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Kära, kära Italien 

Innan avresa 

First of all: gör ditt utbyte i Italien! Det är ett fantastiskt land på alla sätt, även om jag är partisk då jag 

blev kär i landet efter ett par resor hit som liten pojk. Det kan hända att det här blir långt och utdraget, 

men jag vill försöka ge en så bra bild av utbytet som möjligt. 

Att det blev just Milano och Politecnico för min egen del berodde främst på att det var det universitet 

som erbjöd bäst kurser och ett motsvarande masterprogram (Civil Engineering) som det jag läser 

hemma i Sverige. Förväntningarna på universitetet innan avresan var varken höga eller låga, då den 

enda uppfattningen jag hade var baserad på de reseberättelser jag läst från tidigare studenter (vilka 

dock var positiva) och några samtal med utbytesstudenter på KTH som kommer från just Politecnico. 

Vi fick höra att det var svårare och hårdare plugg där borta (vilket visade sig vara sant - bli inte 

avskräckt, jag berättar mer om det senare). För mig handlade det mest om att jag ville plugga i Italien, 

inte så mycket om hur högt/lågt rankat universitetet är eller ens egentligen om kursutbudet. Det var 

landet som lockade och inga andra alternativ fanns. 

Det behövdes (egentligen) inga större förberedelser för att åka hit, utöver det vanliga (krånglet) med 

papper som ska laddas upp och skrivas på för Erasmus, men det får man koll på allt eftersom. Något 

jag absolut absolut rekommenderar att göra är att lära sig åtminstone liiite av språket i förväg, om man 

har möjlighet. Jag valde att plugga 15 hp italienska på SU under sista terminen i trean, då jag verkligen 

vill lära mig språket på riktigt, men jag har förståelse för att läget inte är detsamma för alla. Ett tips är 

att ladda ner någon språkapp (Duolingo är bra!), så att man får ett litet hum om användbara ord! I just 

Milano klarar man sig bra på engelskan (för det mesta), men om man gör som vi gjorde och reser runt 

en del, och då framförallt söderut och till ibland lite mindre ställen, så är det bra med lite 

standardfraser! Italienare uppskattar om man åtminstone försöker och dessutom är det coolt att 

kunna språk! 

Tänk på att ta med en varmare jacka och ett par tjocktröjor, för det kan vara kallt i Milano under 

februari, mars och april om du har otur – staden ligger nära bergen. I maj, juni och juli däremot, kan 

det gå upp och toucha 40-strecket, så var beredd på extrem värme också! 

Om du pluggar samma program som mig – ta med miniräknare, laptop och formelblad, det kan visa 

sig vara användbart. Om du ska ut och resa utanför Italien kan det vara bra att teckna en extra 

reseförsäkring, då det du får via Kammarkollegiet från KTH endast gäller inom landet. Vi hade fixat 

boende innan vi kom ner, men det var en del som gjorde det även efter ankomst. Jag tycker det var 

bekvämt att ha det löst på förhand, men hur du gör bör bero på hur du själv är lagd gällande planering! 

Ankomst 

Vi (jag skriver ”vi” eftersom vi var fyra grabbar som åkte ner tillsammans, så läs Nils, Johns och 

Antons reseberättelser också!) åkte ner till Milano lite mer än en vecka innan kursstart. Det anordnas 

en mottagningsvecka (samma stuk som på KTH) där man får all basic information och ett bra intro till 

allt med kurser, inloggning till skolans portaler och framförallt får man chansen att träffa på massa 

andra utbytesstudenter! Vi träffade folk där som vi hängde med resten av utbytet, så det är absolut värt 

att närvara. Man blir även introducerad till ESN, som är ett nätverk för erasmusstudenter som 

anordnar resor, aktiviteter och aperitivos (förklaring kommer). Detta är inte obligatoriskt, men det gör 

starten på hela utbytet mycket mer smooth. 
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Under veckan hann vi upptäcka staden, gå på fotboll, käka gott och lära känna mycket folk. Det är 

skönt att hinna göra sådant innan skolan drar igång, när dagarna blir lite mer begränsade. Det går att 

skaffa ett kort likt SL-kortet på de större stationerna (Centrale, Loreto och Garibaldi exempelvis) som 

funkar till all kollektivtrafik, vilket kostar 22€ i månaden. Dessa behövs framförallt i metron, men är 

inte lika nödvändigt på bussar/spårvagnar. Du behöver inte nödvändigtvis skaffa dig ett italienskt 

nummer och telefonabonnemang, men det beror lite på vad du har för operatör i Sverige – ingen av 

oss gjorde det hur som helst. 

Det kan (och kommer antagligen) krävas en liten omställning och anpassning i vardagslivet, jämfört 

med hur allt är i Sverige. Var beredd på att det inte alltid är raka rör i instruktioner, viktigt att hålla 

tider och att allt överlag är lite mer avslappnat. 

Ekonomi 

Kostnader och priser i Milano är generellt ungefär i samma klass som i Stockholm. Det är Italiens 

finansiella huvudstad och lite av ett design/mode-Mecka, och är därmed lite dyrare än övriga delar av 

landet. Klarar du ekonomiskt av att bo själv i Stockholm är det inga problem att åka hit. Du får utöver 

ditt vanliga CSN lite extra pengar från Erasmus, som gör att du har extra att röra dig med. För mig 

ökade månadskostnaderna en aning jämfört med hemma, men det beror främst på att jag valde att 

resa inom landet så mycket jag kunde. Ett tips är att ansöka om stipendier från KTH, om du vill ha lite 

extra kräm i plånboken. Det går också att söka merkostnadslån från CSN. 

Kurserna på Politecnico kostar ingenting, men om du ska läsa exempelvis språkkurser på kvällstid kan 

det krävas en fee. Ingen av oss gjorde det, men om jag minns rätt går det att söka ersättning för detta 

via Erasmus eller KTH. 

Det kan vara klurigt att ”lära” sig handla i italienska matbutiker i början (det finns inte samma varor 

som man kanske är van vid att handla), men det är värt att laga matlådor in the end. Det kan tyckas 

billigt att käka ute på piazzan framför skolan varje lunch, men det är alltid billigare att laga själv! Ett 

paket pasta kostar 4 riksdaler . 

Boende 

Under den första veckan bodde vi alla fyra tillsammans i en lägenhet som vi hyrde via Airbnb. Vi hade 

ett otroligt trevligt par som host, som hjälpte, visade oss runt staden och tog med oss till San Siro 

första gången. Vi tog detta i väntan på att få tillgång till våra studentkorridorer. 

Den resterande perioden bodde vi alla fyra på Casa dello Studente, som är en byggnad med 

studentkorridorer i fem våningar och som ligger precis bredvid Politecnico Leonardo. Jag tyckte 

personligen det var kul att bo här, då jag inte bott i korridor förut och man träffade massa nya 

människor från hela världen. Det är relativt billigt (425€ i månaden), men standarden är lite därefter 

(men beror också på om du har tur eller otur med rummet). Det går att bo i singelrum, singelrum med 

delad toalett eller dubbelrum. Många som bor här är utbytesstudenter, men det finns också en del 

italienare. Casa dello Studente är ett ”officiellt” boende kopplat till Politecnico och det är ganska högt 

tryck på att få rum här, vilka släpps några veckor innan skolstarten. Vi hade bara tur som alla fyra fick 

rum här, så om du planerar detta får du hänga på låset på deras hemsida (residenze.polimi.it) samma 

sekund som rummen släpps. Vi mötte några andra svenskar från Chalmers som i och för sig hyrde en 

lägenhet via Airbnb, men som betalade betydligt mer i månaden än vi. Innan avfärd ner blev vi också 

tipsade om hemsidor som Uniplaces och Easystanza, men på grund av att vi inte använde dessa så kan 

jag inte uttala mig om ifall de är bra eller inte. 

Hur du än gör måste du lösa boendet på egen hand, antingen genom att hyra via typ Airbnb (och 

snacka med värden för att få ett rimligt pris) eller lösa korridor. Politecnico hjälper inte till. Åker ni ner 

flera rekommenderar jag att söka tillsammans! 
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Universitetet och studierna 

Politecnico di Milano är ett stort universitet och består av flera campus. Två av dessa ligger i Milano, 

medan ett tredje ligger uppe vid Comosjön, i Lecco. Innan du söker kurser bör du kolla upp på vilket 

campus dessa hålls (står på hemsidan där du hittar alla kurser), då det är en bit att pendla mellan de 

två som ligger i Milano – Bovisa och Leonardo. Vi läste samtliga kurser på huvudcampuset Leonardo. 

Den här delen och den efterföljande kommer låta avskräckande, men se det mer som en heads up till 

vilka kurser du väljer och vad du har för mål med utbytet. För sanningen är att det är svårare och 

annorlunda att plugga här jämfört med på KTH. Kurserna är i princip helt teoretiska och inga 

”övningslektioner” ges. Går du en kurs som innehåller moment med praktiska övningar (som 

exempelvis kursen Dynamics of Structures) så får du vara beredd på att du inte kommer få något facit 

till övningarna eller exemplen – du har alltså inget sätt att kolla om du har tänkt rätt eller fel. Det enda 

som finns är lösningar från andra studenter, så snacka med dina italienska kurskamrater. För oss var 

det väldigt ovant och såhär efteråt konstaterar vi alla att vi föredrar kursupplägget på KTH. Jag kan 

inte tala för alla kurser som ges här, men för oss handlade tentaperioden endast om att memorera 

formler och teori, med endast en tenta där beräkningar krävdes. Föredrar du att bara läsa in teori 

istället för att räkna så kommer du nog att trivas här. 

Tyvärr är det så att italienarna är väldigt betygshetsande (internt, du kommer antagligen inte känna 

samma press) då det för dem krävs väldigt höga snitt på grund av att konkurrensen om jobb är hård. 

Detta kommer göra att vissa gör ”vad som helst” för att få dessa höga betyg. Du kommer märka det 

själv. KTH är annorlunda, på ett bra sätt i detta fall. 

Dagarna är ungefär lika långa som på KTH (återigen, beror det givetvis på vilka kurser du väljer), men 

kom ihåg att all schemalagd tid endast är föreläsningar. Lektioner börjar vanligtvis halv, så om 

schemat säger 8:00 börjar du inte förens 8:30. Och den största game-changern är att inga raster hålls 

om föreläsningen bara är 2 timmar lång – du sitter alltså på föreläsning i en och en halv till en och 45 i 

sträck. Är föreläsningen 3 timmar lång hålls normalt sett ett break. Ha alltid med en vattenflaska. 

Om dina kurser innehåller midterms, alltså ”tenta” efter halva kursens gång, så hålls dessa i veckorna 

kring påsk. I ”Dynamics of Structures” och ”Steel Structures” inföll de i början på maj, vilket var 

utanför perioden som officiellt står som schemalagd för midterms. Här kommer den italienska 

oklarheten återigen in – när midterms och tillochmed tentor hålls bestäms av professorn, beroende på 

hur väl denne själv håller sitt föreläsningsschema. Bli inte förvånad om du bara får 2-3 veckors 

förvarning. Tentaperioden för vårterminen går i juni och juli och vanligtvis ges två tentatillfällen (en i 

juni och en i juli) för varje kurs. Tentor kan överlappa mellan kurser om du har otur, så det gäller att 

planera sina försök själv. Professorn bestämmer och så är det bara. Väldigt italienskt. 

Allt är inte negativt – du kommer att lära dig hantera nya situationer och bli mycket duktigare 

(teoretiskt) på ämnen än om du hade tagit dem på KTH, men vägen dit kan kännas lång och mycket 

svårare. Jag är i efterhand relativt nöjd med mina kurser, men tentaperioden var hands down brutal. 

Mitt tips är att tänka lite utanför boxen och ta kurser du typiskt sett inte skulle tagit på KTH. Det kan 

vara värt att ta lite ”enklare” kurser för att hinna med att resa och ha mer fritid. Det går också att läsa 

språkkurser på kvällstid, men dessa får man normalt inga credits för. 

Kurser 

Kurserna du söker preliminärt i din ansökan till Politecnico behöver absolut inte vara de du i 

slutändan läser där nere. De flesta byter och ändrar kurser på plats, vanligtvis på grund av 

schemakrockar. Det krävs lite pusslande, men det löser sig i slutändan. Det kan med andra ord vara 

bra att kika på lite fler kurser än de du sökt i förväg! 
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Steel Structures - 095877 (10 ETCS/HP) 

Som kursnamnet indikerar är detta en kurs som enbart handlar om stål och i viss utsträckning stål-

kompositer. Kursen är bokstavligt talat helt teoretisk, men några icke-obligatoriska moment inom 

FEM-design. Du kommer att lära dig (hela) Eurocode 3, (delvis) Eurocode 4 och stora delar av den 

amerikanska motsvarigheten, AISC. Professor Claudio Bernuzzi är otroligt kunnig och har varit med 

och utformat de italienska regelverken gällande stålbyggnad och har också skrivit en bok inom ämnet. 

Tyvärr är han inte lika bra på att lära ut och engelskan är inte helt felfri, men om man följer det 

maffiga kursinnehållet parallellt med hans föreläsningar så är allt överkomligt. Alla slides går att få tag 

på via dina italienska kurskamrater, så det gäller bara att nöta dem. Du kommer att känna igen delar 

från tidigare kurser på KTH, vilket du kommer ha lite fördel av. Kursen är indelad i två delar – den 

första delen går att klara via en midterm, vilket i sådana fall gör att du endast tentar av del två under 

sommaren. Om du inte klarar midtermen gör du båda delar under tentaperioden. Tips: lägg energi på 

att klara midtermen, det är väldigt kämpigt annars på grund av det massiva kursinnehållet. Claudio är 

väldigt flexibel gällande tentan, och brukar ge 4-5 tillfällen i både juni och juli. Jag valde denna kurs 

för att jag ville ha något motsvarande den stålkurs jag missade hemma i Sverige på grund av utbytet. 

Rekommenderar jag denna kurs? Både ja och nej. Den är inte svår, men du kommer behöva trycka in 

mycket i huvudet och lägga mycket tid på den. 

Dynamics of Structures - 092844 (10 ECTS/HP) 

Denna kurs är stökig och extremt (EXTREMT) arbetskrävande. Du kommer introduceras till nya sätt 

att räkna på (utan facit) och samtidigt tvingas bli duktig på en enorm mängd teori. Som namnet 

indikerar hanterar man tidsvarierande laster och byggnadens/strukturens response på dessa. Ämnet 

är intressant, men väldigt komplext, vilket man märker snabbt. I maj hålls en midterm med 

beräkningsuppgifter, som väldigt få klarar (~10% av klassen). Fear not - du får en till chans under 

tentaperioden. Under tentaperioden ska två tentor klaras av – en skriftlig med beräkningar och en 

”oral”. Sanningen är att den muntliga delen mest är en skriftlig teoritenta. Samtidigt ska en homework 

och ”perfekta” lösningar på midtermen lämnas in. Professor Perotti är duktig inom sitt ämne, det 

märker man, men föreläsningarna är många och krävande och kursmaterialet är begränsat. 

Jag skriver inte så mycket mer om denna kurs därför att jag inte rekommenderar den. Det är nog 

bättre att läsa den på KTH under hösten i femman. 

Mechanics of Materials and Inelastic Constitutive Laws - 094800 (6 ECTS/HP) 

Förutom att ha det längsta namnet på en kurs du någonsin kommer läsa så är denna kurs i slutändan 

rätt intressant. Professor Comi är bra och pratar bra engelska, men går mest igenom matematiska 

härledningar som i princip inte behövs till tentan. Kursmaterialet finns i form av slides som läggs ut 

för alla. Kursen hanterar olika material och teori om hur de beter sig utanför de elastiska gränserna - 

alltså plasticitet, viskositet och under olika former av damage. Du har fördel om du läst den 

avancerade kursen i byggmaterial på KTH, då en relativt stor del handlar om trä och 

kompositmaterial. Även structural glass hanteras. I slutändan är det som i de två andra kurserna – allt 

handlar om att memorera teori, formler och modeller. Inga beräkningar behövs överhuvudtaget. Jag 

tyckte den var ganska intressant och skulle personligen rekommendera den. 

Generellt 

I slutet av dagen så kan det kännas tufft att klara dina kurser, men om jag ska vara helt ärlig så är de 

ganska vänliga mot Erasmusstudenter och att få ett 18 (vilket motsvarar ett E) i betyg är fullt 

överkomligt. Dina betyg kommer ändå bara att konverteras till ett pass/fail när du kommer hem, så 

det är onödigt att betygshetsa. 

Fun story: efter sluttentan i Steel Structures fick vi betyg på plats, ca. en timme efter att skrivtiden var 

över. Alla samlades i tentasalen och så fick en och en gå fram till professorn vid tavlan för att få sitt 

slutbetyg. Detta var riktigt sjukt när man satt där, för något liknande skulle aldrig hända på KTH, men 

såhär i efterhand skrattar man åt det! 
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Staden och landet 

Milano är en fin stad och bra ur ett vardagslivsperspektiv, men det är en storstad och inte det ”riktiga” 

Italien. Staden är välutvecklad med väl fungerande kollektivtrafik (med någon enstaka dag av strejk), 

ett stort utbud av resturanger, barer och nattklubbar och många sevärdheter så som Duomon, 

Castellot, Vittorio Emanuele-gallerian, Bosco Verticale och ett flertal museer. Klädbutiker finns det 

gott om, i alla prisklasser. Ska man ut på en öl eller en Aperol Spritz är det perfekt att åka till kanalerna 

vid Navigli. Ett koncept som finns här och i andra delar av landet är aperitivon – man beställer en 

drink eller ett glas av något och så ingår en buffé. Utbudet av mat och priset varierar beroende på vart 

man går, men det landar vanligtvis på runt 7-12€. På San Siro går det att se högklassig fotboll, och det 

är hemmaborg för både AC Milan och FC Inter. 

Personligen tyckte jag det var roligare att åka runt i landet och se andra städer under helgerna, just på 

grund av att Milano inte riktigt representerar Italien för mig. Det som är bra med Milano är att det 

ligger bra till geografiskt och att många bra resmål ligger inom 3-4 timmar med buss eller tåg (som 

fungerar väldigt smidigt och håller tider bättre än i Sverige). Exempel på dags-/helgtrips är Bergamo, 

Florens, Verona, Cinque Terre och Bologna. Tåg går att boka smidigt via Trenitalia och ett schysst 

bussbolag är Flixbus (vilka du också har rabatt via om du går med i ESN). 

Kort sammanfattat: Milano är bra, men upptäck andra städer. Gå till små restauranger och inte de 

stora haken. Beställ mat du vanligtvis inte skulle äta och prova alla typer av lokala drycker och rätter. 

Släpp på den svenska stelheten och njut av värmen, folket och kulturen. Gå på fotboll om du gillar 

fotboll, gå på museer om du gillar kultur och åk till historiska städer om du gillar historia och schyssta 

vyer. Det här landet har allt att erbjuda. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns en träningsanläggning med löparbanor, fotbolls- och tennisplaner och ett mindre gym precis 

vid Politecnico. Ett kort där kostar 20€ för en hel termin. Något som krävs om man vill träna här eller 

på andra gym i Italien är ett slags health certificate, som utfärdas av en läkare. Detta ingår om du 

skaffar träningskortet på skolan, men för andra gym kan det kosta en del. Se till att skaffa det tidigt, för 

annars kan väntetiden bli lång. 

Gå på aktiviteter med ESN. Vi kände att vi borde gjort det mer. Det är perfekta tillfällen att skaffa 

internationella vänner om du åker på utbytet själv (eller ja, även om ni är flera). Vi lärde inte känna 

speciellt många italienare, men de är hjälpsamma för det mesta. Det blir nog lite naturligt, precis som 

på KTH, att utbytesstudenter hänger mest med varandra. Du kommer nog i vilket fall som helst möta 

människor du har kontakt med lång tid framöver! 
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Rekommendationer och övriga reflektioner 

Igen: res. Du kommer spendera ett halvår i världens finaste land, så se till att upptäcka allt. Skulle du 

ha några frågor inför ditt utbyte till Milano eller Italien så hjälper jag gärna till! 

Milano 
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Firenze 
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Bologna    Bergamo 

 

Lago di Como 

 

Venezia 

 

Roma 
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Genova 

 

Verona    Lago Maggiore 

 

Lago di Garda 

 


