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Utbyte INSALyon – En utvecklande upplevelse!  

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier för att jag kände att jag behövde byta miljö. Att studera i samma byggnad 

varje dag hade börjat kännas enformigt. Dessutom var jag nyfiken på livet som student i ett annat land. 

Inför utbytet försökte jag planera så mycket som möjligt. Jag planerade hur jag skulle ta mig till INSA. 

Hur många minuter jag skulle spendera på att fixa vilka papper (Försäkringar, bankpapper, papper för 

att studera, o.s.v) när jag kommit fram. Jag försökte även bilda mig en uppfattning om hur campus såg 

ut. Innan jag åkte hade jag även gjort ett learning agreement. Något jag dock lärde mig var att man inte 

kan förutse allt. Detta då allt var väldigt annorlunda från den bild jag målat upp i huvudet. 

Ankomst 

Jag landade i Lyon 1 vecka innan terminsstart. Detta då jag 

tänkte att jag då skulle hinna fixa alla papper på en dag och då 

ha tid att vänja mig vid den nya miljön under resten av vecka. 

Efter att ha anlänt insåg jag att allt skulle ta längre tid än jag 

förväntat mig. Jag fixade papper för bank, boende och 

kursanmälningar på heltid under hela veckan. Dettat var på 

grund av att Frankrikes byåkrati var mycket omständig. För att 

öppna mitt bankkanto fick jag skriva över 20 signaturer!  

Under samma dag som jag kom fram till INSA fick jag 

nycklarna till mitt boende på campus. Jag träffade min 

rumskamrat som var en utbytesstuden från Dresden i 

Tyskland. Han hade varit där sedan starten på sommaren då 

han läste en extra franska-kurs. Detta gjorde att han redan 

bekantat sig vid campus och andra Erasmusstudenter. På 

grund av att vi bodde tillsammans blev vi snabbt bra vänner 

och jag fick även kontakt med de andra Erasmus-studenterna.  

Under de första 3 veckorna av terminen i september drog 

kurserna sakta igång. Detta gjorde att vi utbytesstudenter ofta 

hade eftermiddagarna lediga. Vi såg därmed till att spela 

volleyball ett par timmar varje dag. Detta var otroligt kul och 

hjälpte alla att bonda med varandra. Dessutom resulterade i 

att ett par utbytesstudenter även gick med i universitetets 

volleyball lag och därmed fick delta i tävlingar mot andra 

universitet.  

 

Ekonomi 

I och med att jag åkte på utbyte med Erasmus fick jag Erasmus stipendium på ca 10000 . Detta täckte 

en del kostnader men stor del av utbyte behövde jag finansiera med egna medel. Detta då jag inte 

lyckades få bodstadsbidrag, precis som många andra studenter, på grund av byråkratiska problem. En 

stor utgift var boende på campus som låg på 380 euro per månad. Utöver detta fick man även betala en 
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mindre summa på 30 euro för att få studenkort och en avgift på 70 Euro för boendeförsäkring. 

Kostnaden för mat var ungefär den samma som i Sverige. 

Boende 

För utbytesstudenter fixade universitet boende på campus. Detta boende var stora 6-

våningsbyggnader där bara studenter bodde. Dessutom hade majoriteten av utbytesstudenterna 

placerats tillsammans på den våning jag bodde. Detta gjorde att man enkelt kunde bekanta sig och 

socialisera sig med andra studenter från hela världen. Till exempel fanns studenter från Österrike, 

Skokttland, America, Brazilien, Korea och Kina. Något annat väldigt praktiskt var att mitt boende låg 

precis bredvid det department där jag studerade. Jag hade därmed endast 2 minuter till skolan jämfört 

med de två timmar jag sitter på tunnelbanan varje dag i sverige. 

 

Universitetet och studierna 

Universitet var väldigt stort och bedrev undervisning inom många områden. Bland annat inom 

elektronik, informationsteknik och industriell ekonomi. De bedrev även språkkurser för flertalet språk. 

För att lära sig ett språk man studerade kunde man även närvara på språkseminarier. I dessa 

seminarier var halva klassen från ett land och andra hälften från ett annat. Till exempel i fransk-tyska 

seminariet var halva klassen fransmän som ville lära sig tyska och andra hälgten tyskar som ville lära 

sig franska. Personligen deltog jag inte något seminarium då det inte fanns en fransk-svenskt 

seminarium. Istället spenderade jag tid på de kurser jag läste samt att umgås med andra 

utbytesstudenter. 

De kurser jag läste tillhörde alla samma programpaket som tillhörde något som kallades IST-

semestre(Information Science & Technology Semester). Här var alla kurser på engelska och de skiljde 

sig från KTH’s kurser då de låg på endast 2 eller 3 ECTS (En ECTS är ungefär samma sak som en HP). 

Tanken var att alla studenter inom detta paket skulle välja 6 stycken kurser på 3 ECTS, läsa en kurs i 

franska på 2 ECTS och utföra ett projekt på 10 ECTS. Eftersom att jag bodde på campus och visste att 
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jag bara kunde få pass eller fail på utbyteskurserna valde jag att läsa extra. Jag läste därmed 8 3 ECTS 

kurser istället för 6. Detta var inga problem för utbytessuniversitet då vi själva fick fylla i vilka kurser 

vi ville läsa i början av terminen.  

Ytterliggare något jag gjorde var att utöka mitt projekt från 10 till 15 ECTS för att kunna tillgodoräkna 

projektet som kandidatexamensarbete när jag kom hem till sverige. Att ha manga småkurser samtidigt 

var något jag inte var van vid men lyckades vänja mig vid efter ett par veckor. Jag skulle dock vilja 

rekommendera framtida studenter att köpa en pärmar för de olika kurserna då det var väldigt mycket 

papper som delades ut i de olika kurserna. Jag hade nämligen ingen struktur på alla papper under 

mina första veckor då vi arbetar elektroniskt på KTH.  

De åtta kurser jag valde att läsa var Operating systems, Signal and image processing 1, Software 

engineering, Data bases and data mining 1, Middlewares Architectures from ambient to cloud 

computing, Signal and image processing 2, Microwave and telecommunication systems 1, Data bases 

and data mining 2. Precis som på KTH var kurserna varierande på kvalitet beroende på hur 

pedagogiska lärarna var och även hur väl man klickade med läraren. 

Den franskakurs man kunde läsa var anpassad i olika grupper. Vid ankomsten fick alla 

utbytesstudenter göra inplaceringstest som avgjorde vilken grupp man hamnade i. Detta resulterade i 

att man hamnade i en klass med jämnkunniga och därmed att alla kunde lära sig av varandra.  

Det projekt jag utförde var ett forskningsprojekt om inbyggda system där jag fick arbeta med en 

doktorand. De projekt vi valde valdes från en lista med projekt som programansvarig hade 

sammanställt. För varje projekt arbetade man från 1 till 4 personer och varje grupp fick en handledare 

på universitet. Arbetet var väldigt individuellt men ifall man behövde vägledning eller feedback fanns 

möjlighet att kontakta handledaren. I slutet av projektet fick man hålla en presentation för 

handledaren rörande vad man kommit fram till.  

Kurser 

Jag valde de kurser jag skulle läsa i Lyon baserat på dels vilka obligatoriska kurser jag missade vid 

KTH och dels på vad jag var intresserad av. De obligatoriska kurserna jag missade på KTH var 

Operativssytem och planeringen för KEX-arbetet. Detta planerade jag att lösa genom att tillgodoräkna 

operativssytemskursen utomlands som operativssystemskursen på KTH genom att göra några extra-

uppgifter. Att jag missade planeringen av KEX-arbetet planderade jag att lösa genom att tillgodoräkna 

det forsknignsprojekt jag gjort utomlands som KEX-arbete. För att göra detta behöver jag dock skriva 

en KEX-rapport och prata med kontaktpersoner på KTH. Alla andra kurser planerar jag att 

tillgodoräkna som valfria kurser.  
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Staden och landet 

Lyon var en fantastisk stad med otroligt fin natur. Staden hade många fina områden med mysiga 

restauranger. Nära campus fanns även en otroligt vacker park som vi studenter ofta besökte och tog en 

picnic eller en joggingtur. I denna park fanns även ett zoo men många intressanta djur att titta på. Ett 

par bilder jag tagit från parken visas nedan.  

Eftersom att jag själv är halvfransk förväntade jag mig att jag inte skulle uppleva kulturchock. Detta 

var dock inte fallet då jag fick uppleva saker som inte skulle kunna ske i sverige. Till exempel fick jag 

lära mig att fransmän är mycket mer benägna att argumentera om saker. I sverige skulle en kassörska 

aldrig argumentera mot en kund då detta skulle anses oprofessionellt. I Frankrike är detta däremot 

helt socialt accepterat.   

Fritid och sociala aktiviteter 

Utbytet för fritids och sociala aktiviteter på INSA var stort. På campus fanns ett tiotal tennisplaner, 

flera volleyballplaner och flera fotbollsplaner. Utöver detta hade universitet en egen simhall. 

Universitet erbjöd studenter att delta i en mängd sporter där de placerades i grupper och fick tillgång 

till tränare. Dessa sporter var inte bara begränsade till vanliga sporter såsom fotboll och tennis, det 

fanns även möjlighet till att spela rugby. Var man duktig på en sport fick man representera universitet 

när detta hade matcher mot andra universitet Utöver detta arragnerade universitet även skidresor och 

resor till andra städer. För övriga sociala aktiviteter fanns även en nattklubb på campus som hade 

öppet 4 dagar i veckan.  

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Om jag skulle rekommendera något till andra studenter som ska resa utomlands skulle det vara att 

inte övertänka allt. Istället skulle jag rekommendera att man planerar det nödvändigaste och sedan 

räknar med att allt löser sig. Jag skulle även vilja klargöra att man inte endast får kunskaper från det 

man studerar utomlands utan att man även får många andra erfarenheter och upplevelser. Man lär sig 
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till exempel ta hand om sig själv, kommunicera med personer från olika kulturer samt förstå andra 

människors tankesätt. 


