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Pizza, pasta & plugg 

Innan avresa 
Att åka till Italien, eller att ens åka på utbyte för den delen, var inte en självklarhet. Jag hade nyss 
flyttat till Stockholm när ansökan skulle skickas och var inte sugen på att packa ihop mina grejer på 
nytt. Jag till och med sa till andra kompisar på programmet att jag inte tänkte söka utbyte, vilket jag 
fick äta upp några veckor senare när jag full av FOMO skickade min ansökan för utbyte. Att valet föll 
på Italien och Milano var inte så mycket på grund av landet och staden i sig utan mer en summa av 
flera faktorer. Jag ville stanna inom Europa både på grund av avstånd hem och pandemin, universitet 
såg också ut att ha bra kontakter med KTH samt att det var lätt att hitta relevanta kurser som liknade 
vad jag skulle läst i Sverige. Innan jag åkte så var det mycket papper och formulär att fylla i, då det är 
två skolor som vill ha all info + Erasmus, men då det är utspritt över ett halvår kändes det aldrig 
överväldigande. Att åka inom EU förenklade processen avsevärt trots pandemi, då inget visum eller 
dylikt behöves fixas innan ankomst. Det mest komplicerade att få ordning på var att hinna få den 
andra vaccinationssprutan innan avresa vilket jag skönt nog lyckades med. 

Ankomst 
Jag anlände till Milano den första september, cirka två veckor innan skolstart. Mottagande kom först 
vid skolstart genom föreläsningar om Milano, universitetet, Erasmus etc. Erasmus var den mest aktiva 
delen i mottagandet förutom skolan och ordnade en del välkomstaktiviteter, både mer festrelaterade 
och mer lugna. Själv var jag dock bara på någon enstaka och kan inte tala jättemycket om dessa 
aktiviteter generellt. Någon sektion eller kår var jag aldrig involverad i och blev aldrig riktigt inbjuden 
till det, har därför ingen riktig aning hur pass relevanta dessa är inom universitetsmiljön där. 

Ekonomi 
Ekonomiskt så klarade jag mig bra i Milano men min termin hade mer utgifter än en vanlig termin i 
Sverige. Tur var så fick jag inkomst från både CSN och Erasmus-stipendiet vilket har i mångt och 
mycket täckt de ökade kostnaderna. Boendet var det som kostade mest, 660€ i månaden till skillnad 
från min bostad i Stockholm på 4000kr. Maten är dock oftast billigare än i Sverige, både i mataffären 
och på restaurangerna. Några avgifter till universitetet har jag inte behövt betala förutom medlemskap 
i Erasmus vilket är helt frivilligt men absolut något jag rekommenderar även om du som jag inte deltog 
i de flesta aktiviteterna. 

Boende 
Boendet gav mig de störta problemen under utbytet. Vad som är viktigt att veta är att Milano har en 
väldigt dålig bostadsmarknad med höga priser där man också får mycket mindre än för vad man 
betalar för i förhållande till hemma. Det går att få boende från universitetet om du är snabb nog och 
lyckas boka på minuten när rummen släpps men jag har ingen aning om kvalitén på dessa. Jag hittade 
boende på Spotahome, en hemsida som kollar värdarna och att boendena som listas stämmer. Detta 
hindrar dock inte värden från att vara dålig när du väl är på plats. Jag hamnade i en delad lägenhet 
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med eget rum i stadsdelen Acquabella, vilket var en bra placering för en i övrigt undermålig 
boendesituation. DoveVivo som företaget heter omhändertog inte lägenheten och när jag väl var på 
plats så möttes jag av en frys som inte gick och stänga och läckte vatten som hotade att översvämma 
köket, samt mögel i badrummet. Efter mycket tjat så fick en google-review dem att äntligen agera 
nästan komiskt snabbt. Min främsta varning är därför att undvika det företaget som faktiskt är ett av 
de största när det kommer till sådana boendeformer i staden. Att hitta boende på plats eller via privata 
uthyrare kan vara mer stressigt och riskabelt till och börja med, men de som gjorde det upplevde jag 
hade oftast bättre boendeförhållanden än vad jag hade. 

Universitetet och studierna 
Universitetet är stort med många fler studenter än här, men campus är relativt litet i förhållande till 
detta och kan jämföras med KTH:s. Skolan är en teknisk skola och är en av de mer inflytelserika i 
Italien. Kurserna är mindre än i Sverige, och för att nå upp till 30hp så var jag tvungen att ta fyra olika 
kurser. Allt jag läste var på engelska och det funkade bra, lärarna har god kunskap i språket så 
kommunikation med dem var aldrig något problem. Då det fortfarande var pandemitider så var 
hälften av lektionerna online och hälften på plats vilket funkade helt ok. Då jag var tvungen att bolla 
många olika kurser så blev mitt schema väldigt ojämnt. Min första lektion i veckan började kl 16 på 
tisdagen vilket gav en ordentlig långhelg, men sen hade jag från tidig morgon till 20.00 både torsdag 
och fredag. Detta plus en schemakrock ledde till att jag var tvungen att ta en av kurserna som så kallat 
”non-attending student”. Detta innebar inte att jag inte deltog på föreläsningarna eller 
terminsmomenten och i utbyte tog en tuffare tenta i januari. Detta funkade ok även om att delta fullt 
ut är nog en bättre lösning om det går. 

Kurser 
057171 Housing and Neighbourhood, 12p 

Den här kursen är någotsånär motsvarande en designkurs på SUPD, om än mer inriktad något mer på 
policyutveckling även om det fanns plats för designelement. Kursen var en av de mest givande under 
min tid på skolan och jag kan rekommendera starkt att ta den. Den mesta tiden var lagt i grupparbete 
där man fick undersöka en stad eller område utifrån boendesituationen och teman som gruppen fick 
hitta på själv i samtal med lärarna. Min grupp valde exempelvis att undersöka situationen med 
korttidsuthyrning/Airbnb i Venedig vilket var ett väldigt intressant och roligt projekt. 

052706 Metabolism of City and Landscape, 8p 

Av de kurser jag tog är nog detta den jag skulle rekommendera minst. Lärarna kändes rätt förvirrade 
och temat för kursen väldigt oklart. Detta var också kursen jag till slut fick ta som ”non-attending” så 
jag kan bara tala för de lektioner som var i början av terminen. Den muntliga tentamen som jag tog i 
slutet av terminen fick man väldigt lite information inför och byggde mycket på lärarnas eget material 
som i sig var väldigt repetitivt och oinformativt. 

054568 IC Urban Ethnography, 8p 

Kul ämne men lite ojämn kurs i utförande. Den bestod mycket av föreläsningar under större delen av 
terminen med ett arbete med etnografisk observation av staden på slutet. Att ett rätt tidskrävande 
arbete var lagt så sent på terminen när jag hade förväntat mig att det skulle vara en längre 
lärandeprocess sänker mitt intryck av kursen generellt. Det skapade rätt mycket stress att behöva stå 
ute och observera för att hoppas se något när man har så mycket annat att göra. Instruktionerna var 
inte de tydligaste heller vilket fällde en del elever. Jag vill dock inte avråda från kursen och jag hade 
nog valt den även om jag visste då vad jag vet nu. 

099717 Regional Economics, 4p 
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Den mest teoretiska kursen av de jag valde. Väldigt smidig lärare som också gav möjligheten att tenta 
av delar efter hand istället för att ta allt i en stor tenta på slutet. Väldigt djupdykande i ekonomiska 
termer och teorier men krävde inga förkunskaper. Lite svårt att hänga med ibland men med kursboken 
och föreläsningsslides så kunde man ta sig igenom kursen på ett bra sätt. 

Staden och landet 
Italien är Italien med allt vad de innebär, stereotyperna har uppkommit av en anledning men är 
absolut en del av charmen. Bilar parkerar var de känner för, kassapersonalen kan inte engelska utan 
fortsätter på italienska och maten är som väntat väldigt god! Restaurangerna är billigare än i Sverige 
och det är en större kultur av att äta ute än här vilket gör att det blir många kvällar ute. Det finns också 
stor variation då många kvarter har sin egen känsla, Porta Venezia, Chinatown, Città Studi och Navigli 
för att säga några få sätter alla sin prägel. Staden är väldigt kompakt och kan kännas lite kvävande 
ibland med sin avsaknad av grönska, men är också vacker på många sätt även om den pittoreska 
känslan vi fick när vi besökte andra städer kanske inte riktigt infann sig i Milano. Det är en 
industristad och en metropol, inte en toskansk bergsby! Pandemitiderna satte också en twist på 
upplevelsen då man ständigt fick ha masken med sig överallt och greenpass kollades vid ingången på 
varje restaurang. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Fritiden spenderades mycket med mina vänner. Mycket av de jag kommer ta med mig från Milano är 
de vänskapsband jag fick. Det blev snabbt en grupp av svenskar som hängde tillsammans, vilket är 
naturligt då man ofta söker sig till likasinnade, speciellt i början i ett nytt land. Jag umgicks dock inte 
enbart svenskar utan framför allt inom studiokursen så var det lätt att få vänner från olika delar av 
världen då det är ett internationellt program. Det var något svårare att hitta italienska vänner, vilket 
nog ofta är ett problem för utbytesstudenter generellt oberoende av land då folk som kommer från 
staden ofta redan har större umgängeskretsar. Sociala aktiviteter erbjöds mycket inom Erasmus och en 
av de gånger jag hängde med så var det till exempel bergsvandring. De hade också några 
flerdagarsturer till de kända städerna i Italien som var väldigt billiga förhållandevis men som jag inte 
var med på. Det fanns även ett gym att gå till, men att få tag på gymkort var en väldigt bökig process 
med bl.a. ett doktorsbesök så ordna det så tidigt som möjligt! 

Hållbarhet 
Att resa till Milano på andra sätt än flyg tar lång tid, jag spenderade en del tid på att undersöka om det 
var möjligt men fick till slut inse att med packning och allt annat så var flyget det bästa alternativet 
tyvärr. Skolan försöker uppmuntra en del med återvinning men inget i någon större skala.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Att spendera en termin i Milano är något jag verkligen kan rekommendera. När jag skulle bestämma 
mig för om jag skulle åka eller inte så kändes bara en termin som lite för kort och jag föredrog ett år. 
Så här i efterhand inser jag att en termin var ett rätt perfekt tidsspann att suga åt sig kulturen och 
känslan av att bo i en sådan stad utan att vara så utmattande som det faktiskt kan vara att bo länge i ett 
land där man till exempel inte kan språket. Man kommer in i ett annat sätt att leva vilket är en positiv 
lärdom. Livet fortsätter för de där hemma med allt vad det innebär, vilket kan vara bra att ha i åtanke, 
på både positiva och negativa sätt. Att ha så långt avstånd hem har nackdelar men också på ett konstigt 
sätt en del fördelar i hur du lär dig att hantera en sådan ny plats. 
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