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Milano, kulturens stad 

 

Innan avresa 

Några år innan jag började studera på KTH så läste jag engelska under termin i Auckland på Nya 

Zeeland. Det var en livsomvälvande upplevelse så när möjligheten att söka utbytesstudier dök upp på 

KTH så kändes det självklart för mig att skicka in en ansökan. Att det blev just Milano var dock inte 

givet från början. För mig var en av anledningarna att ansöka om utbytesstudier att jag ville uppleva en 

ny miljö och kultur. Det var också viktigt att känna en nyfikenhet över staden och landet jag skulle åka 

till. Därför gjorde jag en del research om främst de städer jag var intresserad av att studera i där KTH 

erbjöd utbyte och då blev det Milano som mitt hjärta slog lite extra för. Jag hade aldrig varit i Italien 

heller så därför blev Milano extra spännande. Eftersom Italien ingår i EU så blev hela processen 

väldigt smidig eftersom inget visum krävdes. Innan avfärd läste jag på om Milano pga. ren nyfikenhet 

men jag studerade ingen. Du klarar dig mycket bra på engelska i skolan men i butiker, restauranger 

och i samspråk med lokalbefolkningen kan det vara bra att lära sig några italienska fraser (Google 

Translate kommer att bli din bästa vän). 

Ankomst 

Mitt upprop var på en torsdag och jag åkte ned på måndagen samma vecka. Det var skönt att få några 

dagar på sig att acklimatisera sig, kolla in skolan och försöka få koll på kollektivtrafiken. Uppropet var 

för alla nya utbytesstudenter och där fick vi mycket information, bl.a. hur ansökan till kurserna 

fungerade. Där presenterade sig också Politecnicos studentorganisation ESN som finns till enbart för 

utbytesstudenterna. De anordnade aktiviteter under introdagarna samt även under terminens gång. 

Detta var allt ifrån matlagningskurser till resor inom och utanför Italien. Det kostade en liten slant att 

bli medlem och jag tror att det var ca €5.    

Ekonomi 

Som inför alla resor är det alltid bra att ha en buffert. Dock klarade jag mig mycket bra på 

Erasmusstipendiet samt CSN bidrag + lån. CSN har även ett merkostnadslån vid utlandsstudier som 

kan vara värt att kolla upp som ger dig ca 500 kr mer per vecka. Dock är förutsättningarna för att få 

studiemedel olika för olika länder så kolla upp vad som gäller specifikt för dig. Priserna var ganska lika 

som i Sverige förutom på restauranger och för mat. Kollektivtrafiken var också ganska billig då ett 
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månadskort för studerande (under 26 år) kostade €22. Om du är över 26 år kostar ett månadskort 

€35, så det är ändå avsevärt billigare än SL. Värt att veta är att deras månadskort gäller från den 1:a i 

månaden till den sista i månaden. Du kan alltså inte köpa ett månadskort den 25:e februari och tro att 

det gäller till 24:e mars. Det kostade en liten slant att bli medlem i studentorganisationen ESN men jag 

tror det var ca €5 och det är inte obligatoriskt att bli medlem. Det som kommer att kosta mest är 

antagligen boendet men med CSN och Erasmus ska det inte vara några problem. 

Boende 

Jag fick det tyvärr lite krångligt med boendet. Jag hade kommit överens med en klasskompis att fixa 

boende tillsammans, men ca två veckor innan avfärd så hade hen fixat boende på egen hand i stället. 

Det var inte optimalt så jag fick panikboka ett boende via Airbnb som jag skulle ha de två första 

veckorna för att sedan försöka leta efter något eget på plats. Som tur är så var hyresvärden mycket 

vänlig och jag fick sedan stanna där fram till maj (då andra hyresgäster skulle flytta in). Hittade sedan 

ett nytt boende (också via Airbnb) hos en italiensk familj där jag bodde som inneboende under hela 

maj månad. När det sedan var dags för att betala hyran för juni/juli så vill de ha obegripligt mycket 

mer betalt (ca 14 000 kr/månaden för ett rum!). Det var något de inte tagit upp i tidigare diskussioner 

så då fick jag leta nytt boende och fann en etta via Airbnb. Där bodde jag tills det var dags att åka hem 

efter tentorna i juli.  

Min boendesituation var absolut inte optimal och jag rekommenderar verkligen att slå dig samman 

med någon trevlig medmänniska och leta efter boende i god tid innan ankomst. Innan jag visste att jag 

kunde stanna i mitt första boende så var det en ganska stor stress att försöka finna boende på plats. 

Särskilt eftersom det är så många studenter som letar boende under den här perioden. Eller ta tag i det 

på egen hand och inte förlita dig på någon annan (men det är roligare med sällskap!). Priserna för 

boende är väldigt varierande beroende på om du finner en bra hyresvärd eller inte. För egen del blev 

boendet en väldigt stor kostnad men det var främst pga. hur min boendesituation blev. Därför 

rekommenderar jag verkligen att försöka finna ett boende du kan ha under hela perioden du skall vara 

borta, både ekonomiskt men också för att du får en mer social trygghet när du vet vart du skall bo det 

kommande halvåret.  

Jag fann som sagt alla mina boenden via Airbnb men andra sidor att titta på är även Uniplaces, Spot a 

Home och Erasmusu. Politecnico har även egna studentboenden via residenze.polimi.it, som kanske 

också kan vara värt att kolla in. Jag rekommenderar även att försöka hitta boende så nära campus som 

möjligt (Bovisa eller Leonardo beroende på vart du har flest kurser). Alternativt kan du läsa på om 

Milano och välja boende i en stadsdel som du fastnar för, om du finner något boende som passar 

prismässigt.  

Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano har två campus i Milano, Bovisa och Leonardo. Jag läste kurser på dem båda för 

att få schemat att gå ihop och det var inga problem för min del. Bovisa ligger lite utanför stadskärnan 

men bussarna gick ofta och resandet var absolut inget problem, det går även att åka tåg dit.  Det var 

kul att få uppleva två olika delar av skolan då Bovisa är mer modernt, medan Leonardo är ett äldre och 

mer klassiskt campus. Den stora skillnaden (eller snarare kulturkrocken) mellan Politecnico och KTH 

är strukturen och planeringen. Inom de första fem-tio minuterna vid kursstart på KTH har du fått reda 

på alla viktiga datum, inlämningar, vad som förväntas av dig och när tentan skrivs. På Politecnico är 

det precis tvärtom. Datum för inlämningar och tentamen är inte bestämda vid kursstart, vad du 

förväntas prestera är även rätt oklart i början och även när vissa kurser startar kan vid terminsstart 

vara något oklart. Låt dock inte detta skrämma dig! Det är bara ett helt annat sätt att bedriva 

undervisning på. Politecnico har dessutom tentaperiod under hela juni och juli så du vet inte vid 

kursstart när din kurs kommer att avslutas. Tentorna går två gånger under tentaperioden och du kan 

välja vilken av dom du vill skriva (du kan även skriva vid båda tillfällena). En del masterkurser erbjuds 

på både engelska och italienska så kolla upp så att de du söker till verkligen är den engelska versionen. 
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Kurser 

När jag anlände till Milano så trodde jag att de kurser som jag sökte när jag gjorde min ansökan via 

KTH var de kurser som jag skulle läsa när jag väl var där. Så är det inte! Du kommer få välja och söka 

om alla kurser på plats vid terminsstarten. Då kommer du också kunna se schemat för respektive kurs 

och det kan krävas en del pusslande. Det slutade med att jag inte läste någon av de kurser som jag 

hade sökt till från början. Om det finns fler kurser som du är intresserad av så försök att vara med på 

första tillfället för kurserna och lyssna på vad det är för typ av kurs. Det hjälpte i alla fall mig att hamna 

rätt med mitt val tillslut. När du blir antagen till Politecnico så kommer du att tillhöra en ”avdelning” 

och det enda som är obligatoriskt är att minst en kurs som du läser tillhör din avdelning. Mastern jag 

läser på KTH är Husbyggnads- och anläggningsteknik och kurserna jag läste i Milano var: 

- Economic Evaluation of Project (kurskod: 051639)  

- Logistics Management (kurskod: 096089) 

- Valorisation of Historical Buildings + Valorisation of Cultural Heritage (kurskod: 099823) 

Jag hade även tänkt läsa kursen Acoustics in Buildings (kurskod: 097636) men efter den tredje 

föreläsningen så gick jag därifrån för att aldrig mer återvända. Denna professor var väldigt förtjust i 

härledning av formler, och inte så mycket i tillämpningen av dem. Så efter tre 

femtimmarsföreläsningar (med en tiominuterspaus i mitten) med enbart härledningar av formler där 

jag konstant satt som ett frågetecken så beslutade jag att jag ville göra något annat av min tid. 

Kursupplägget var helt annorlunda jämfört med kurser på KTH och inga av mina vänner som 

beslutade sig för att försöka slutföra kursen klarade den.  

Överlag så är undervisningen ganska annorlunda jämfört undervisningen på KTH. På Politecnico så är 

det i stort sett professorn som leder kursen som utformar kursens innehåll och vad du förväntas lära 

dig som student. Vissa kurser, som har samma kursnamn, och därmed bör ha samma innehåll kan 

skilja sig mycket åt beroende på att det är olika professorer. I Italien och på Politecnico finns också en 

helt annan hierarki än vad vi är vana vid. Professorn är ’upphöjd’ studenterna och föreläsningen är 

oftast en ren och skär föreläsning.  Det kan också vara svårt att få tydliga svar från professorerna 

gällande inlämningar, tider och vad som förväntas av dig i tex. ett skriftligt arbete för de generellt inga 

bestämmelser kring sådant. Då gäller det bara att gilla läget och göra det bästa av situationen. Men 

man lär sig deras sätt och kommer in i det ganska snabbt!  

Som kuriosa kan jag tillägga att i en av våra kurser så fick vi betyg genom att läraren stod utomhus 

med en pärm vilandes på en vespa där han person för person högt och tydligt tilldelade eleven sitt 

betyg. Vi fick där och då säga ja eller nej till om vi att accepterade betyget. Detta gjordes inför hela 

klassen och ingen tyckte att det var märkligt. Föreställ dig att det skulle hända på KTH!   

Staden och landet 

Milano är en underbar stad med mycket varierad arkitektur och ett stort utbud av saker att både se och 

göra. Eftersom jag aldrig varit i Italien tidigare så kan jag inte jämföra Milano med övriga landet. På 

plats så förstod jag dock att Milano är Italiens mest moderna stad och att det är där all utveckling sker. 

Det är i alla fall vad invånarna i Milano hävdar, om det är sant eller inte låter jag vara osagt. Det var 

fler än en gång som jag fick höra att ”Milan is the real capital of Italy”. Milano är också en väldigt 

kompakt stad så att ta sig runt i staden är inga problem.  

Vissa kulturkrockar infann sig men inga som orsakade några stora bekymmer. Dock verkar dom ha ett 

litet annat sätt att se på tid och service jämfört med vad vi är vana vid i Sverige. De kan t.ex. bestämma 

sig för att stänga ned alla kassor i matvarubutiken och räkna dagskassan – trots att det står ca tio 

personer i kö (samtidigt som den sakta växer). Det bekymrar dom inte det minsta och då får man 

tålmodigt vänta tills de anser sig vara färdiga. Men allt detta är något som du sedan kommer kunna se 

tillbaka på med ett leende på läpparna och som kommer göra utbytet än mer speciellt.   
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Fritid och sociala aktiviteter 

Jag tycker oerhört mycket om kultur och arkitektur så Milano passade mig väldigt bra eftersom 

utbudet inom dessa områden nästintill är oändliga. Jag tycker dessutom om att promenera och 

eftersom Milano är en sån kompakt stad så var det perfekt att kombinera mina promenader med att 

uppleva och upptäcka staden. Jag gick några mil i veckan och om du, som jag, tycker om att gå på 

upptäcktsfärder så är det ett perfekt sätt att uppleva Milano på. Staden är full av vackra bakgator och 

kvarter som bara väntar på att få upptäckas. Det finns ett stort utbud av museer och platser som jag 

varmt rekommenderar. Några av dessa är: 

- Fondazione Prada. Detta är ett fantastiskt konstmuseum beläget i en 

ännu mer fantastisk miljö. Om du dessutom är intresserad av 

regissören Wes Anderson så har han designat museets café och 

restaurang, Bar Luce. Deras mackor var otroliga och ett besök där det 

känns precis som att medverka som statist i en av hans filmer.  

 

 

 

- Hangar Bicocca. Detta är en privat konsthall för samtida konst, belägen i ett industriområde nordöst 

om stadskärnan. Det är företagskoncernen Pirelli som har byggt om fabrikslokaler till konsthallar och 

det var en otrolig upplevelse att se konst i en sådan miljö. Hangar Bicocca har en permanent 

utställning med konstnären Anselm Kiefer som heter The Seven Heavenly Palaces och som är väl värd 

sitt besök. Den består bl.a. av sju torn i armerad betong och som har en höjd på mellan 14 och 18 

meter. 

 

Från Anselm Kiefers utställning i Hangar Bicocca. 

Prosecco på Bar Luce. 
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- Stadsdelen Brera. Fantastiskt mysig stadsdel i Milano som är fullt med caféer, restauranger och 

småbutiker. Området kallas för designdistriktet och det är helt klart en korrekt beskrivning av 

stadsdelen. Här finns bl.a. Gucci Art Wall som är en fasad som används som canvas för 

muralmålningar. Dessa ändras lite då och då och det är oftast helt otroliga muralmålningar som 

presenteras på väggen. Via instagramkontot @breradesigndistrict kan du följa vad som händer i 

området, se vilka fantastiska guldkorn stadsdelen har att erbjuda samt bara drömma dig bort för en 

liten stund.  

- Milanotriennalen. Ett design- och konstmuseum som har en permanent utställning kring italiensk 

formgivning samt alltid mints en utställning som har arkitektur som tema. Ligger i Parco Sempione 

som är den största stadsparken i Milano. 

- Cimitero Monumentale. Detta ställe upptäckte jag av en slump 

under en av mina promenader och det är en av de mest 

surrealistiska platser som jag någonsin varit på. Det kan låta 

bisarrt att besöka en kyrkogård men det som gör denna plats så 

unik är alla fantastiska gravstenar och monument. Kyrkogården 

innehåller dessutom många mausoleer och ingen är den andra 

lik. Gravstenarna, monumenten och mausoleerna är skapade av 

framstående konstnärer vid sin tid. Vid entrén till kyrkogården 

finns ett stort minneskapell i marmor och sten som heter 

Famedio och som är ritat av Carlo Maciachini. Mitt i kapellet 

finns en stor minneshall som har en oerhört vacker takmålning 

som går i blått och guld. Den här platsen är definitivt värt ett 

besök.  

 

 

 

 

Gucci Art Wall i stadsdelen Brera. 

Takmålning i minneskapellet 
Famedio. 
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- City Life. Nybyggd stadsdel nordväst om Milanos stadskärna. Här finns bl.a. byggnader ritade av den 

världsberömda arkitekten Zaha Hadid. Hon står bakom en skyskrapa samt ett kvarter med bostadshus 

som var helt makalöst vackra. Just ny byggs ett stort köpcentrum där och hela området beräknas vara 

färdigt år 2019. 

Detta är bara några av alla sevärdheter som är värt ett (eller flera) besök. Värt att nämna är också:  

 

- Bosco Verticale, som är två mycket häftiga höghus (Googla!). 

- Stadsdelarna Porta Nuova och Isola. 

- Mudec, ett museum. 

- Via della Spiga, otroligt mysig gågata i Milanos modedistrikt (bra för fönstershopping). 

- Bar Basso, klassisk bar i Milano som är känd för sin drink Negroni Sbagliato.  

- Duomo 

- Galleria Vittorio Emanuele II 

- East Market, loppmarknad som hålls på söndagar på Via Mecenate 84 (eastmarketmilano.com). 

- Fotboll. Om intresse finns så passa på att se fotboll hos en av toppklubbarna Inter eller AC Milan. 

- Gelato! Ät så mycket gelato som du bara orkar! Prova många olika ställen eller hitta din egen favorit. 

- Alla vackra gamla byggnader. Finns överallt i Milano, ut och njut! 

- Porta Sempione/Arco della Pace. Triumfbåge i nyklassicistisk stil och Milanos ”stadsport”, ett av 

stadens landmärken.  

- Frukt- och grönsaksmarknaderna. Dom finns överallt och här hittar du otroligt fina råvaror! 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tänk på kläder! För oss som var där våren 2018 så var det riktigt kallt de första veckorna. Det var snö, 

några minusgrader och riktigt ruggigt. Ångrade verkligen att jag inte hade långkalsonger med mig men 

var desto gladare att jag packat ned mössa och vantar. Dom behövdes verkligen! Det är stora 

kontraster i vädret i t.ex. februari jämfört med den sista perioden i juni/juli då det är ca 32 grader i 

skuggan. Så mitt tips är att försöka få besök någon gång i mitten av din vistelse och gör någon sorts 

klädrockad. Ut med kläderna du använt i feb/mars och in med vår-/sommarkläder. Men det där löser 

sig alltid. Den första tiden var det också väldigt kallt inomhus (även i skolan) då byggnaderna oftast är 

mycket dålig isolerade. Paraply är även ett hett tips att ha tillhands då Milano ligger nära berg vilket 

gör att det mycket snabbt kan dyka upp regnskurar.  

Zaha Hadids flerbostadshus i stadsdelen CityLife. 
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Arco della Pace. 

Om du funderar på att söka utbytesstudier så vill jag verkligen rekommendera dig att ta chansen! Det 

kan stundtals både kännas jobbigt och läskigt men det kommer att vara så otroligt mycket värt 

upplevelsen i slutändan. Du kommer att lära dig så mycket om dig själv och världen och du kommer 

att få både nya vänner och minnen för livet.  

Du får väldigt gärna kontakta mig om du har några frågor! Jag nås enklast på alician@kth.se eller 

alicia.nilsson@gmail.com.   

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inne i en av byggnaderna vid Fondazione Prada. 

mailto:alician@kth.se
mailto:alicia.nilsson@gmail.com
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Bosco Verticale. 
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