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Plugga i Barcelona, för dig som älskar mat och dryck 

Innan avresa 

Utbytesstudier kändes inte som ett självklart val, just för att det kändes lite läskigt att åka bort en så lång tid 
hemifrån för mig som inte är van vid den typen av resor – och dessutom lämna hundar, pojkvän och nyköpt 
bostad hemma. Dock är det en otrolig chans jag aldrig kommer få igen och ångrar mig inte en enda sekund att 
jag tog den! Skulle rekommendera alla att åka på utbyte om chansen finns!  
 
Jag valde Barcelona, Spanien, vilket kändes naturligt i och med jag besökt Spanien otaliga gånger och hade 
ytterst lite grundläggande kunskaper inom spanska språket, men absolut främst – för maten och drycken! Jag 
gick en språkkurs (A2) på KTH innan jag åkte, vilket inte var nödvändigt men kul att kunna förstå det inhemska 
språket lite ytterligare, samt en rolig förberedelse för att ställa in sig på att plugga i ett annat land med ett annat 
språk. Jag behövde inte ta några vaccinationer eller söka något visum.  

 
Ankomst 

Jag var på plats i Barcelona 24 januari, varav introduktionsdagen var 28 januari och kurserna började 4 februari. 
Mottagandet var annorlunda mot KTH, dock väldigt bra första veckan då man får en snabb bild av andra 
studenter man kan umgås med under tiden man är på plats. De flesta läste inte samma kurser som jag, vilket var 
trist och därav kändes deras mottagningsevenemang inte särskilt intressant för min del.  

 
Ekonomi 

Det enda stipendiet jag hade var Erasmus, vilket jag definitivt rekommenderar. Jag rekommenderar även att 
googla runt bland andra stipendier i god tid för att kunna få ytterligare bidrag. Jag började titta på detta för sent 
och hann därav inte söka flera, kräver lite mer jobb – men klart värt. Utöver Erasmus hade jag utöver vanligt 
bidrag och lån även ett merkostnadslån från CSN och kunde klara mig på detta. Pris på mat och dryck i Barcelona 
är avsevärt mycket billigare än på hemmaplan i Stockholm. Inga andra kostnader uppkom kring studierna. 

Boende 

Jag fann en lägenhet innan ankomst via Uniplaces, vilket var en smidig hemsida att kunna se vilka specifikationer 
en lägenhet har, samt bilder på den. Jag hyrde bostad ensam, vilket blev en väldigt fräsch tvåa inkl. tvätt- och 
diskmaskin, i Barri Gotic (Gothic quarter, ”gamla stan”) och det kostade 1500 €/månad, vilket var dyrt. Alla andra 
jag kände eller lärde känna hyrde ett rum, vilket är avsevärt mycket billigare. Denna placering av boende hade 
jag ett gångavstånd på 6,5–7 km till skolan, UPC som ligger nordväst om ”City”, alternativt tunnelbanans gröna 
linje 15–20 min. Mysigt och lugnt område nära El Born (små tapas restauranger och många barer). Ca 5 min till 
La Rambla och 10 min till stranden. Om du inte älskar att ha tusentals människor utanför ytterdörren bör du 
hitta boende en liten bit ifrån La Rambla, då det är mycket turister där i princip hela tiden.  

Universitetet och studierna 

Universitet var stort i sin helhet, med flera stora fakulteter. Deras geotekniska fakultet är en av världens främsta. 
Jag tillhörde Campus Nord och de som läser ”Civil”. Till skillnad från KTH där vi läser flera olika kurser inom 
samma fakultet har de flera olika master per fakultet, dvs. en master med flera kurser inom samma ämne.  
Ex. bara inom geoteknik eller bara inom konstruktion. För mig blev det därav flera olika kurser inom olika 
fakulteter, därav också många olika personer i varje klass. På UPC fanns det inga ”övningar/räknestugor” jämfört 
mot hur vi har det på KTH. Detta var frustrerande tills jag förstod det är inte var några konstigheter att dyka upp 
på professorernas kontor och få hjälp eller ha ”privatlektioner”.  
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Kurser 

Jag läste 5 kurser, motsvarande 27 HP. Jag hade läst Spanska A2 på 7,5 HP terminen innan, och behövde således 
inte läsa fulla 30 HP på plats. De spanska studenterna tyckte att vi som läste närmare 30 HP var galna – men vi 
behöver ju läsa det. Dock var det en mycket stor skillnad att läsa alla kurser samtidigt där, jämfört mot att vi bara 
läser 2 i taget per period på KTH. Behövde påminna mig om att inte stressa eller plugga lika mycket i varje kurs, 
som jag är van vid då man bara läser 2 kurser om gången, utan att det var 5 kurser som faktiskt ska dela på tiden. 
Jag pluggade väldigt mycket ändå för att kurserna var tunga och jag absolut inte ville ligga på gränsen att inte 
klara kursen. Spanjorerna tycker kurserna är väldigt svåra och därför är det ”känt” bland dem att det är många 
som fuskar på tentorna, då det dessutom inte fanns något krav på att lägga bort sin telefon mm. Detta störde 
min fokus extremt då detta inte sker på KTH. Det som tyvärr skildes åt jämfört mot KTH med var att det inte 
fanns några gamla tentor att titta på i några av kurserna, vilket gjorde det svårt att veta vad som var mer och 
mindre relevant inför tentorna.  

Jag valde följande kurser:  

250406 Computational Engineering, 6 ECTS (motsvarar AF2024 Finita Elementmetoder) 

Denna kurs var den absolut bästa jag läste på UPC. Den kändes omöjlig och jättesvår i början, men lärarna var 
extremt pedagogiska och kursens upplägg var mycket genomtänkt. Om man ligger i och är involverad på 
datorlaborationerna lär man sig mycket inför de två tentorna som kursen hade. 
 
Kursen är uppbyggd av 2 tentor, 1 projekt, samt något de kallade ”class-work”, vilket innebar att man skulle vara 
aktiv under lektionen med att lyssna osv. Denna kurs gick 12–14 tisdagar och torsdagar.  

250407 Geomechanical & Geotechnical Engineering, 6 ECTS (motsvarar AF2602 Bergmekanik) 

Denna kurs hade flera lärare, varav en var mycket inspirerande. Kursen innehöll mycket intressanta delar, 
mycket konceptuellt, dock en del beräkningar som kunde komma på tentan. Kursen hade en deltenta och en 
sluttentamen, samt ett projekt. Denna kurs gick 9–11 måndagar och 8–10 onsdagar.  

250422 Interaction between groundwater and civil works, 5 ECTS (motsvarar AE2610 Tillämpad hydrologi) 

Denna kurs hade två olika lärare som inte var duktiga på att kommunicera. Mycket beräkningar och inte särskilt 
strukturerad. För mig som gillar att räkna tyckte jag mycket om denna kurs, trots dess röriga upplägg. Kursen 
bestod av 4 inlämningsuppgifter med beräkningar och en sluttentamen. Kursen gick 8–11 torsdagar. 

250470 Building structures, 5 ECTS (motsvarar AF2401 Byggnadsteknik, fortsättningskurs)  

Denna kurs motsvarade inte riktigt mina förväntningar, men var väldigt intressant och lärorik. De olika lärarna 
som föreläste var verkligen inte inspirerande tyvärr, de läste av powerpointpresentationen vilket gjorde att det 
kändes mer givande att läsa dem hemma istället. Denna kurs bestod av 4 beräkningsinlämningar och två tentor. 
Denna kurs kändes väldigt svår att klara och trots att jag studerade väldigt mycket för både tentorna och 
inlämningsuppgifterna. Vilket tyvärr ledde till att jag inte heller klarade den, och det gjorde inga av 
utbytesstudenterna i klassen heller. Dock klarade spanjorerna denna då detta var den främsta kursen 
spanjorerna fuskade i. De satt med telefoner, läste av powerpointpresentationen och nemas problemas 
kammade hem ett betyg i denna kurs. Kursen gick 8–11 tisdagar. 

250707 Non-linear analysis and behavior of concrete structures, 5 ECTS (motsvarar AF2102 Betongbyggnad 
fortsättningskurs) 

Denna kurs hade en äldre man som lärare, som var otroligt ostrukturerad men väldigt kunnig. Kursen krävde inte 
mycket, att läsa gamla presentationer inför tentamen hjälpte mycket, samt ta hjälp av läraren vid projektarbetet. 
Kursen bestod av ett projekt och en sluttentamen. Kursen gick 16–19 tisdagar.  
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Staden och landet 

Inga specifika kulturkrockar skedde mer än att spanjorer är öppna, pratglada och mer fysiska människor än 
svenskar J. Staden i sig var otroligt härlig att vara i, en lugn och relaxad stämning, likt det mañana mañana man 
tänker sig. Utöver detta gäller det som vanligt när man besöker en storstad att hålla koll på sina värdesaker, samt 
väskor på stranden/parken, speciellt i denna stad då det är extremt organiserat. Särskilt de män som står still och 
tittar på folk på gator, i korsningar och hörn, samt de som går runt och säljer öl mm. på kvällar/nätter.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden i denna stad fanns det mycket att göra. Jag spenderade främst min tid att jogga längs stranden som 
var den enda platsen som inte hade rödlysen var hundrade meter. Det var ett gäng som jag inte läste så många 
kurser med men som jag spenderade väldigt mycket tid med att gå ut och äta otroligt bra och prisvärd mat, samt 
dricka väldigt gott vin, sangria och cava. Flertal bra frukost/brunch ställen finns runt om i staden och extremt 
mysiga, genuina barer som bör besökas ibland annat El Born.  

 
Rekommendationer och övriga reflektioner 

Åk på cava provning som ligger utanför Barcelona precis. Området heter Freixenet och man får inblick i hur cava 
tillverkas, dess produktion och såklart: avsmakning! Helt klart värt ett besök!  

I området El Born rekommenderar jag att be om en vattenmelonmartini som inte finns på menyn på Porteño 
Bar, sen 5€ för en jordgubbsmojito på Rubí Bar (de tar endast kontanter). För att dricka väldigt gott vin är Bar 
Brutal ett måste! 

Ett säkert kort för tapas är att gå till Sensi, som har flera restauranger inom några meters avstånd. Dock gäller 
det att vara där när de öppnar eller boka bord! Tapas mer likt mat från mellanöstern som rekommenderas är 
Ziryab i El Born. Den absolut godaste tapasen jag provade var Platteleria i Poble Sec, även flera tapas 
restauranger i Poble Sec är mycket goda och genuina. Typisk katalansk rätt som man nästan kan beställa överallt 
är Pa amb tomáquet, vilket är mosad tomat med vitlök på bröd, samt klassiskt spanska patatas bravas som 
serveras med någon form av aioli och stark tomatsås. De flesta restaurangerna är även väldigt duktiga på fisk.  

Blir man sugen på asiatiskt är Un bocado i Exiample ett måste! Sushin är generellt ganska dyr i Barcelona för att 
inte heller smaka toppklass, dock är detta ställe en utav de bästa sushi jag provat. Det är till ett fast pris och ger 
obegränsade beställningar.  

Två ställen som kan verka som en turistfälla men som har så otroligt god mat är följande: Paellan på Salamanca 
Del Mar, fantastisk god mat och otrolig service. Prova pintxos på Bilbao Berria helst innan lunchtid (lunch är kl. 
14 i Barcelona) då det inte är alldeles för mycket folk på plats. Pintxos är likt tapas men mindre plockrätter från 
Baskien.  
 
Frukost/brunch och fikaställen finns i mängder - men de bästa ställen jag besökt är:  
Frukost på Elsa y Fred och Federal Café, lunch på Flax and Kale, fika på Brunch and Cake, allt du kan tänka dig på 
Alsur Café. Kaffe är mycket billigare på de genuina ställena och en latte kostar mellan 1–1,5 € och som beställs 
på spanska: ”cafe con leche”, vilket är det du får även om du bara vill ha en kaffe med mjölk. Cortado (katalanska 
”tallat”) dricks mycket i denna stad, vilket är en enkel espresso shot med mjölk, tips: Satans Coffee Corner.   
 
Under påsken var det ingen skola och jag tog tillfället i akt med att hyra en bil (via appen Drivy, mycket prisvärt: 
200€ för en vecka) och körde en roadtrip längst Costa Brava till franska Collioure. Detta rekommenderas starkt! 
Vi besökte följande ställen: Girona, Palamos, Palafrugell, Llafranc, Far de Sant Sebastia, Begur, Figures, Cadaqués,  
Collioure, Besalú, Banyloes. Helt fantastiska platser! Har du funderingar på detta kan jag ge massa tips! 

 
Tveka inte på att höra av dig om du har några som helst frågor eller funderingar! J 
mkarlbom@kth.se eller direkt på Facebook, bara söka på mitt namn: Malin Karlbom.  


