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Studentliv, natur och skidor 

Innan avresa 

Jag gick internationell inriktning vilket innebär att man byter ut sitt tredje år på KTH till ett års 

studier i det land vars språk man läste i gymnasiet och för mig blev det Frankrike. Jag valde Grenoble 

för att och jag ville utforska livet i en studentstad samt för närheten till fin natur och bra skidåkning i 

de franska alperna.  

Inför mina utbytesstudier filade jag på mina språkkunskaper genom att gå kurs i Grenoble som varade 

under en månad. Detta kändes nödvändigt då jag endast hade min gymnasiefranska i bagaget och alla 

mina universitetskurser skulle vara på franska. Jag rekommenderar denna språkkurs eftersom det fick 

mig att känna mig lite varm i kläderna när mina universitetskurser väl började både vad gällde språket 

och staden.  

 

Ankomst 

En vecka innan starten av kurserna var det en introduktionsvecka för alla internationella studenter 

tillhörandes alla fakulteter på skolan. Denna vecka arrangerades av ett gäng studenter och innefattade 

evenemang varje dag samt en helgresa till en annan ort i Frankrike vilket var väldigt roligt! 

Evenemang arrangerades även under terminerna. De franska studenterna som börjar sitt första år får 

även en introduktion som varar under en månad och alla andra studenter är välkomna att delta också. 

 

Ekonomi 

Utöver CSN fick jag Erasmusstipendiet vilket var välbehövligt för att det var stora kostnader vid 

inflyttning. Jag bodde på ett studentboende och var tvungen att köpa allt nytt såsom kastruller, lakan, 

täcken, kudde osv.  

Om man vill delta på studentevenemang, utforska Frankrikes matkultur och städer samt åka skidor i 

början av vårterminen får man räkna med att det blir en del utgifter. Grenoble är dock förmånligt vad 

gäller studentanpassade priser för kollektivtrafiken samt kan hyran vara relativt låg om man bor på ett 

boende ägt av CROUS. 

 

Boende 

Jag bodde i en studentkorridor ägt av organisationen CROUS som erbjuder boenden för studenter 

runtom i Frankrike. KTH kopplade mig till detta och jag fick önska vilken typ av boende jag ville ha 

och man blir då placerad på ett av CROUS boenden som ligger lite varstans i Grenoble. Förutom detta 

så finns det många möjligheter att hyra privat. Vanligast är att man delar lägenhet med minst två 

andra personer och man har varsitt rum men kök och badrum är gemensamma. Mycket information 

om uthyrning på privatmarknaden finns i Facebook-grupper.    
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Universitetet och studierna 

Jag läste på fakulteten Génie Industriel som motsvarar industriell ekonomi. Denna skola låg centralt i 

staden och nära tågcentralen. Mina kurser var på franska och man erbjöds även en kvällskurs i språket 

i vilken man hade lektion en gång i veckan.  

Den största skillnaden mellan KTH och Génie Industriel var att det var obligatorisk närvaro på alla 

föreläsningar och övningar och lärarna hade ofta upprop. Min upplevelse var att man fick kortare tid 

på sig att genomföra inlämningar men att man fick tid att genomföra dessa i klassrummet under 

schemalagda timmar. 

För övrigt är kurserna på Génie Industriel mindre än kurserna på KTH vilket innebar att jag var 

tvungen att läsa minst två kurser för att kunna tillgodoräkna en kurs på KTH. Det var lite 

problematiskt att hitta lämpliga kurser då vissa inte fanns samt att det ibland var schemakrockar om 

jag ville läsa kurser på en annan fakultet.   

 

Staden och landet 

Staden är omringad av vackra berg och fin natur vilket jag tyckte om. Det var roligt att ha möjligheten 

att kunna hajka på hösten och sedan åka skidor på vintern/våren. Staden har även ett väldigt fint och 

grönt campus en bit från stadens centrum. 

 

En bit av Grenoble 

 

Fritid och sociala aktiviteter 

I Frankrike finns det möjlighet att läsa idrott som en kurs och man får då möjligheten att önska vilken 

sport man vill utföra. Jag fick möjlighet att testa på både dans och tennis vilket var väldigt roligt! 
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Det arrangeras många evenemang av olika föreningar på skolan men också på andra universitet i 

staden. Det fanns allt från festivaler till hajkresor.  

Grenoble ligger rätt så bra rent geografiskt i Frankrike vilket ger goda 

möjligheter att upptäcka landet. Under min tid i Frankrike så hann jag 

åka på hajkresa i Chamonix, kulturresa i Bordeaux, Lyon och som sagt 

flera skidresor till de franska alperna (endast ca en timmes restid med 

bil). Resor till andra städer i Frankrike var planerade men dessvärre 

satte coronapandemin stopp för detta. Det är mycket enkelt att ta sig 

runtom i Frankrike med bussar och tåg. 
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