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En vår och sommar i Milano  

Innan avresa 
Jag har sett det som en självklarhet under hela min tid på KTH att jag skulle åka på en utbytestermin. 
Det är en otrolig möjlighet att få lära känna en ny stad och ett nytt universitet, något som jag förstod 
skulle utveckla mig på både ett personligt och studierelaterat plan. Italien är ett land jag alltid har 
uppskattat för dess kultur och jag var nyfiken på hur det skulle vara att bo där i några månader. 
Politecnico di Milano är välkänt inom arkitektur och eftersom jag har ett arkitekturintresse kändes det 
helt rätt att åka just dit.  

Ankomst 
Jag åkte till Milano i mitten av februari, drygt en vecka innan skolstart, för att delta i 
mottagningsaktiviteterna och informationsdagarna som hölls innan skolstart. Universitet 
presenterades och vi informerades om det administrativa vi behövde ordna innan skolan drog igång. 
ESN (Erasmus Student Network) anordnade en del aktiviteter första veckan med bland annat guidade 
turer för att lära känna staden.  Vårterminen sträckte sig mellan 25 februari till 31 juli, även om jag 
hade alla mina tentor redan i slutet av juni. 

Ekonomi 
Eftersom jag valde att åka på utbyte inom Europa så hade jag möjligheten att ansöka om 
Erasmusstipendie vilket bidrog en del till bostadskostnaden i Milano. Bostadssituationen i Milano 
liknar den i Stockholm, med liknande priser. Däremot har en hel del annat, så som mat och 
kollektivtrafikresekort, lägre kostnader vilket gjorde att jag klarade mig bra på erasmusstipendiet och 
CSN.  

Boende 
Jag hade på förhand hört att det var väldigt svårt att få hjälp med boendet via universitetet så jag valde 
att söka efter bostad på egen hand istället. I diverse Facebook-grupper med namn som består av 
”Affitti Milano” laddas det upp nya objekt nästan dagligen men tillslut hittade jag mitt boende på 
hemsidan www.spotahome.com. Jag bodde nära Milano Centrale, två tunnelbanestopp från mitt 
campus, i en liten studiolägenhet. Mina vänner i Milano bodde i de flesta fallen i lägenheter de delade 
med två andra studenter. Många studenter hittade bostad nära Leonardo Campus där det finns många 
lägenheter som hyrs ut till just studenter.  

Universitetet och studierna 
Politecnico di Milano är indelat i tre ämnesområden; arkitektur, ingenjörskap och design. Jag tillhörde 
fakulteten för arkitektur eftersom jag läste mastern Urban Planning and Policy Design och hade alla 
mina kurser på Leonardo Campus som ligger i centrala Milano. Det finns ytterligare campus men de 
ligger alla en bit utanför staden. Politecnico di Milano skiljer sig från KTH på många sätt. Jag vande 
mig snabbt vid att alla professorer är sena till lektionerna, att jag inte i alla kurser fick skriva 
anteckningar på datorn och att deras organisationsförmåga och framförhållning är sämre än på KTH. 
Professorerna var i allmänhet väldigt kunniga och engagerade och hade ofta mycket erfarenhet från en 
icke-akademisk bakgrund såväl som en akademisk. Det gjorde kurserna väldigt intressanta då de hade 
en väldigt stark anknytning till praktik och inte bara teori.   
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Kurser 

När jag anlände till Milano ändrade jag min studieplan för att ordna så att inga kurser jag valt 
krockade. Väl i Milano har man tillgång till det aktuella schemat för kurserna och tillslut läste jag tre 
av mina fyra kurser inom stadsplanering (första året på mastern) och en valfri kurs inom arkitektur 
(andra året på mastern).  

093251 ½ Urban Policies and Design Studio ½ 12 ECTS ½ Alessandro Balducci, Antonella Bruzzese  

Den här kursen är en studiekurs i grupper om fyra studenter (med blandade nationaliteter och 
studiebakgrund) som kretsade kring att utveckla en plan för ett förortsområde med diverse problem i 
Milano. I projektgruppen analyserade vi områdens problem och möjligheter, utvecklade ett koncept 
för förbättring gällande policy och design och slutprodukten var ett förslag på åtgärder för att förbättra 
området. Alla processens steg presenterades tillslut i form av en bok (bild A). Jag är verkligen glad att 
jag valde denna kurs och jag tror att jag kommer ha stor användning av det jag lärt mig under kursens 
gång. Professorerna uppmanande oss att arbeta med de verkliga aktörerna i området och det var 
viktigt för dem att vi kände att vi faktiskt gjorde projektet som ett riktigt förslag. Något som vi märke 
av då kommunrepresentanter alltid var närvarande vid våra presentationer. Vi gjorde även en 
studieresa till Madrid (olika resmål varje år) för att lära oss av platser med liknande förhållanden, 
vilket var hur kul som helst. Något att tänka på om man väljer att läsa en studiokurs är att det 
rekommenderas att man har tillgång till program som InDesign och Photoshop för att kunna bidra till 
gruppens arbete. Jag köpte programmen med Mecenatrabatt för att lära mig och jag måste säga att det 
verkligen var värt pengarna för det känns jättebra att kunna dem.  

053292 ½ Contemporary City: Descriptions and Projects ½ 8 ECTS  ½ Laurent Gilles Jacques Devisme 
 
Den här kursen leds av en ny internationell gästprofessor varje år. Mitt år hölls kursen av en professor 
i urbana studier från arkitekturskolan i Nantes, Frankrike. Kursens mål var att belysa urbana fenomen 
i modern tid och att förstå hur urbana områden förändras, både i Europa och i världen. Vi fick stärka 
vår teoretiska bakgrund i urbana studier men också studera många exempel på urbana fenomen så 
som; krympande städer, mobil urbanism, smart urbanism, mega event och sårbara städer. Kursen 
bestod av föreläsningar, textpresentationer med diskussioner och fyra små grupprojekt. De fyra 
projekten gick ut på att testa nya metoder att förstå och studera urbana miljöer. Vi undersökte 
områden genom att analysera stadsspecifika ord (bild B), använda gående intervjuer, göra en 
beskrivande podcast och analysera rumsliga kontroverser. Allt detta för att lära oss att skapa 
förstahandskällor vid analys av ett urbant område. Resultatet av kursen och alla gruppers arbeten 
finns att hitta på den här hemsidan: https://contemporarycity2019.tumblr.com .  

099706 ½ Public Policies and Economics ½ 8 ECTS ½ Giancarlo Vecchi, Emmanuel Matsaganis  

Den här kursen bestod av två ”moduler” vilket faktiskt egentligen är två kurser Policy Analysis och 
Public Economics, med olika professorer. Båda delkurser bestod mestadels av föreläsningar men också 
små grupparbeten och båda avslutades med en skriftlig tenta. Det som var intressant med de här 
kurserna var att lära sig mer om kopplingen mellan ekonomiska styrmedel och policy och hur de två 
påverkar varandra.  

089364 ½ Geometrical Complements of Graphic Representation ½ 4 ECTS ½ Luigi Cocchiarella  

Den här kursen ä ren arkitekturkurs ämnad för arkitektstudenter som läser termin 10. Jag har ingen 
bakgrund inom arkitektur, bara ett intresse, och jag klarade av kursen bra. Att kunna program som 
Rhinoceros ansågs som ett krav men jag lärde mig det snabbt. Kursens mål var att belysa koppling 
mellan analogt och digitalt skapande med geometri i fokus. Vi lärde oss hur ett objekt i 3D kan 
beskrivas i 2D genom olika projektionsmetoder. Vi skissade mycket, gjorde fysiska modeller och 
modellerade i  3D för att få en bättre förståelse för geometri. Kursen har ett specifikt fokusområde / 
tema varje år.  Kursens huvuddel bestod av ett designprojekt där vi mitt år skulle design en paviljong 
där alla former skulle inspireras av en sfär (bild C).  
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      A                B                           C 

 Staden och landet 
Jag tycker att Milano är den staden i Italien som liknar Stockholm mest. Detta när det kommer till 
priser, tempo och storlek. Milano ses i Italien som en modernare stad som är landets ekonomiska 
centrum. På många sätt är staden inte riktigt så ”italiensk” så som Rom eller Florens men jag tycker att 
det verkligen känns som att man är i Italien även om alla traditioner inte har fått leva kvar.  Staden har 
fantastisk arkitektur och mat och ett otroligt designfokus. Milano ligger dessutom nära alperna och 
massa vackra sjöar vilket är ett plus. Italienare och Milaneser är i allmänhet väldigt trevliga och 
välkomnande och när jag försökt uttrycka mig på skakig italienska har de alltid bemött mig med glada 
minner.   

Fritid och sociala aktiviteter 
Jag anordnade mitt schema så att jag alltid var ledig på fredagar för att kunna göra små utflykter på 
helgerna. Det är lätt och billigt att åka tåg i Italien och jag gjorde dags- / helgturer till bland annat 
Turin, Venedig, Vicenza, Verona och Bellagio när jag hade tid över under året. Det är kul att upptäcka 
landet och att se nya platser när det också är så enkelt. Jag umgicks också mycket med kompisar här, 
drack cappucino, Aperol och gick på massvis med museum och utställningar. Mitt favoritområde är 
Brera i nordvästra delen av Milano där det mesta kretsar kring design och det finns många söta kaféer 
och restauranger. Det finns hur många kulturella event som helts i Milano och staden har Fashion, 
Design och Architecture Week som drar mycket internationella besökare och det känns som att alla i 
hela staden är vaknar till liv under de veckorna. Eftersom att jag valde ¾ kursen i årkurs 1 i mastern 
hamnade jag i ett klass, vilket var väldigt bra för då lärde jag känna mina klasskompisar väldigt bra och 
blev en del av en sammanhållning, precis som på KTH.  
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Rekommendationer och övriga reflektioner 
Åk till Milano! Det rekommenderar jag starkt då det är en väldigt varierande stad och du kommer 
träffa massa nya vänner. Jag är otroligt nöjd med min tid där och jag kommer vilja åka tillbaka snart 
igen. Om det finns möjlighet så se till att spara lite extra pengar, det är så kul att kunna resa runt i 
landet när du väl har chansen. Och om du åker till Italien, var beredd på många frågetecken och att allt 
inte alltid är så glasklart. Italienare är ofta spontana och lever utan regler så det kn vara bra att alltid 
fråga en gång för mycket. Och fundera på vilka kläder du ska ta med jag upplevde stora 
vädersvängningar för i februari var det runt 5 grader och i juli runt 35  grader.  


