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Utbildningsprogram     
Civilingenjör Energi och miljö 
     
     

En vår i och på distans från Italien  

Innan avresa 
Jag visste redan när jag började mitt första år på KTH att jag ville åka på utbyte. Jag såg det som en 
möjlighet att få prova på att bo utomlands och se hur universitetslivet fungerar på ett annat ställe. 
Innan jag sökte mitt utbyte gick jag noggrant igenom listan med alla utbytesuniversitet och läste 
nästan alla reseberättelser. Att mitt val tillslut föll på Italien tror jag såhär i efterhand inte var så 
oväntat. Jag har rest mycket i Italien och tycker om kulturen och jag har sen länge velat spendera en 
längre tid i landet. I och med det såg jag utbytet som ett perfekt tillfälle att få bo i Italien. Vilken stad i 
Italien som jag sen skulle bo i spelade inte så stor roll och jag är väldigt glad att det tillslut blev Turin. 
Innan avresa läste jag en italienska kurs på Stockholms universitet. Alla mina kurser i Turin var på 
engelska så det är inga problem att åka på utbyte till Italien utan ha läst någon italienskakurs. Dock så 
var en del kursmaterial på italienska och alla italienare är inte bra på engelska så jag skulle ändå tipsa 
om att läsa lite italienska innan och lära sig lite grunder. Innan jag åkte ansökte jag om en så kallad 
Fiscal code via Italienska ambassaden. Den används till lite allt möjligt i Italien och fungerar ungefär 
som personnumret gör för oss i Sverige. Det behövs för att registrera sig till kurser på universitetet så 
jag skulle rekommendera att göra det innan avresa så har man det gjort väl på plats.  

Ankomst 
Terminsstarten började den 2:a mars så jag bestämde mig för att i alla fall vara på plats två veckor 
tidigare. Jag kom till Turin den 15:e februari och dagen efter var det obligatoriskt upprop på skolan. 
Därefter väntade två veckor med event för alla internationella studenter. I och med att många i Italien 
insjuknade i Corona under den perioden så ställdes dessa event in. Jag träffade några andra studenter, 
bland annat några svenskar från KTH, under första dagen och vi hittade på saker tillsammans under 
dessa veckor.  

Ekonomi 

Gällande ekonomin så tog jag dels CSN-lån men jag fick hade även sökt Erasmusstipendium som jag 
fick. Boendet i Italien var relativt dyrt för mig i jämförelse mot andra studenter som jag pratade med. 
Däremot så skulle jag säga att resterande kostnader är betydligt lägre än i Sverige. Det var inga 
obligatoriska utgifter men för att vara med i den internationella föreningen och få vara med på alla 
event krävdes det en medlemsavgift på cirka 10 Euro. 

Boende 
Jag började leta efter boende långt innan avresa. Det gick att söka boende via universitetet men i andra 
reseberättelser verkade det som om boendet låg väldigt långt bort från campus och att standarden inte 
varit hög, så jag valde att söka boende på egen hand. Jag var på ett event på KTH för alla som skulle på 
utbyte och fick tips från studenter som varit i Turin tidigare om hemsidor och grupper på Facebook. 
Några av alla dessa var: Airbnb, Uniplaces, Idealista och Facebookgrupper med Erasmusstudenter i 
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Turin och Politecnico di Torino under det året. Det mesta jag hittade var dock boenden som hyrdes ut i 
minst 12 månader och i och med att jag bara skulle vara i Turin i ett halvår fungerade inte det för mig. 
Tillslut blev det att jag hyrde en lägenhet via Airbnb i området Vanchiglia som ligger väldigt nära 
centrum. Under den korta tiden jag var i Turin trivdes jag så bra i det området och älskade det! Så jag 
skulle verkligen starkt rekommendera att leta boende i områden nära det. Dock var detta en bit bort 
ifrån campus och många andra studenter som istället väljer att bo nära skolan. Med spårvagnen tog 
det ungefär 15 minuter till Campus vilket jag inte alls tyckte var jobbigt. Boendekostnaden blev dock 
ganska hög men lägenheten hade hög standard och eftersom jag bara skulle vara där några månader 
tyckte jag att det var värt det. Nu i efterhand hade jag dock övervägt att leta efter ett rum tillsammans 
med andra italienare för att kunna lära mig mer italienska och samtidigt betala en lägre hyra.  

Universitetet och studierna 
Jag gick en rundtur på huvudcampus första veckan och det är ett väldigt stort campus. Det finns flera 
campusområden runt omkring Turin och totalt är det ungefär 30 000 studenter. I mitt schema skulle 
jag ha haft föreläsningar på två av dessa campus. Alla mina kurser hade engelska som 
undervisningsspråk men en del kursmaterial var på italienska. I och med Coronapandemin åkte jag 
hem till Sverige i mitten på mars och hann aldrig ha en föreläsning i skolan. Under hela våren läste jag 
kurser online på distans från Turin så det är därför svårt att säga hur undervisningen är i vanliga fall 
och hur den skiljer sig från KTH. Jag läste kursbeskrivningarna innan och med tiden märkte jag att 
upplägget förändrades i och med att allt skedde på distans. Det som dock var väldigt annorlunda mot 
KTH och som jag hade fått höra innan jag åkte var att en stor del av examinationen är muntlig. Detta 
var något som jag var nervös för innan men som gick relativt bra.  

Kurser 
I mitt masterprogram på KTH, miljöteknik och hållbar infrastruktur, har jag 30 hp valfria kurser så 
det var inget tvång för mig att hitta kurser som skulle stämma överens med andra kurser på mitt 
program. När jag kom till Turin så valde jag att ändra lite i min studieplan och bytte ut en kurs och 
läste istället en italienska kurs. Utöver den kursen läste jag tre andra kurser som skiljde sig ganska 
mycket åt. Kurserna jag valde att läste hette; Applied Environmental Engineering, Decision Making for 
Sustainable Development Goals och Methodologies for Social Inclusion and Participation. Även fast 
kursupplägget förändras från det ursprungliga är jag nöjd med kurserna och skulle verkligen 
rekommendera att läsa någon av dessa.   

Staden och landet 
Jag fick verkligen ett gott intryck av Turin och trivdes väldigt bra i staden. Det är en stor stad med 
mycket restauranger, butiker och folk i rörelse. Jag hann inte uppleva några specifika kulturkrockar 
men något som jag märkte är att italienare äter både lunch och middag väldigt sent.  

Fritid och sociala aktiviteter 
Jag var i Turin en så kort tid att jag inte hann få en fritid. Staden ligger nära alperna så under tiden jag 
var där han jag var i flera olika skidorter vilket var hur kul som helst. Så om man är skidintresserad 
och ska på utbyte till Turin så skulle jag verkligen rekommendera att ta med skidutrustning. Jag vet att 
den internationella föreningen anordnade sportevent och att det var möjligt att gå på med i olika lag, 
exempelvis fotbollslag. Vad gäller sportevenemang och kultur finns det ett stort utbud i Turin och hela 
Italien. I Turin finns det två fotbollsklubbar som båda spelar i Serie A och något som jag hade planerat 
sen innan var att gå på matcher, men tyvärr blev dessa inställda innan jag fick möjlighet att gå. I Turin 
finns det även många museer och utställningar som jag hade velat besöka.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
I och med att jag inte hann vara i Turin har jag bara rekommendation utifrån det jag hade planer på att 
göra. Jag hann besöka många skidorter och det får man inte missa om man är i Turin! Utöver det så 
skulle jag rekommendera att resa runt massor i Italien. Det finns så många fina platser att besöka och 
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ett tåg som är så smidigt att resa med. Ät massor av god mat, umgås med människor från hela världen 
och njut av den fantastiska kulturen!  
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