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Milano är en underbar stad, när den inte råkar vara den mest covid-
19-drabbade regionen i Europa :) 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier för att jag ville ha variation, få en paus från KTH samtidigt som jag kunde 
fortsätta min utbildning. Jag tyckte också att ett utbyte kändes som ett roligt och relativt enkelt sätt att 
pröva att bo i ett annat land, eftersom ett socialt sammanhang uppstår ganska organiskt som student.  

Mina preferenser när jag valde utbytesuniversitet var att jag ville få erasmusstipendium, plugga på 
engelska samt läsa ’social science’ orienterade kurser. Mina preferenser begränsade mitt val till att stå 
mellan Eindhoven eller Milano och då valde jag Milano, p.g.a. jag tänkte att det är en roligare stad som 
har mer uteliv, fina byggnader och god mat. Detta beslut var helt baserat på magkänsla och fördomar, 
jag har inte varit i Italien innan och jag gjorde ingen research innan jag sökte.  

Ankomst 
Jag åkte till Milano en månad innan kursstart, eftersom vårterminen i Italien först börjar i början av 
mars så fanns det en paus efter den svenska höstterminens slut som jag passade på att fylla med en 
liten semester. När skolan väl började var det två välkomstdagar och flera aktiviteter/utflykter som 
man som student kunde delta i. Jag deltog emellertid inte i dessa för att jag inte hade lust just då.  

Ekonomi 
Jag fick erasmusstipendium eftersom mitt utbyte skedde inom Europa. Jag tog även merkostnadslån 
för utbytesstudier från CSN för att ge mig själv lite mer ekonomisk frihet att uppleva staden och åka på 
små resor på helgerna under min tid i Italien. Då min studieskuld redan är stor, tänkte jag att 10 000 
extra i skuld inte skulle göra så stor skillnad i längden för mig personligen så jag passade på att låna 
mer från mitt framtida jag. Boendekostnader i Milano upplevde jag vara ungefär som i Stockholm, 
men kostnader för mat, kollektivtrafik, äta ute etc upplevde jag som billigare än i Stockholm så det var 
inte en stor omställning för mig. Jag hade inte sparat särskilt mycket extra för utbytet mer än vad jag 
annars har som buffert hemma i Stockholm.  

Boende 
Jag ordnade boende tillsammans med min flickvän (som hakade på att bo i Italien samtidigt, och 
pluggade distans på ett universitet i Sverige) och två kompisar som också är ett par. Vi behövde därför 
bara två sovrum på fyra personer vilket gav oss större frihet att välja ett ’dyrare’ boende. Vi ville nog 
alla fyra passa på att bo centralt i stan, eftersom det bara skulle vara i en termin. Vi använde en 
förmedling som heter Italianway som hjälper till att hitta en lägenhet mot en administrativ avgift. Jag 
skulle inte direkt rekommendera dem, den administrativa avgiften kändes i efterhand onödig att 
betala och lägenhetshyrorna som de erbjöd var väldigt höga. Vi bodde nära tunnelbanestationen Porta 
Venezia vilket är ett område med mycket restauranger och barer där många 20-30åringar hänger. I det 
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området ligger också Milanos ’gay’-gata med mycket folk och festligheter så jag kan personligen känna 
att hyran var okej att betala för det läget. Hade jag rest till Milano själv hade jag absolut inte använt 
Italianway.  

Universitetet och studierna 
Min utbytestermin råkade sammanfalla med den globala corona-pandemin. Lombardiet, som är den 
region Milano ligger i, råkade också vara den mest coronadrabbade regionen i Europa till en början så 
Milano hann hamna på lockdown innan terminens ordinarie undervisning började. Undervisning 
skedde på distans, och alla kursplaner och examinationer fick väldigt snabbt anpassas till detta nya 
format. Jag tycker faktiskt att både universitetsledning, rektor och alla lärare var väldigt duktiga på 
denna snabba omställning, transparanta med information och ödmjuka inför att många studenter var 
förvirrade och stressade i den plötsliga kris som uppstått. Språkkurs erbjöds för de som ville, mot en 
kostnad som jag inte minns vad den var eftersom jag inte tog språkkursen.  

Kurser 
Kursvalet på Polimi var för mig en ganska rörig process. Jag läste till slut inga av de kurser som jag 
hade i min kursplan innan jag åkte till universitetet och jag hade svårt att få ihop mitt schema i början 
av terminen. Detta berodde främst på att utbytesstudenter inte fick söka till studios och vissa kurser. 
Anmälan på kurserna gjordes online enligt först-till-kvarn och kurserna fylldes på kanske 5-10 
minuter, så det var en riktigt stressig dag. Jag rekommenderar att ha en lång lista över kurser man 
skulle kunna tänka sig att läsa, då det inte finns tid att kolla upp nya kurser när anmälan väl öppnat.  

Jag läste följande kurser: 

054512 Contemporary City: Descriptions and projects.  

En projektkurs som är olika varje år med en gästprofessor. Jag tror den här kursen hade gjort sig 
bättre på plats än som distanskurs.  

099732 IC Economics of Public Issues 

En ekonomisk teorikurs applicerat på olika policyavvägningar. Väldigt bra och pedagogisk, gick bra att 
följa med grundläggande ekonomikunskaper.  

095874 Urban Renewal and Planning 

En väldigt fin kurs om en är intresserad av urban design men saknar erfarenhet av att rita. Mycket 
pedagogiskt upplägg med ’draw-alongs’ med arkitekter och tydlig genomgång av hur designprocessen 
går till. Slutresultatet var ett individuellt förslag på en master plan för ett omvandlingsområde i 
Milano.  

Staden och landet 
Det var lockdown och distansundervisning under större delen som jag var där.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Karantän. Men verkade finnas mycket kul aktiviteter i vanliga fall på universitetet, sportlag, körer etc. 

Skriv här! Har du några rekommendationer eller tips? Infoga gärna bilder i texten 


