Kursen är lika delar teori och implementering 

av distribuerade beräkningar med MPI och OpenMP. 

Staden och landet 

Barcelona är en stor stad med något för alla. Katalanerna är väldigt stolta över sin kultur och sina 

traditioner och ser till att fira dem ordentligt. Det finns oerhört mycket sevärdheter och 

kollektivtrafiken är väldigt smidig att använda. 

 

Bild 
3 
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Bild 4: La Sagrada Familia 
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Fritid och sociala aktiviteter 

För mig som tycker om att springa var Barcelona en toppenstad, det finns fina löprundor både längs 

med vattnet och uppe i bergen norr om stan. Om man som mig gillar fotboll finns såklart FC Barcelona 

och Espanyol att gå och kolla på men tyvärr är biljetterna dyra. 

Bild 5: Montserrat 
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Det finns gott om resmål runt om i Katalonien som ofta bara är en buss- eller tågresa bort. Allt från 

pittoreska småorter med fina stränder, naturupplevelser, till skidanläggningar under vintern. 

Bild 6: Camp Nou 
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Det finns också mycket uteliv i Barcelona, förmodligen mer än vad någon kan hinna med under ett 

utbyte. Om det är din grej kan jag varmt rekommendera Barcelona. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Barcelona är fantastiskt på många sätt men tyvärr har staden vissa problem med kriminalitet. Det 

begås tusentals fickstölder om dagen och ca 0% av dom blir uppklarade av polis. Det också vanligt med 

oseriösa hyresvärdar som jag nämnde tidigare. Min rekommendation om du ska åka hit är att vara 

väldigt försiktig och att tänka på var du förvarar värdesaker. 

Bild 7: Vallnord, Andorra 


