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Giro d'Italia 

Innan avresa 

Största anledningen till att jag valde att söka utlandsstudier var för att jag under det senaste året haft 

kompisar som valt att resa. De såg ut att ha haft en otroligt rolig tid vilket bidrog till att jag fick upp 

ögonen för att kunna studera en termin utomlands. Det faktum att en utlandstermin dessutom är 

meriterande för mitt CV stärkte min vilja att resa. Vid val av land började jag med att sortera ut vilka 

länder som överhuvudtaget var möjligt för mig, att det fanns energiprogram. Mina icke toppbetyg 

gjorde även det att jag kunde stryka länder som USA och Australien. Helst ville jag åka till Singapore, 

men i och med att terminen där började innan jag hunnit skriva mina 4 tentor för höstterminen och 

KTH inte kunde garanterna att få skriva tentorna på distans kändes det lite väl osäkert att välja 

Singapore. Näst på listan var Italien, ett land med både närhet till kusten och alperna, och vad jag hört 

god mat och gott vin, vilket säkerligen skulle passa mig. Ett land inom Europa underlättade även att 

jag slapp olika vaccinationer, söka visum etc. Innan mitt utbyte hade jag aldrig varit i Italien och 

förväntningarna på alla dess delikatesser i matväg lockade ett mat-freak som mig. God mat är i princip 

meningen med livet enligt mig. 

Ankomst 

Studiestart var 1 mars men för utbytesstudenter vid universitetet var det informationsmöte den 17 

februari vilket gjorde att jag, tillsammans med en annan tjej från KTH tog planet den 15 februari till 

Italien. Sen tidigare befann sig redan två av mina närmsta kompisar i Turin och de mötte upp oss på 

tågperrongen och hälsade oss välkomna. Den 17 mars var informationsmötet där det gicks igenom alla 

praktiska detaljer om hur vi skulle få ett studiekort, inloggning till Ditattica, hur portalen fungerade 

etc. Därefter fick vi även en rundtur på skolan, i hopp om att lära sig någorlunda lokalernas placering. 

Skolan anordande även under de två veckorna till terminsstart olika aktiviteter, tyvärr var dessa rätt 

torra och det allmänna intresset lågt, vilket var tråkigt då jag nog hade förväntat mig mer roliga 

aktiviteter tillsammans med de andra utbytesstudenterna. Under de två veckorna till skolstart fixade vi 

lite praktiska saker bland annat ett typ av italienskt personnummer, Fiscale code. Denna 

legitimeringstyp var nödvändigt för att kunna införskaffa kontantkort, studiekort, busskort, lägenhet 

etc. Ett hett tips är att skaffa det i Sverige på ambassaden då man var oerhört begränsad utan denna 

registrering, administration är inte Italiens starka sida.  

Ekonomi 

Innan jag åkte till Italien bestämde jag mig för att denna termin får kosta. Jag ville uppleva Italien och 

ville inte att pengar skulle begränsa mig. Erasmusstipendiet och utökad CSN lån blev mitt extra påslag 

till mina sparade sommarjobbspengar. Jag upplevde aldrig känslan av att pengarna skulle ta slut även 

om vissa resor sved mer i plånboken, men dessa var något jag räknat med från början och istället ledde 

till ett rikare upplevelsearkiv. Hyran för lägenheten var även lägre än min hyra i Stockholm vilket 

gjorde att jag fick några extra hundralappar där men i övrigt är jag inte personen som slösar pengar på 

shopping och alkohol, även om mat- och dryck kontot hade betydligt större utgifter i Italien än i 

Sverige.  

Boende 

Av tidigare Turinstuderande fick jag tipset att leta bostad på plats, att ha is i magen och inte stressa 

över att inte ha en klar bostad. Jag kunde med trygghet följa rådet då en av mina kompisar redan fått 

överta en lägenhet från höstterminens utbytessvenskar och således hade en lägenhet som jag kunde få 

bo i till dess att jag hittat något eget. Jag hade sen innan bestämt med min andra kompis att vi skulle 
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dela lägenhet. I två veckor delade jag säng och levde med mina resväskor som garderob innan det blev 

inflytt i en lägenhet som jag hittat genom ett Facebook-inlägg jag skrivit. Jag tror det är lättaste sättet 

att hitta en lägenhet.  

Facebooksidor: 

 AFFITTI TORINO - Studenti/Lavoratori 

 CERCO - AFFITTO ALLOGGI & STANZE X STUDENTI - TORINO 

 Studio a Torino - Cerco/offro casa 

 Accomodation for students and erasmus in Turin 

 Annunci Affitti Torino - Bakeca.it 

 Accomodations in Turin, things to sell and info 

 OFFRO - AFFITTO ALLOGGI & STANZE X STUDENTI - TORINO  

Ännu bekvämare är förstås om man kan överta ett kontrakt från någon man känner eller någon bekant 

som redan är på plats. Så mitt bästa tips är nog att kolla med de KTH studenter som redan är där om 

det går att ta över hyreskontraktet.  

Lägenheten jag hittade hade tre stora rum, hall och kök. Köket var litet men hade en stor balkong och 

två av rummen hade även små sten balkonger, precis i storlek att kunna ta vara på första vårsolen. Jag 

delade lägenheten med två svenska tjejer. Hyran låg på 400€ per person och månad och inkluderade 

varmvatten och Wi-Fi. Tyvärr var det mer eller mindre bara varmvattnet som var sant. Wi-Fi fanns i 

lägenheten men täckte endast hallen, halva köket och ett av rummen. Vi lärde oss dock snabbt att dålig 

anslutning till nätverk är standard i Italien då vissa platser på skolan var extremt sega eller helt 

saknade Wi-Fi. Vill man ha Wi-Fi måste man se till att det finns i kontraktet då det tydligen är i princip 

ommöjligt att själv skaffa ett avtal, i alla fall om det handlar om en termin. Gas och el ingick inte i 

hyran utan betaldes i slutet av hyresperioden som en klumpsumma, våran landande på drygt 1200€ 

totalt, så ca 400€ per person vilket känns rimligt för 5 månader. Tyvärr var kontraktet bindande till 15 

september så 1,5 månad extra hyra men jämfört med Stockholmspriserna känns det fortfarande 

rimligt.  

Lägenheten var stor och spartanskt med säkert 3 m i tak och en stor hall, där vi dukade upp långbord 

och hade middagar vid flertalet gånger. Dock var ljudisolering något italienarna inte verkar hört talas 

om så grannarna hördes mer än väl och de hörde antagligen oss med men inga klagomål i alla fall. 

Lägenheten låg mellan 10-15min promenad från campus beroende på vilken sal det rörde sig om, 

vilket var väldigt skönt. Dock ledde detta till ett antal lektioner med sen ankomst, inte bara på grund 

av att jag är en tidsoptimist utan också att akademisk kvart kan vara allt ifrån 20min till ingen alls, 

mest beroende på professorns dagsform. Närheten till skolan gjorde att det var lätt att springa hem 

under lunchen för att kunna laga mat.  

Universitetet och studierna 

Polito är till ytan definitivt mindre än KTH, och i mitt eget tyckte betydligt fulare. Arkitektur läser dock 

vissa av kurserna i Castello del Valentino, ett fint slott en halvtimmes promenad från campus men vi 

ingenjörer får nöja oss med en grå betongbyggnad. Vissa av lokalerna saknade även fungerade 

ventilation så luften blev stundals både varm och syrefattig vilket gjorde de 3h långa föreläsningarna 

näst intill olidliga. Föreläsningarnas längd var allra jobbigast, hade vi tur fick vi en 20min paus efter 

1,5h men många gånger var den bara 10min, även om Italienska 10minuter är längre än svenska så 

hinns det nätt och jämt med både en kisspaus och en espresso. Tack det svenska skolsystemet för våra 
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2x45min lektioner. Mitt schema var ett eftermiddagsschema och till en början hade jag inte en lektion 

innan kl.11, vissa dagar kl.13. Men börjar dagarna senare slutar de även senare och några riktiga 

lunchraster var inte inplanerade utan snarare bara ”blev” så jag hade tur som hade 1,5h paus mellan 

lektionerna så jag hann äta, men många italienare ses ofta småspringa till lektionerna med en pizza-

slice eller en panini i handen. För som jag nämnde tidigare finns bara akademisk kvart ibland vilket i 

princip gör det omöjligt att komma i tid till nästa lektion om den börjar när den innan slutar. Vet inte 

riktigt hur de har tänkt där...  

Alla mina kurser var på engelska vilket fungerade jättebra, jag var lite orolig till en början att 

professorernas uttal skulle vara svårt att förstå men det var sällan ett problem. Lite roliga citat då och 

då i brist på ordförråd uppkom men det var bara kul. Undervisningsmässigt vill jag påstå att det 

likande KTH, Power Point presentationer som sedan finns tillgängliga på portalen. Skolan erbjöd 

italienska språkkurser på kvällstid, jag närvarade på några få innan jag insåg att allt roligt händer på 

kvällen och jag är kass på språk. Skäms över det men min italienska är ungefär lika bra som när jag 

anlände, det vill säga obefintlig. 

Kurser 

Att hitta kurser som matchade kursplanen på KTH var det jag tyckte var svårast. Jag letade först och 

främst efter de som lät liknande och därefter skumma igenom kursplanen. Min första studieplan, som 

jag även fick godkänd av masteransvarig såg ut som följande 

Kurskod Kursnamn 

ECTS/ 
Lokala 
poäng Kurskod Kursnamn/antal HP 

 01QGYND Thermal design and optimization  8 CFU MJ2426 Applied Heat and Power Technology 

01KYOPH Innovation management and product development 8 CFU  MJ2410  Energy Management  

 01OKDND  Technology for renewable energy sources  8 CFU  MJ2412  Renewable Energy Technology, Advanced Course 

01QGZND Computational methods for thermo-fluiddynamics 6 CFU  MJ2424 Computational Methods in Energy Technology 

 

Av min academic advisor blev jag avrådd att läsa “Computational methods for thermo-fluiddynamics” 

då det var en fortsättningskurs som de flesta studenter har svårt med och professorn har mycket höga 

krav. Trots detta valde jag att ha kvar kursen då jag ville kunna tillgodoräkna mig den för MJ2424 och 

inte ville göra denna under examensarbetet nästa vår. Men den var svår, mycket svårare än vad jag 

tänkt. I kursen ”Thermal design and optimization” började vi arbeta med olika ”computional methods” 

vilket ledde till att jag valde att ansöka om en ny studieplan. Jag kontaktade masteransvarig MJ2426 

och frågade om kursen gick att läsa på distans vilket gick mycket bra då tentan även var en datortenta 

(MJ2424 gick inte att läsa på distans). Min nya kursplan som jag ska få tillgodoräkna ser därför ut som 

följande 

Kurskod Kursnamn 

ECTS/ 
Lokala 
poäng Kurskod Kursnamn/antal HP 

MJ2426 
Applied Heat and Power Technology 
Distans på KTH 6 HP MJ2426 Applied Heat and Power Technology 

01KYOPH Innovation management and product development 8 CFU  MJ2410  Energy Management  

 01OKDND  Technology for renewable energy sources  8 CFU  MJ2412  Renewable Energy Technology, Advanced Course 

 01QGYND Thermal design and optimization  8 CFU  MJ2424 Computational Methods in Energy Technology 

 

Studiemässigt var det nog aningens mer tidskrävande än vad jag tänkt. Kursen ” Innovation 

management and product development” var nog den som krävde mest tid under kursens gång. Kursen 
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innehöll 6-7 case som skulle göras i grupper om 3-4personer. Uppgifterna var tidskrävande då de 

krävde otroligt mycket informationssökning och var väldigt omfattande. De var svåra att hitta svar på 

frågorna och vissa gånger kändes de halvfärdiga för att tiden inte räckt till. Detta gjorde att de andra 

kurserna fick mindre uppmärksamhet då de inte hade så många deluppgifter med korta deadlines. ” 

Technology for renewable energy sources” hade ett valfritt projekt som kunde göras för att få extra 

poäng till tentan vilket alltid är bra att ha men i övrigt var det inga räkneuppgifter som skulle göras. 

”Thermal design and optimization” hade två projekt om optimering, ett i programmet Comsol och ett i 

Aspen Plus. Inlämningarna var i samband med tentan och vi fick även avsatt lektionstid för att få hjälp 

och jobba med projekten. Comsol-projektet var smärtfritt och gick relativt fort att både utföra 

optimering och rapportskrivning medans Aspenprojektet var väldigt tidskrävande och saknade tydliga 

ramar för inom vilka begränsningar skulle göras. Där fick jag och min projektkompis ta mycket hjälp 

från våra italienska kurskompisar. Tentorna är 2-2,5h långa och betygen är från lägst godkända 18 till 

maximala 30 poäng. Tentorna går i två omgångar, första i slutet på juni och andra i början på juli. 

Omtentor finns även i september. Jag valde att göra de tre tentorna i juni. Tentaperioden blev lång och 

mycket intensiv, kan nog säga att det är den intensivaste och längsta under mina fyra år på KTH. Inför 

tentorna var jag väldigt nervös och hade inte allt för höga förhoppningar men på ett mirakulöst sett 

klarade jag samtliga på första försöket. I efterhand hade jag nog mått bättre om jag börjat lite tidigare. 

Antalet ex-tentor att plugga på är högst begränsat och varierar med professorns eget tyckte, mitt tips 

är att kontakta andra kursdeltagare och fråga om de har ex-tentor som de fått från tidigare studenter.  

Staden och landet 

Innan utbytet hade jag aldrig varit i Italien, det enda jag i princip visste var att det fanns pizza, pasta 

och vin, tre saker jag väldigt sällan äter men jag ville uppleva det som Italien har att erbjuda. När jag 

flög till Italien landade jag i Milano och tog tåget till Turin, resan mellan de två städerna gav en snabb 

inblick i vad som fanns i naturväg, snötäckta berg och gröna vidder. Turin är i mina ögon en vacker 

stad med många höga gamla byggnader. Känslan av staden är att det är en stor stad på liten yta, det är 

gångavstånd till i princip allt med dryga en timme som mest. I Turin kryllar det av 

aperitivoserveringar, en buffé med tillhörande dryck för mellan 6-12€. Billigt och man blir mätt dock 

något som jag ganska fort insåg inte var 

hållbart i längden.  Många rätter men 

sällan någon 10-poängare och med 

dålig självbehärskning när det gäller 

mat blev det alltid lite för mycket. På 

restaurang däremot får man välja om 

man vill äta primi, pasta, eller secondi, 

kött, eller båda. Det var alltid lite utav 

en chansning att veta om man skulle bli 

mätt på en rätt eller ej, storleken var 

högst varierande. 

 Av det jag sett av landet är jag mer än 

såld, ett fantastiskt fint land med städer 

och vacker natur. Turin ligger enligt 

mig bra placerat ca 2h åt vartdera hållet går det att finna hav åt ena hållet och berg åt andra.  

Bild 1 en perfekt pizza 
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Bild 2 Utsikten från Turins kullar var fantastisk 

Fritid och sociala aktiviteter 

Mina största intressen i livet är mat och träning. Träningen var något jag snabbt ville ta tag i när jag 

kom till Turin men insåg att det inte var så enkelt som att gå att köpa ett gymkort, man behövde ha ett 

läkarintyg för att få träna så efter ca 3-4veckor fick jag läkartid, under den tiden var det bara att hålla 

till godo med löpning och hänga i de olika räcken som finns i Turins alla utegym. Mina krav, en vettig 

skivstång med rimlig storlek på vikterna, fick jag minska ner till 

att vara lycklig att bara få en skivstång. Det slutade med att jag 

tränade på CUS, som tillhör skolan. Det låg nära lägenheten vilket 

gjorde det lätt att hinna med ett pass innan första lektionen.  

Kvällstid arrangerades olika pubrundor, aperitivos och utekvällar 

för utbytesstudenter under Erasmus-namnet. Till en början deltog 

jag på det mesta men efter ett tag blir det en aning mättat. I Turin 

var vi totalt 9 svenskar, på gott och ont. Man blev bekväm och 

umgicks mer med svenskar än internationella studenter än vad 

jag tänkt när jag åkte ner till Turin men vi hade roligt. Valborg 

firade vi i en park och bjöd in alla vi träffat för att de skulle få 

uppleva den svenska student traditionen. Det blev en del 

hemmafester och sena utekvällar som ledde till intressanta 

möten.  

Jag lärde mig att italienare är otroligt öppna och givmilda.  Jag 

blev medbjuden till Pisa på privatfest och inbjuden på 

familjemiddagar, jag provade även bergsklättring för första 

gången med en av mina italienska kompisar. Italien är nog ett bra 

land för den som gillar klättring, i närheten av Avigliana finns fina 

bergsväggar. 

  

Bild 3 Klättring i Avigliana 
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Jag passade även på att resa runt lite i Italien för att se flera delar av landet. När tillfälle gavs åkte jag 

och några andra av svenskarna på både längre 

resor och dagsutflykter. Det hann bli både 

skidåkning i Sestriere och Courmayeur innan 

säsongen var över. Courmayeur var en oroligt fin 

liten by och såg ut som jag tänkt mig att alperna 

ska se ut. Där tog vi även liften upp för att se 

Europas högsta berg Monte Bianco.  

Jag hann även besöka ställen som Milano, 

Venedig, Finale Ligure, Varazze, Framura, Cinque 

Terre, Viareggio och Dolomiterna. Dolomiterna 

var en fantastisk fin plats som jag gärna skulle vilja 

besöka igen. 

 

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Tiden i Italien var en av de roligaste perioderna jag haft, fick jag möjligheten att göra om det skulle jag 

inte tveka. En andra gång skulle jag kanske försöka lära mig lite italienska och försöka umgås ännu 

mer med internationella studenter än vad jag gjorde, men i övrigt ångrar jag ingenting. 

Bild 4 Utsikten från liften till toppen i Courmayeur 


