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Innan avresa
När jag fick veta att jag skulle åka Turin ville jag bara preppa, preppa, preppa! Jag gjorde en playlist
på Spotify med bara italiensk musik, kollade italienska filmer och körde Duolingo 15min/dag för att
kunna lite italienska innan avresan. Man behöver inga vaccinationer eller visum men man kan ansöka
om ett ”fiscal code” så fort man får sitt acceptance letter från Polito hos Italienska Ambassaden (till det
behövs även personbevis från skatteverket och passkopia så det kan man ju ordna i förväg). Det finns
italienska kurser man kan läsa på plats i Italien innan utbytet men jag gjorde inte det så har inte så bra
koll på dem. Det finns även en italienska sommarkurs på SU som är CSN berättigad och som jag i
efterhand önskar att jag läst. En annan grej man kan ordna i förväg är uthyrning av sin SSSB lägenhet
om man har en sån. Dubbelkolla så att du kan använda din mobil som vanligt på utbytet (inom EU är
det oftast lugnt, men jobbigt om inte). En annan teknisk grej ifall du vill kunna kolla SVT när du är
borta är att kolla upp/ordna VPN. Absolut viktigaste är såklart att verkligen kolla upp alla kurser man
vill läsa och såklart boende. Kurser ska man ju ha kollat upp innan man faktiskt söker utbyte men jag
skulle verkligen rekommendera att ni kollar igenom vad ni vill läsa så tidigt som möjligt och har det
klart för sen är det så mycket annat att göra. Annat tips är att göra en mapp på google drive eller
liknande där du kan spara alla dokument, inloggningsuppgifter, kursbeskrivningar mm.
Ankomst
Jag visste att jag inte skulle kunna vara på plats under mottagningstiden och skolstarten då det
krockade med ett viktigt bröllop, så jag åkte ner i början på september för att försöka lösa det som gick
att lösas i förväg och hade mailat med International Office innan och förklarat min situation. Jag
missade som sagt hela sociala biten med andra Erasmus studenter men det finns ett Erasmus
Student Network (ESN) och dom ordnar fester och resor osv. Via ESN kan man även få en Buddy när
man kommer ner och jag fick smidigt kontakt med en italiensk kille som hjälpte mig med boendesök
men som jag också kunde fråga typ ”vilka affärer säljer blabla?”. Vi kommunicerade mest på
Whatsapp och jag rekommenderar verkligen att skaffa en Buddy. Det finns inte riktigt någon
sektion/kår så det sociala är i princip begränsat till att man kan lära känna sina klasskompisar. Dock är
italienarna mycket mer framåt än svenskar så spontana möten kan också ske såklart! Jag fokuserade
på att hitta boende, orientera mig i staden, skaffa ett GTT kort till kommunaltrafiken och hitta ett
basketlag. Det finns även en ”free” Walking tour som jag rekommenderar att göra tidigt för innan jag
gick den hade jag inte ens förstått att jag inte varit i centrum av staden än. Den utgick från Porta
Nuova kl 10 på förmiddagen nästan varje dag.
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Ekonomi
Jag fick Erasmus bidraget och CSN. Boende kunde variera ganska mycket och jag tror det är lätt att
bli blåst som utlänning. Mat och alkohol är billigare än hemma så jag passade på att äta ute mycket!
De italienska studenterna är oftast mer begränsade i sin ekonomi och lever på pengar deras föräldrar
skickar till dem – detta ledde till att jag inte gjorde alla saker jag ville göra under första delen av mitt
utbyte då jag inte kunde få sällskap av någon. Så småningom lärde jag känna andra Erasmus
studenter som hade både ekonomi och intresse av att göra vissa utflykter jag ville göra men var
såklart tråkigt att italienska vänner inte alltid kunde hänga med.
Boende
Jag hade inte ordnat boende i förväg utan skulle göra det på plats. Hade jag kommit samtidigt som
mottagningen tror jag det hade varit lättare då man kunnat prata med folk och kanske få tips eller gå
ihop med andra. Jag använde mig av diverse agenturer men dessa är oftast dyrare. Facebook
grupperna är bättre/billigare och på skolan finns även anslagstavlor med massvis av annonser. Nästan
Allt är på italienska och detta var verkligen nått som tvingade en att lära sig rum som stanza, doppia,
singola, affiti osv. De flesta italienarna betalar mellan 300-400€/mån i hyra och alla bor i små
kollektiv med andra studenter. Standarden varierar mycket men generellt är studentbostäderna mer
funktionella än hemtrevliga. Jag bodde första terminen i en fräsch lägenhet i San Silvario med två
palestinska bröder som var jättegulliga och som kostade 500€/mån. Andra terminen bodde jag precis
bredvid skolan på Corso Luigi Einaudi med 4 italienska killar i en stor lägenhet (som hade vardagsrum
& ugn – något den tidigare hade saknat). Mitt sovrum var mindre men här betalade jag 285€/mån
plus gas och el som betalades kvartalsvis. Jag bytte då jag tyckte 500€ var för mycket och för att jag
ville bo med italienare för att förbättra min språkutveckling.
Universitetet och studierna
Universitetet har olika campus men nästan alla ingenjörskurser ges på main campus som är stort men
inte så vackert. Klassrum med udda nummer är i den vänstra delen av byggnaden och jämna nummer
i den högra (i huvudbyggnaden och sett från huvudingången på Corso Duca degli Abruzzi). Bokstäver
kan vara våningar (b = 2a, c = 3e, d = 4e) men även en byggnad eller del av byggnad som på KTH (s
= där italienska kursen hölls, i = en byggnad nära matsalen). Jag har svårt att plugga hemma och det
finns väldigt få platser som är designerade för att plugga på i skolan, dessutom är dom rummen
otroligt fula och oinspirerande (till skillnad till KTHB <3) så jag pluggade en del på national biblioteket
som låg mer i centrum. Ett annat campus är ett slott i Valentinoparken (arkitektkurser främst) jag läste
två kurser som skulle ha varit där men pga Covid19 såg jag aldrig dem lokalerna. Det finns ingen
tydlig struktur i lektionernas uppbyggnad, ingen AK men oftast väntar lärarna till 5-10 över innan de
börjar. Många lektioner är 3 timmar (eller längre!) och ofta med bara en rast när läraren känner för det.
Jag tyckte det var lite jobbigt eftersom rasterna är bra tillfällen att fråga klasskompisar/läraren om det
är små grejer man är osäker på osv. De flesta lärare uppmuntrade interaktion och frågor men det finns
fortfarande en annan hierarkisk struktur och mina klasskompisar uppfattade mig och en annan svensk
tjej som ganska ”ouppfostrade” när vi ställde ifrågasättande frågor eller bara uttryckte åsikter
överhuvudtaget. Det finns endast ett rum med micros och det låg långt från där jag hade lektioner så
planera för kalla matlådor. Ofta åts matlådorna i klassrum eller utomhus när vädret var fint. Jag läste
alla mina kurser på engelska och italienskakursen var på kvällstid och lördagsförmiddagar – lite
annorlunda schematider. Engelska nivån mellan lärare varierar men är generellt inte jättebra. Dem
pratar engelska men använder ord som är lika italienska ord och ibland blir det lustiga fel. Dem gillar
även att slänga in avancerade ord för att låta professionella istället för att hålla sig koncisa vilket bara
blir förvirrande (även studenter gör detta), exempel längre ner. Erasmus studenter har inte möjlighet
att göra kursutvärderingar som de andra studenterna men jag skrev min egna och mailade direkt till
lärarna när kurserna var slut för hade kommentarer till alla kurser. Dem fokuserar på lite andra saker
än vad vi gör på KTH men det är svårt att sätta ord på vad skillnaden är.
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Kurser
Kurssitutationen var lite speciell för mig då alla kurser som jag läste på HT gavs för första gången då
mastern var ny och alla kurser jag läste på VT var på distans pga Covid19. Detta är i alla fall kurserna
jag läste:
HT19
Resources and Environmental Sustainability 8hp - 02OULNF
Applied hydrology/Environmental fluid mechanics 12hp - 01UCHNF
Climate change mitigation 6hp - 01UCDNF
Lingua italiana livello 1 6hp - 02NDLLZ
VT20
Environmental Spatial Analysis 6hp - 05SQZNF
Applied Environmental Engineering 8hp - 01RKPNF
Decision Making for Sustainable Development Goals 6hp - 01SOXQA
Methodologies for Social Inclusion and Participation 6hp - 01RUWQA
Lingua Italiana livello 2 6hp - 01OXGLZ
Italienska kurserna går självklart inte in som programkurser utan räknas in som valfria kurser.
Methodologies for Social Inclusion and Participation var en sociologikurs som också räknas som valfri
men den var ändå en av mina favoritkurser! När jag skriver den här reseberättelsen har jag fortfarande
inte avslutat kurserna på VT och vet inte heller säkert om alla kurser kan tillgodoräknas eller vilka de
skulle kunna motsvara på KTH.
Kvalitén på kurserna var blandad, är du intresserad av någon specifik kurs så kontakta mig gärna för
mer utförlig beskrivning och åsikter (email längst ner). Det finns så himla många kurser på KTH som
låter intressanta och helt ärligt kan jag känna mig lite ledsen att jag missade tillfälle att läsa dem på
grund av att jag läst vissa halvkul kurser här i Turin.
Staden och landet
Dem flesta har nog en bild av Italien innan dem åker men jag rekommenderar att ta kursen LS1600
Interkulturell kompetens innan utbytet, speciellt om det är första gången du bor själv i ett annat land.
Italien är ju lite känt för sin byråkrati och vissa grejer är lite konstiga och manuella som att ta med sin
räkning och betala i kassan på Carrefour. Dem har på sig skor/tofflor inomhus, äter på konstiga tider,
har en tydligare hierarki i skolan mm men inget som jag upplevde oöverkomligt. Räkna absolut inte
med att alla kan engelska(!!).
Exempel på språkfel/konstigheter:
”then you should perform the selection process” = then you should select
“this one is for sensible skin” = this one is for sensitive skin (sensibile på italienska)
“superficial water is collected” = surface water is collected (ytvatten/ytligt vatten)
Fritid och sociala aktiviteter
Till skillnad från i Sverige är det vanligt att man byter universitet till mastern så eftersom jag gjorde mitt
utbyte i år 4 var majoriteten av mina klasskompisar också nya i staden och ville bli kompisar vilket
underlättade. Jag gick med i ett basketlag vilket gjorde att jag fick många bra italienska tjejkompisar
(är ju mest killar på politecnico…) och sport är ju bra på det sättet att man blir del av ett gäng även
med språkbarriärer. Det finns bara en liten biograf som visar filmer på originalspråk men vissa visar
ibland filmer på engelska en speciell dag i veckan. Gå på så många aperitivo du hinner med och njut
av naturen och vädret! Vid välkomstmötet fick vi en 50 € -kupong att använda inom CUS Torino, som
är den stora idrottsorganisationen, dem har en app man kan spana in och massa olika sporter, i början
av höstterminen fanns det typ två veckor som var gratis för att testa på. Du behöver en medicinsk
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undersökning för att göra all (!) typ av fysisk aktivitet, det finns tre olika; en för att bara gå på gymmet,
en för att göra sport med tävlingsmoment "antagonistica" och en annan för typ elitidrottande. Om du
bara vill anmäla dig till ett gym kan du få läkarintyget gratis på S. U. I. S.M på Piazza Gian Lorenzo
Bernini 12 (du måste boka en tid dock) och det hjälper om du har ditt smartcard (som du får på plats)
från Polito. Om du behöver antagonistica (jag tog detta eftersom jag ville kunna spela basketmatcher
och ville registrera mig för ett halvmaraton) kostade det 40 €.
Ställen i staden som jag rekommenderar:
Le Panche Cocktail Bar vid Ponte Rossini
Mad dog speakeasy på via Maria Vittoria
Bar Cavour vid piazza Carignano
Intesa Sanpaolo Skyscraper rooftop bar nära Porta Susa
Street art kvarteren runt MAU (museum of urban art) att gå runt i
Sushi mori eller Hanabi sushi för sushi buffé
Jazz Club Torino och/eller skating vid Piazzale Valdo Fusi
La Voglia Matta på via Vigone eller Futtitinni e Sbutrìa på via Claudio Luigi Berthollet för cannoli!
Les Arcades på via Fratelli Calandra har en ökänd drink som heter Tamango.
Galleria Subalpina – bara fint.
Barhoppa i San Silvario.
Camera på via delle rosine är ett litet trevligt foto galleri
Cianci vid Giardino Bottero – trångt och klassiskt italienkt matställe.
Condominio 25 verde på via Corregio/via Gabriele Chiabrera – privat grön arkitektur bostad.
Rekommendationer och övriga reflektioner
Här är lite länkar till grejer som du kan ta tag i nu på förhand!
Code fiscale ansökningsformulär:
https://ambstoccolma.esteri.it/resource/2011/01/44138_f_amb61domandacodicefiscale.pdf
Ansökan om personbevis från skatteverket:
https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/bestallpersonbevis.4.18e1b10334ebe8bc80003671.ht
ml#!/valjare/steg1
SSSB blanketter för ansökan om andrahandsuthyrning:
https://www.sssb.se/dokumentarkiv/blanketter/
Spotifylista med musik på italienska:
https://open.spotify.com/playlist/1p9qhjqFYW139c4lmNqawv?si=TRP9Xn0VSSakmNci055TIw
Kontakta mig gärna på ingridmyhrradell@outlook.com för frågor eller om du vill ta en fika och få mer
insikt kring kurserna jag läste!
Lycka till!
Ingrid Myhr Radell
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