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 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Astrid Ålander  HT20 
Utbytesuniversitet     
Politecnico di Milano 
Utbildningsprogram     
Fastigheter och Byggande 
     
     

Titel, en mening som sammanfattar ditt utbyte 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier mitt sista år på KTH. Jag var nästan klar med mina studier och kände att det 
vore kul att testa på lite miljöombyte innan jag tog min examen och började jobba. Italien har alltid varit 
ett drömresemål på många sätt, här finns kultur, maten, resorna och klimatet. Då min utbildning på 
Politecnico di Milano var helt på engelska krävdes det inte att jag tog en språkkurs i Italienska, utan 
detta var endast frivilligt, och på något sätt bra om du lättare vill kunna ta dig runt. 

Ankomst 
Kurserna började officiellt den 14e september, med lite introduktionsaktiviteter som Erasmus-gruppen 
som studenter på Politecnico dragit ihop några dagar innan kursstart. Du får helt fritt välja hur pass 
engagerad du vill vara, jag valde att delta på lita olika aktiviteter som City Tour och Aperitivos (Italienska 
AWs på ett ungefär), det passade perfekt ihop med att jag själv gjorde saker på min fritid utanför 
universitetet. . Att vara med i Erasmus-gruppen på Politecnico kostade ca 10 Euro och betalas i samband 
med den första introaktiviteten. Cash is king gäller i Italien, vilket bara är att acceptera i ett land utan 
Swish ���� 

Ekonomi 
Innan utbytet började ansökte jag om stipendium/bidrag från Erasmus. Detta ger en bra ekonomisk 
grund för allt i Milano då det är relativt dyrt att bo här i förhållande till vad det kostar att ”leva”. Jag 
lyckades hitta ett boende i slutet av augusti samma termin som jag åkte för ca 850 Euro i månaden. 
Under min tid i Milano tog jag studielån och tilläggslån för utlandsstudier, fick bidrag från Erasmus, 
studiebidrag och hade en mindre inkomst från mitt jobb som jag arbetade för remote. Jag hade därför 
pengar över till lite resor hit och dit. Det kan vara bra att veta att det kostar lite för boende men generellt 
är det billigt att äta i Milano. Vi gick ofta iväg på Aperitivo och betalade vi ofta runt 7-12 Euro och då 
ingick dryck och MASSOR av mat, såklart beroende av val av restaurang/bar. 

Boende 
Ett tips är att hitta boende i tid om du vet att du kommer vara på plats nästkommande termin. Det är 
generellt svårt att få tag i Italienarna under augusti och september då det är mitt under deras semester. 
Ett tips är att gå med i Svenskar i Milano på Facebook, där är det många som slänger ut tips på boende, 
om de själva hyr ut, lämnar sitt nuvarande boende, eller andra generella tips som är bra att ha med sig. 

Universitetet och studierna 
Politecnico di Milano har två campus i Milano: Leonardo och Bovisa. Övrigt finns även Lecco som ligger 
vid Comosjön. För de som läser Arkitektur är det Campus Leonardo som gäller. Bästa sättet att ta sig till 
Leonardo är att ta tunnelbana till Piola. Jag skulle rekommendera dig att åka tunnelbana då det är det 
smidigaste sättet att ta sig fram. Universitetet är stort och det går otroligt mycket studenter från alla 
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möjliga länder här. Som exempel fick jag kompisar från likväl Italien som Colombia, Thailand och 
Egypten. Då jag endast läste tre kurser hade jag ett mycket fördelaktigt schema som gjorde att jag 
antingen var på campus på förmiddagarna eller eftermiddagarna. Då jag var i Milano under pandemin 
såg det såklart annorlunda ut från tidigare år. Till en början var lektionerna 50% på campus och 
resterande 50% remote. Det som är fördelaktigt är att varje vecka ser exakt likadan ut. Samma kurs, 
samma tid, samma plats. Detta underlättade enormt för mig då jag var ny på skolan och inte alltid hade 
tid att hitta bland alla olika byggnader. Jag och den andra studenten från KTH som gick i min klass var 
de enda utbytesstudenterna på plats då många inte hade möjlighet att komma pga restriktionerna.  

Kurser 
Jag läste Financial Management of Real Estate Transcations + Project Management, Information 
Systems for the Maintenance and Management och Building Maintenance Proceedings and Methods. 
Den förstnämnda kursen speglade mycket av det jag hade lärt mig tidigare på KTH. Den andra kursen 
var mer fokuserad på CAD och dylikt som jag hade relativt lite kunskap om. Sista kursen var mer en rent 
byggteknisk kurs med fokus på hur byggnader ser ut, stommar, rörsystem, HVAC och underhåll av 
dessa. I det stora hela skulle jag säga att nivån generellt är lägre än på KTH, här är det endast ett sista 
moment med final exams som sker i januari och i februari (om du är på utbyte på höstterminen). Det är 
inga exams i mitten av terminen, som på KTH, vilket gör att allt examineras i slutet. Detta passade mig 
dock bra och jag hade istället tid att göra lite roliga resor i mitten på terminen och lite då och då när det 
var generellt mindre att göra i skolan.  

Staden och landet 
Milano är en underbar tidig höst/vår-stad. När vi kom fram i augusti var det ca 30 grader på dagen vilket 
såklart var superhärligt men det är svårt att hitta saker att göra i en stad när det är så varmt. Vi tog 
istället vårt pick och pack och åkte ned till den italienska kusten i Ligurien i en vecka för att få ut det 
sista av sommaren. I september och oktober var det ca 25 grader men när hösten kommer går det på en 
sekund och det är direkt lite kallare och blötare väder – så var noga med att packa lite blandade kläder 
så att du inte blir förvånad när det över en natt går från 20 till 10 grader.  

 

 
1. Nyfunna vänner i Milano 
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Fritid och sociala aktiviteter 

     

1. Portofino,    2. Paraggi,   3. San Fruttuoso 

     

1. Monterosso,   2. Spiaggia di Paraggi,   3. Santa Marguerita 

Ett supertips är att ta tåget till Ligurien, regionen som är vid italienska kusten. Här finns det pärlor som 
Camogli, Rapallo, Portofino och San Fruttuoso. Att åka tåg är superenkelt och inte alls dyrt om man är 
student. Annars är mitt bästa tips att äta dig igenom Milano, gå på promenader och upptäck nya 
områden. Favoritområdena för mig blev kring Sant’Ambrogio, Missori, Brera och Porta Romana, här 
finns de bästa restaurangerna och barerna. Sen är det trevligt att hänga kring Colonne di san Lorenzo, 
här kan man under sensommaren och början på hösten dricka öl och hänga i de gamla kolonnerna. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Bo inte nära kyrkor 

Ät Stracciatella (ungefär som burrata fast 1000 gånger godare), drick Negroni Sbagliato, ät aperitivo, 
ät risotto Milanese och Costoletta Milanese.  

Favoritrestauranger och barer: 

Stendahl, Nombra de Vini, Pizza AM, Bar Luce, Obica Mozarella Bar, Osteria Conchetta, Piazza 
Borromeo, B Café, B Restaurant, Volemose Bene, Chihahua Tacos, Bar Basso, Ciaccia coi Ciccioli, 
Trattoria Masuelli, La Libera, L’Acerba, Giannasi. 

 


	Innan avresa
	Ankomst
	Ekonomi
	Boende
	Universitetet och studierna
	Kurser
	Staden och landet
	Fritid och sociala aktiviteter
	Rekommendationer och övriga reflektioner

