
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 (4) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Astrid Lundman  HT2020 

Utbytesuniversitet     

Politecnico di Milano 

Utbildningsprogram     

Real Estate and Construction Management 

     

     

En kort resa till Milano 

Innan avresa 

Jag valde att åkta på mitt utbyte till Milano då jag visste att jag ville någonstans i Europa och både 

staden men skolan passad min utbildning och mina intressen. Jag har rest mycket i Italien förut så jag 

hade rätt bra koll på landet och kulturen men villa lära känna Italien genom att bo där under en längre 

period. Staden Milano var också något som lockade då det kändes som att det fanns massor att göra 

samt att de hade ett bra geografiskt läge vilket gjorde att man kunde resa en lätt i landet.   

Ankomst 

Jag och min kompis som också skulle till Milano på utbyte valde att åka ner till Milano redan i slutet av 

augusti för att kunna resa runt lite innan och njuta av en italienska sommaren. Värt att notera är att 

Italiens sommar är något förskjutet jämfört med Sverige på grund av att det fortfarande är så otroligt 

varmt i augusti. Detta gjorde att Milano var rätt dött när vi kom ner, eftersom alla var ute på landet 

eller vid kusten. Det gjorde inte oss särskilt mycket eftersom vi också planerade att resa i ca 2 veckor 

på italienska rivieran. Värt att tänka på är dock att det är väldigt svårt att hitta boende innan 

september eftersom alla är på semester och om man är på semester så svarar man inte på mejl eller i 

telefonen så det var väldigt svårt att få tag i mäklare på hyresannonser.  

Ekonomi 

Vi valde att ta både Erasmus bidrag samt merkostnadslån från CSN. Jag skulle säga att det verkligen är 

värt det eftersom man då kan använda dessa pengar till att resa och verkligen få ut så mycket som 

möjligt av sitt utbyte. Vi valde även att bo utanför campus vilket de flesta av våra kompisar också 

gjorde, men det är väldigt dyrt att hyra i Milano så det beror helt på vad man vill lägga pengarna på. 

Milano är Italiens dyraste stad att leva och bo i vilket är värt att tänka på. Boendet var som sagt dyrt 

men levnadskostnaderna var betydligt billigare än Sverige. En månads tunnelbanekort låg på 20€, en 

AW drink på 5-10€ och matvaror var också betydligt billigare än i Sverige.  

Boende 

Jag och min kompis hade fixat boende via AirBnB redan innan vi åkte och då även betalat första hyran. 

Dagen innan vi åkte ner fick vi redan på att den lägenheten inte var tillgänglig längre eftersom den 

gamla hyresgästen förlängt kontraktet, superkonstigt. Vi fick helt enkelt ta in på hotell och börja leta 

nytt boende. Jag skulle säga att vi faktiskt bara hade otur så man ska inte vara rädd för att använda 

AirBnB. Andra italienska sidor som är bra för att leta boende är Idealista.it 

Universitetet och studierna 

Skolan i sig var jättefin och trevlig, vi studerade alla våra kurser på Campus Leonardo vilket är att 

föredra då det är det campus som ligger mitt i city. Här läser man arkitektur och fastighetskurserna 

men om man läser mer åt bygg läser man sina kurser på ett campus i utkanten av Milano. Värt att 

tänka på är att italienska studiesystemet är väldigt annorlunda, lärarna är de som bestämmer allt och 

studenter har inget att säga till om. 

Kurser 

Vi läste 4 stycken kursen på vårt utbyte, där en av kurserna motsvarade 2 kurser men hade 1 

gemensam tenta.  
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1.Building Maintenance Proceedings and Methods  

2. Information Systems for the Maintenance and Management  

3.Financial Management of Real Estate Transactions + Project Management 

Nu i efterhand skulle jag inte rekommendera att läsa kursera 1 och 2. Detta eftersom kurs 1 var super 

tekniskt och inte ekonomiskt inriktad som vi trodde. Det handlade mer om teknisk förvaltning, 

bärighet, och hur man bygger och förvaltar fastigheter. Jag känner inte att den speglar min 

masterutbildning. Samma gäller för kurs 3, det var i princip en systemvetare kurs tillämpat på 

fastighetsförvaltning. Lärorik och intressant men det blev problem när en baskunskap var att vi 

förväntades kunna AutoCad och nu skulle lära oss tilläggsprogram till Cad. Det blev jobbigt för mig 

som aldrig någonsin jobbat i Cad förut… Den tredje kursen är bra för ekonomi, rätt mycket upprepning 

men överlag en bra kurs som matchade min utbildning.  

Staden och landet 

Milano är en underbar stad att bo i, den är inte lika turistig som andra italienska städer utan det är 

mycket mer fokus på att bara umgås med vänner och hänga ute på stan. Det är en relativt stor stad 

med hög puls så det finns alltid en masa roligt att hitta på, flertalet trevliga restauranger, barer och 

museum. Sedan är det fantastiskt att bara gå runt i staden eftersom det finns så många trevliga 

området. Brera är ett av mina favorit områden i staden, här finns massor med restauranger, barer och 

shopping. Ett annat bra området kring är Colonne di San Lorenzo, här fanns massor med bra vintage 

butiker men även barer och restauranger. Ett genomgående tema för Milano är att det finns mysiga 

barer och matställen runt om i hela staden, det är den största delen av kultur och där man umgås med 

sina vänner och familj.    

Fritid och sociala aktiviteter 

Aperitivo är den viktigaste sociala aktiviteten i Milano, mellan 18-20 varje dag så ses man ute på stan 

för att ta ett glas och lite snacks. På aperitivo så dricker man oftast en aperol spritz, den klassiska 

aperitivo drinken och genom att du köper ett glas dryck får man alltid tillbehör och snacks till. Utöver 

aperitivo ses man mycket på restauranger men även på promenader genom stan, museum och 

modehus/museum.     

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Mina rekommendationer är att resa! Vi var på italienska rivieran och Lake Como och hade planerat att 

även besöka Florens och Venedig men tyvärr var inte detta möjligt på grund av Corona. Här kommer 

även en lista och lite bilder på bra matställen och resmål!  

Barer:  

B Café (vårt bästa aperitivo ställe!)  

Flow  

Mag La Pusterla  

Lacerba  

N’ombra de Vin  

 

 

 

Mat: 

La Libera  

Volomose Bene (Bästa Carbonaran i Milano)  

Pizza AM (Bästa Pizzan i Milano) 

Carlo e Camilla  

Trattoria Masuelli San Marco 

Dal Bolognese  

Ciaccia coi Ciccioli  

La Prosciutteria 
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