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En termin med massa god mat och dryck i vackra Piemonte 

Innan avresa 
För att få ut det bästa av det sista året på min master lockades jag av att studera utomlands en termin. 
Det som lockade mig mest med att studera utomlands var att uppleva ett nytt land med ny kultur och 
framförallt massa god mat och dryck. Jag bestämde tillsammans med min sambo att vi skulle åka iväg 
en termin tillsammans, och valet blev därför Italien där min sambo kunde läsa italienska samtidigt 
som jag körde på med mina studier. Att det blev just Turin var lite av en slump, men jag blev 
rekommenderad att åka dit av en bekant som också varit där på en utbytestermin, men från 
Maskinsektionen på KTH. 

Ankomst 
Vi anlände till Turin en vecka innan mina studier startade. Tyvärr missade jag det första 
informationsmötet då jag hade bokat flygbiljetterna innan universitetet gått ut med datumet, men fick 
tillgång till all information jag behövde ändå. En handbok från skolan hjälpte till med information om 
nödvändigheter, så som att hitta på campus, hur man köper biljett till kollektivtrafiken, tips om var 
man kan leta efter boende osv. I och med att jag åkte tillsammans med min sambo och helst ville 
uppleva kulturen och maten gick jag aldrig på studentaktiviteter som arrangerades. Jag träffade dock 
några andra svenskar som gått på några aktiviteter som verkade av olika slag och kvalitet. Om man är 
intresserad verkar det i alla fall finnas en hel del som arrangeras! 

Ekonomi 
Jag fick inget stipendium för mitt utbyte men valde att ta merkostnadslån från CSN då extrakostnader 
för resa osv tillkommer när man studerar utomlands. Kostnaden att leva i Turin var dock lägre än 
hemma vilket lyckligtvis gjorde att jag kunde äta ute och åka på olika utflykter och mindre resor utan 
problem. Jag hade också jobbat väldigt mycket under sommaren och ända in i mitten av september för 
att spara ihop pengar att kunna leva gott av. Jag rekommenderar verkligen att ha sparat ihop en rejäl 
slant för att kunna åka på mindre resor och utflykter och framförallt kunna njuta av den goda maten 
och det goda vinet (även fast det är betydligt billigare än i Sverige).  

Boende 
Den första lägenheten vi bodde i hittade vi via airbnb. Vi betalade därför relativt mycket i förhållande 
till vad man kunde hitta utan att använda en mellanhand, men i och med att vi ville ha boendet klart 
innan vi kom fram ville vi gå via en säker mellanhand. Lägenheten var belägen i ett helt nybyggt hus 
med utsikt mot campus precis på gränsen mellan Crocetta och Borgo San Paolo. Läget i förhållande till 
skolan var superbra och att promenera in till centrum tog ca 30 minuter. Generellt sett är standarden 
mycket lägre på boende i Italien, men denna lägenhet var väldigt fräsch (därav också högre pris). 

När jag kom tillbaka efter julledighet bodde jag ensam och bytte därför till en mindre och billigare 
lägenhet i Campidoglio. Detta område var mycket mysigare men väldigt gamla och emellanåt slitna 
hus som ofta stod tomma. Standarden var lägre men lägenheten var ändå fräsch och renoverad. Jag 
hittade även denna via airbnb då jag ville bo ensam i en lägenhet. Annars kan jag verkligen 
rekommendera att gå med i olika fb-grupper där lägenheter annonseras ut dagligen. Det är i princip 
bara delade lägenheter där man söker en eller flera rumskamrater som annonseras ut där, men det är 
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så de flesta studenter i Turin bor. Man kommer väldigt billigt undan med boendekostnaden på det 
viset, speciellt i jämförelse med vad kostnaden är att bo i Stockholm.  

Via sidorna som skolan rekommenderade hittade jag tyvärr ingenting som passade eller fick ingen 
återkoppling vid intresseanmälan.  

Universitetet och studierna 
Politecnico di Torino är en väldigt stor skola, jag läste någonstans att de har över 30 000 studenter. 
Jag tillhörde Biomedical engineering och läste alla mina kurser på  campuset som ligger mer centralt i 
Crocetta, vilket var väldigt skönt. Området är ganska stort men det var inte så svårt att hitta bara man 
tittade på kartan vart klassrummen låg. Mitt schema var alltid detsamma varje vecka, förutom att det 
relativt ofta ställdes in föreläsningar med kort varsel. Man får dock ett sms om något ställs in vilket är 
bra. Min tidigaste föreläsning startade kl 8.30 och de längsta dagarna var till 19 på kvällen. Om man 
väljer att läsa italienska (jag valde bort detta då det inte kunde tillgodoräknas till min master) ligger 
obligatoriska moment på kvällar och helger, som jag förstod det från andra jag pratade med.  

Kurser 
När jag skulle välja kurser fick jag leta efter kurser med undervisning på engelska då jag inte kunde 
någon italienska alls, och helt enkelt välja de kurser som erbjöds. Tyvärr var det inte många som jag 
kunde tillgodoräkna till min utbildning, och jag saknade rätt förkunskaper för två av kurserna jag 
valde och bytte därför inom ett par veckor in på terminen. I slutändan läste jag fyra kurser: 
Neuroengineering, Biomechanical Design, Frontiers in Bioengineering enabling nanotechnologies och 
Modelli biomeccanici multiscala (på italienska). Tyvärr var jag tvungen att läsa en kurs på italienska då 
jag saknade förkunskaper för två av de kurser jag ursprungligen valt och en tredje ställdes in då för få 
hade ansökt till kursen. Jag fick läsa in kursen ensam med hjälp av föreläsningsslides på engelska, men 
fick också mycket stöd från läraren som jag även hade i en annan kurs så som tur var löste det sig okej 
ändå. Dock läste jag totalt 6hp för lite då jag inte fick ihop det med kurserna. Neuroengineering var 
den kurs jag tyckte var mest intressant, den kan rekommenderas! 

Jag rekommenderar att spara så mycket valfria kurser som möjligt för att kunna välja mellan fler 
kurser som erbjuds på andra sektioner. Kanske ganska självklart egentligen, men i och med att jag inte 
hade planerat att åka utomlands tidigare hade jag inte planerat för det och använt mina valbara kurser 
redan.  

Tyvärr var jag besviken på själva skolan och kurserna. Osäkerheten på engelska hos både studenter 
och professorer gjorde att jag ofta kände mig exkluderad och mest var till besvär. Jag var ensam 
utbytesstudent i alla kurser utom en och det var helt inte ovanligt att läraren pratade på italienska när 
det skulle ges ut information, trots att kursen skulle vara på engelska.  

Däremot var det inte svårt att klara tentorna och jag upplevde att nivån generellt var lägre än vad jag 
var van vid från KTH.  

Staden och landet 
Turin som stad är superhärlig att bo i! Massa god mat, gott vin, härlig atmosfär och det som jag tyckte 
var bäst; nästan inga turister alls. Turin ligger verkligen inramad av berg vilket jag verkligen 
uppskattade. Att gå upp i ett torn och titta på utsikten eller ta sig ut mot ett berg och bege sig upp på 
toppen rekommenderar jag starkt! Staden är inte jättestor och jag gick för det mesta dit jag skulle – då 
fick jag dessutom se ännu mer av staden! Att gå ut på en aperitivo – köpa en aperol eller ett glas vin 
och få plocka tilltugg – var perfekt som en vardagsmiddag för en student. Det kommer jag verkligen att 
sakna! Det finns också stort utbud av olika museer för den som har intresse för det, och en dag i 
månaden får man gå in gratis på vissa museer. Det är också väldigt enkelt och smidigt att ta sig till 
andra städer med tåg eller buss (vi åkte dock bara tåg), t.ex. till Milano, Alba, Rom och mycket mer. 
Man kan även hyra bil till ett billigt pris och ta sig lite mindre lättåtkomliga områden. Vi hyrde bland 



     
     
 
 
 

 3 (8) 
 

annat bil för att åka runt till olika vingårdar. Dock fick vi problem vid första tillfället då vi hyrde av 
Avis och blev lurade på en del pengar. Var noga med alla tjänster ni köper att ni inte betalar mer än ni 
ska eller att de lägger på något ni inte valt. Dubbel- och trippelkolla alltid!! Service i Italien är inte 
riktigt den service vi är vana vid i Sverige (alls) utan man får ha koll själv och stå på sig om något blir 
fel. I det stora hela däremot var min upplevelse att italienarna är väldigt hjälpsamma och snälla, även 
fast de ganska ofta erbjuder sig att göra mycket som sen aldrig händer. 

Den största nackdelen i Turin enligt mig är att det är så otroligt mycket trafik. Det märks verkligen att 
det är Fiats hemstad. Det visar sig att man tar bilen precis överallt när man ska någonstans enligt den 
klassiska Turinaren och det är många riktigt stora gator som går genom hela staden. Jag som tycker 
om att ge mig ut på en löprunda tyckte framförallt att det var jobbigt med alla avgaser när jag var ute 
och sprang då jag tyvärr inte bodde nära någon stor park (Valentinoparken och Parco Pubblico 
Pellerina vad annars super att springa i). 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om du vill åka till Italien för att njuta av mat och kultur, och inte huvudsakligen för att uppleva den 
bästa skolan, är Turin rätt stad att åka till! Njut av staden och passa på att åka till andra resmål i 
närheten när du är där – finns massor att åka till och tåg som går nästan överallt. Vi åkte tåg till 
Milano, Alba, Bardonecchia och Bergamo och hyrde bil för att åka till vingårdar och passade också på 
att åka förbi fantastiskt vackra Sacra di San Michele. Vi hade mycket besökare och visade upp Turin 
många gånger om. Om jag skulle ändra något hade jag istället velat åka iväg på fler helgresor. Resmål 
jag själv blev rekommenderad men inte åkte till var bland annat Como och Cinque Terre som ligger 
relativt nära Turin. Turin är verkligen perfekt resmål för dig som gillar fotboll, precis som min sambo, 
och man kan njuta av både Torino och Juventus som hör hemma där.  

Och framförallt - njut av att du är i Italien och plugga inte för mycket, det kommer att gå bra ändå.  

 

 

Utsikt från toppen av Bardonecchia dit vi vandrade upp. 
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Turin med utsikt från Monte dei 
Cappucccini på andra sidan Po. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bergamo, uppifrån gamla stan. 
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Limone där vi åkte skidor innan vi åkte hem till Sverige igen. 

 

 

Utsikt uppifrån mitt favorittorn i Turin – kostade endast 3 euro 
att promenera upp för de dryga 200 trappstegen. Tornet ligger 
vid Cattedrale di San Giovanni Battista bakom Piazza Casello.  
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Bicerin, Turins chokladdryck med espresso som jag 
tyckte var suuupergod! Här på Mulassano toppad 
med mjuk maräng istället för grädde vilket blev min 
favorit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza san Carlo. 
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Sacra di San Michele. 

 

 

Basilika di Superga i Turin.  
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Juventus arena. Min sambo fotade mot arenan och jag mot den fina himlen och bergen. Fanns alltid 
något för oss båda hehe! 


