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Utbyte Politecnico di Milano 

Innan avresa 

Jag valde att läs en termin utomlands eftersom det är en stor möjlighet till att lära känna en ny stad, 
nytt land, människor och en ny kultur. Dessutom så ger ett utbyte så mycket mer än så, man utvecklas 
som person, får mer perspektiv på världen och lär sig saker om sig själv. Trots att jag aldrig tidigare 
varit i Italien så kände jag att landets matkultur och underbara klimat inte kunde bli fel och jag valde 
därför att söka till Politecnico di Milano och det är jag idag glad för att jag gjorde.  

Ankomst 

Terminerna i Milano är förskjutna framåt jämfört med hur vi har det på KTH och därför började inte 
vårterminen förrän den 26 februari och sträckte sig officiellt till den 27 juli men jag var klar med mina 
tentor tidigare än så och kunde åka hem den 8 juli istället. Veckan innan terminen började höll 
universitetet i en välkomsdag med information om skolan och introduktion till ESN som är den grupp 
som håller i studentaktiviteter. Jag tillsammans med två andra tjejer valde att åka ned en vecka innan 
terminen började för att lära känna staden och kunna vara med på välkomsdagen.  

Ekonomi 
Eftersom Milano ligger i Europa kunde jag söka Erasmustipendet vilket är väldigt fördelaktigt. 
Boendepriserna i Milano är ungefär som i Stockholm, med andra ord relativt dyra men å andra sidan 
är det relativt billigt att äta mat och dricka på restaurang och priserna i mataffärer är ungefär det 
samma. Jag valde att ansöka om merkostnadslån hos CSN för att kunna ha möjligheten att utforska 
Italiens matkultur lite mer och för att besöka olika ställen under utbytet, men jag skulle säga att det är 
fullt möjligt att klara sig med Erasmusstipendiet och det vanliga bidraget och lånet (om man har det) 
från CSN. Skolan tar inte ut några extra avgifter.  

Boende 
Möjligheterna att få hjälp med boende via Politecnico di Milano är mycket begränsade och det är helt 
enkelt lättare att göra det på egen hand. Jag tillsammans med två andra tjejer som läser samma 
utbildning som mig på KTH gick ihop och sökte boende tillsammans. Vi valde att fixa boende innan vi 
anlände till Milano och hittade boende via Spotahome.com, en hemsida som samlar olika 
uthyrningsobjekt från privat personer och företag. Spotahome.com gör själva besök i lägenheterna för 
att göra uthyrningen säkrare och de håller även i bokning och betalning vilket var smidigt och det 
kändes tryggt. Andra studenter bokade boende via Airbnb och många valde at dela rum med antingen 
andra studenter eller en familj vilket kan rekommenderas om man vill lära känna många nya 
människor eller komma närmare den italienska kulturen.  

Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano är främst uppdelat på två campus, Leonardo och Bovisa. Eftersom jag läser min 
master inom stadsplanering tillhörde jag arkitekturfakulteten på Politecnico och mastern Urban 
planning and Policy design och jag hade därför alla mina kurser på campus Leonardo. Campus 
Leonardo är ganska stort och i storlek med vårt campus Valhallavägen. De största skillnaderna mellan 
Polimi och KTH är kulturen och inlärningsmetoder. Vissa av mina professorer tillät inte att vi 
antecknade på datorerna på föreläsningarna och det här med att ha 15 min rast var 45e minut är inte 
riktigt deras grej. I regel skulle jag dock säga att professorerna är professionella och duktiga på det de 
gör, med undantag för att de inte är lika organiserade som våra lärare på KTH är men jag hade trots 
det turen och fick professorer som hade liknade struktur och upplägg av kurser som jag är van vid 
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Kurser 

093251 Urban Policies and Design Studio 12 ECTS, Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese 
I den här kursen blev vi indelade i grupper och fick varsitt förortsområde i sydöstra Milano och 
samtliga står inför både sociala, ekonomiska och ekologisk problem och vi jobbade med dessa 
områden hela terminen. Kursen bestod mest av eget arbete med handledning av professorerna samt 
ett mindre antal föreläsningar och seminarier för att hjälpa arbetet framåt samt en studieresa till 
Bologna, de reser till olika ställen varje år, både i Europa och i Italien. Kursen resulterade mer eller 
mindre i en master plan eller förslag på utveckling för området och resultatet sammanställdes i en bok. 
Kursen var otroligt givande, spännande och jag är väldigt stolt med det vi lyckades åstadkomma men 
med undantag för att kursen kräver mycket tid eftersom det är en studio kurs. Dessutom är kursen 
mer inriktad på att designa urbana miljöer och arbeta grafiskt vilket gjorde att vi använde program så 
som Illustrator och InDesign i arbetet och eftersom Polimi inte erbjuder några datasalar likt KTH 
valde jag att köpa programmen (går att få relativt billigt genom Mecenat) vilket jag är glad att jag 
gjorde men det medför också en kostnad vilket är något negativt. Vet att det fanns studenter som inte 
valde att köpa programmen och det gick bra ändå men jag tror att om man vill få ut så mycket som 
möjligt av kursen, behöver man programmen.  

 
Bild 1: Resultatet från kursen Urban Policies Design Studio, Bild 2: Jag utanför Politecnico di Milano 

099732 IC Economics of Public Policies  8 ECTS, Prof. Matsaganis Emmanuel  
Den här kursen var uppdelad i två mindre kurser, nämligen Analysis of Public Policies och Poverty, 
Inequality and the Welfare State. De båda kurserna var planerade på samma sätt och inleddes med 
fyra föreläsningar av professorn följt av förelsäningar/redovisningar av studenter. Varje kurs hade 
nämligen en kursbok med ett antal kapitel där vi studenter blev tilldelade varsitt kapitel (tanken var 
att vi skulle vara två och två men antalet studenter var för litet) i vardera bok som vi sedan skulle 
presentera för klassen. Efter varje presentation hölls en kort diskussion kring ämnet som just 
presenterats där vi förväntades delta aktivt och diskutera samt att varje student skulle läsa in sig lite 
extra på ett kapitel i vardera bok och diskutera det ytterligare. Generellt tycker jag att kursen var bra 
och ämnen som presenterade är väldigt intressanta och aktuella både i det professionella och privata 
livet men kursen var relativt tidskrävande. Att tilläggas är att den här kursen ligger under andra året 
på mastern på Politecnico och man förväntas därför ha vissa kunskaper inom ekonomi vilket jag kände 
att jag saknade lite men det fungerade ändå bra. Kursen avslutades med en skriftlig tenta.  
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095874 Urban Renewal and Planning 10 ECTS, Prof. Giovanna Fossa 
I den här kursen delades vi in i grupper där samtliga grupper jobbade med ett område i västra Milano 
som är utpekat som ett utvecklingsområde och skapade tillsammans en master plan för hur vi vill att 
området ska utvecklas i framtiden. Jag upplevde kursen intressant även om vissa åsikter mellan 
gruppen och professorn ibland gick isär. Kursen var bra upplagd men deadlinen för olika inlämningar 
och redovisningar angavs inte förrän någon vecka eller två innan och ändrades fram och tillbaka och 
kändes allmänt något rörig men det var dock inget som påverkade jättemycket. Kursen avslutades med 
en muntlig tenta.  

Staden och landet 
Italien är ett fantastiskt land med underbar matkultur, vackra landskap och intressant arkitektur. 
Milano är inget undantag, i alla fall inte när det kommer till maten trots att italienarna själva hävdar 
att maten är bättre i södra Italien. Ett stort plus med Milano är närheten till alperna och Comosjön 
som ligger en timma från Milano med tåg och det får man bara inte missa om man är på utbyte i 
Milano. Något som är speciellt för Italien och Milano är apertivo som betyder att man för en billig 
peng, mellan 4-12€ (beroende på kvalitén) får en drink och PÅ KÖPET får tillgång till en matbuffé med 
blandade rätter, mer studentplånboksvänligt kan det inte bli. En av de få negativa sakerna med Milano 
är att det inte ligger vid varken kusten eller någon större sjö vilket jag som uppvuxen på västkusten 
värdera väldigt högt, men det vägs ändå nästan upp av parkerna som finns i Milano och närheten till 
Comosjön och alperna. Det är relativt billigt att åka tåg i Italien och därför rekommenderar jag, om tid 
finns, att resa runt i landet och upptäcka Italien. Mina personliga favoriter är Florens och Venedig.  

  
Bild 3: Livets godaste pizza på Marghe,                Bild 4: Vertical Forest, känd byggnad i Milano 

Fritid och sociala aktiviteter 
På fritiden försökte jag att hitta på så mycket saker som möjligt, även om det ibland bara är skönt att 
njuta av värmen, och dels upptäcka landet och Milano men också kulturen. Till en början deltog vi en 
del i eventen som ESN ordnade och jag skulle säga att det är ett bra sätt att lära känna nya människor 
på men eftersom jag redan hade mina två svenska roomies hade vi inte samma behov att lära känna 
andra människor, vilket till en viss del är lite tråkigt men vi hade det superkul ändå! Dessutom är det 
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svårt att hinna med allting man vill göra då vi hade en del besök hemifrån och under vissa perioder 
hade vi mycket i skolan. Men för den som vill så anordnar ESN resor till olika städer, 
matlagningskurser och dessutom så finns det olika klubbar som man kan gå till varje vecka som olika 
dagar har olika event som är riktade till studenter, superkul! 

  
Bild 5: Venedig               Bild 6: Comosjön som ligger 1h (!) från Milano 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag rekommenderar starkt att åka på utbyte till Italien och Milano, det är ett fantastiskt land! Ett tips 
kan vara att spara lite pengar innan för att kunna få ut så mycket av utbytet och kunna ta del av 
matkulturen, besöka alla vackra platser och se sig omkring i både staden och landet. Jag pratar ingen 
italienska och rent generellt så klarade jag mig bra med engelska och handgestikulationer och efter ett 
tag lär man sig också de allra mest vanliga fraserna som är användbara så känn ingen stress för 
språket, det löser sig alltid.  


