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1. Vilket program läser du på? 
Sjuksköterskeprogrammet, Linköping 
 

2. Vilket universitet, land och stad åkte du till? 
Universitat Autonoma de Barcelona, Spanien, Barcelona 
 

3. Vilken termin åkte du och hur länge var du där? 
Termin 5, utbytet varade i 12 veckor, stannade totalt i 4 månader. 
 

4. Vad gjorde du där? (kurser, projekt, praktik)? 
Enbart praktik; 6 veckor på vårdcentral och 5 veckor på Neurokirurgen. 
 

5. Vad kunde du tillgodoräkna inom ditt program? 
 

6. Hur många timmar praktik/studier hade du per vecka? 
På vårdcentralen jobbade jag 4 dagar/v. totalt ca 28 h. På Neurokirurgen 
jobbade jag 30 h/vecka. På sjukhuset jobbade sjuksköterskorna pass om 
12 timmar så jag gick mån och ons, 8-20 och fre 8-14. 12-timmars passen 
kändes tunga från början, men samtidigt var det skönt att inte behöva 
jobba alla dagar. Utöver det pluggade jag samtidigt till kommande 
terminstenta i Sverige, skrev på min rapport och fick även en del 
uppgifter från sjukhuset i Barcelona, vilket gjorde att sista veckorna 
kändes något stressiga. Jag försökte även att plugga en del spanska på 
egen hand. 
 



7. Vart bodde du och hur var bostaden? Ordnade du det på egen hand? 
Om ja, hur? Kostnad? 
Jag bodde i en lägenhet centralt i Barcelona tillsammans med sex andra, 
varav en av dem var Kerstin som jag åkte med från Linköping. Redan 
innan vi åkte satte vi ut en annons på spanska på loquo.com och fick 
massvis av svar! Vi valde dock att avvakta tills vi anlänt till Barcelona, 
men dagen innan vi skulle åka såg jag en annons på loquo som verkade 
bra och det slutade med att vi redan första kvällen gick och kollade på 
lägenheten och rummen. Dagen efter flyttade vi in och vi har trivts väldigt 
bra! Vi bodde tillsammans med två fransyskor, en amerikan och ett 
spanskt par från Barcelona, alla studenter/utbytesstudenter. Vi betalade 
360 €/ månad, vilket motsvarade ca 3200 kr och då ingick allt. 
Lägenheten låg i området Eixample och läget var väldigt bra, nära till alla 
metro. Tips är att försöka bo med åtminstone någon spansktalande för att 
även hemma kunna öva spanska! 
 

8. Kunde du språket innan du åkte? Om nej, blev det ett problem?  
När jag gick i gymnasiet gick jag i tyskaklass, men eftersom jag alltid varit 
intresserad av språk läste jag även steg 1 och 2 i spanska under 
gymnasiet. När jag visste att jag hade en plats till Barcelona hoppade jag 
på en kvällskurs på Folkuniversitet som jag gick på några kvällar under 
hösten. Dock kunde jag inte överdrivet mycket vilket märktes den första 
tiden. De första två veckorna gick vi en intensivkurs i spanska på en 
språkskola som vi hittade på egen hand. Vi hade lektioner 20 h/vecka, 
grammatik på förmiddagen och konversation på eftermiddagen och jag 
lärde mig jättemycket under de veckorna. Därefter enbart genom att 
prata på praktik, plugga själv och prata så mycket som möjligt med 
spansktalande människor + övriga. 
 

9. Vilket är ditt bästa minne från utlandsstudierna? 
Jag har jättemånga bra minnen. Dels från praktiken de dagar när 
spanskan har flutit på bra och jag samtidigt har lärt mig mycket nytt och 
det har känts häftigt att jag är där! Men framför allt att ha fått uppleva att 
leva vardagslivet i världens bästa stad Barcelona.  
 

10. Vilka situationer upplevde du som 
jobbiga/stressande/frustrerande? 
Självklart har det funnits vissa dagar då allt inte känns lika peppt. På 
praktiken har det ibland känts frustrerande när man inte blir 
förstådd/inte förstår allt vad som sägs och på så vis känner sig dum. Men 
då gäller det att tagga om och tänka att ”jag klarar det här!”. Förutom det 
tycker jag att vardagen i Barcelona har känns mindre jobbig än hemma i 
Linköping, även om man ibland såklart kan längta hem till familj och 
vänner. 
 

11. Hur lång tid innan utbytet fanns du på plats? Var det bra eller önskar 
du att du skulle ha kommit tidigare/senare? 
Vi var på plats lite drygt tre veckor innan praktiken körde igång. Den 
första helgen fixade vi med boende, sen två veckors intensivkurs spanska 



och därefter en inplanerad ”chillvecka”. Jag tycker det var väldigt lagom, 
man hann komma på plats och känna sig någorlunda trygg i staden och 
psykiskt förberedd för att köra igång med praktik! Hade jag kommit bara 
någon dag innan praktiken skulle börja hade jag nog känt mig betydligt 
mer stressad. 
 

12. Hur finansierade du din resa? Hur mycket pengar gick det åt jämfört 
med att studera i Sverige? 
Utöver Erasmusstipendiet tog jag fullt lån och bidrag från CSN och det har 
räckt bra. För boende har jag betalt något mer än i Sverige men inte 
mycket. Och mat, dryck och det mesta är snäppet billigare än i Sverige, 
dock har det kanske blivit lite dyrare eftersom jag i Barcelona ätit mer ute 
och lagt pengar på utflykter. Jag köpte ett metro/buss-kort som kostade 
100 € för tre månader och då kunde jag åka hur mycket jag ville.   
 

13. Hur var mottagandet i värdlandet/-universitet?  
Det anordnades en välkomstvecka i början för alla nya erasmusstudenter 
vilket vi försökte vara med på så mycket som möjligt samtidigt som vi 
hade praktik den veckan. Det var ett bra sätt att träffa andra nya 
utbytesstudenter! Gällande praktiken kändes det i början inte riktigt som 
att allt var spikat med våra praktikplatser men det löste sig bra ändå. 
Förutom det hade vi inte mycket kontakt med universitet. För övrigt 
tycker jag att det spanska folket generellt sätt är väldigt välkomnande och 
hjälpsamma, men det gäller att prata spanska för väldigt få kan engelska. 
På praktikplatserna hade jag jättebra handledare som jag fortfarande har 
kontakt med! 

 
14. Är det någonting som du vill tipsa framtida utresande studenter om 

angående förberedelse eller studier? 
Har du inte läst jättemycket spanska innan kan det vara skönt att som jag 
försöka gå någon kurs hemma i Sverige och gärna på plats i Barcelona 
också. Om jag hade haft mer tid hade jag även velat gå en kurs även under 
praktikveckorna, men det kändes inte som att det hanns med.  
 
På det stora hela tycker jag att man ska försöka gå in med inställningen 
att man vill lära dig spanska! Man träffar många erasmus-studenter som 
bara pratar engelska, så ta därför tillfälle i akt på praktiken och i det 
dagliga livet, prataprataprata! Alla vet att man inte kan perfekt! På 
sjukhuset var det egentligen meningen att jag skulle kunna prata engelska 
med min handledare men både hon och jag tyckte att det funkade bra 
med spanskan så vi körde på det och jag lärde mig jättemycket! Det går 
inte att förstå allt hela tiden, men förhoppningsvis lär man sig lite varje 
dag. Ju mer spanska man kan desto mer kan man få ut av utbytet. 
 

15. Är det någonting som du rekommenderar att man ska ta med sig 
(kläder, material, praktiska saker..)? 
Kläder att ha på praktiken kan vara bra, vi visste inget om det innan så vi 
hade inte med några. De var snälla och lät oss låna ett par, men hade varit 



skönt att ha med sig dubbel uppsättning för att slippa tvätta varje ledig 
dag. 

 
16. Skulle du rekommendera andra att åka på utbyte till denna plats? 

Absolut! Barcelona är en fantastisk stad, det finns jättemånga olika 
områden och sevärdheter att se, människorna är öppna och trevliga, det 
finns roliga barer och restauranger, en lång strand och att få möjlighet att 
få ha praktik och se hur sjukvården funkar i ett annat land är otroligt 
spännande och jag har lärt mig väldigt mycket både om min framtida 
profession och om mig själv. Dessutom är sjuksköterskeyrket i Spanien 
väldigt likt den svenska sjuksköterskan och på så vis kan man lära sig 
väldigt mycket! 
 

17. Övrigt:   
Slutsats: Att åka på utbyte till Barcelona har varit det roligaste jag gjort 
hittills i min utbildning och förmodligen även i mitt liv. Jag har lärt mig 
massor, lärt känna nya människor från hela världen, kan prata spanska 
utan att tänka och jag hoppas och tror att jag har växt som person! Ta 
chansen och åk på utbyte, du kommer inte ångra dig! 
 
 

 

 


