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Ett nödvändigt utbyte 

Innan avresa 

Anledningarna till att jag sökte till en utbytestermin var många. Jag valde att åka till INSA Lyon i 

Frankrike. Där många av anledningarna till det valet var min nyfikenhet, min förkärlek till Frankrike 

och värmen. Mina förväntningar var att få uppleva något nytt, få träffa nya människor och få äta god 

mat. Mina krav på skolan var inte många, det jag hoppades på var att jag skulle få testa en ny 

studiemetod för studerande och se hur man kan lära sig saker i en internationell skola. Det var en del 

förberedelser inför resan, men lyckligtvis har vi utbyteskordinator på KTH som hjälper en väldigt 

mycket. Det är en del med ansökan, att bestämma kurser, hur man ska bo, och hur man ska ta sig väl 

där.  

Ankomst 

Innan studiestarten på INSA Lyon var jag på en lång semester med min pojkvän. Vi åkte först till 

campus och såg till att blev fixat med boende där och arrangerande med kurser. Det var ett organiserat 

mottagande med välkomst-föreläsning samt sektionen som hade gjort pub-kvällar. Det kan vara skönt 

att vara med i början på dessa grejer då det gör att man träffar andra studenter som är i samma 

position som kan bli ens framtida nära vänner.  

Ekonomi 

När det kommer till ekonomi, borde du söka till Erasmus om du ska studera i Europa! Förrutom det to 

jag CSN, som räckte precis. Kostnaderna är liknande till Sverige, men det kan vara skönt att ha sparat 

lite inför ankomsten. Det finns mindre avgifter, som kåravgift, avgift för att skriva ut bland annat. Det 

kan också vara bra att kolla deras checklista inför åkandet där de nämnde exempelvis att man behöver 

en Ethernet-kabel för internet och att de inte finns köks utrustning i lägenheterna.  

Boende 

Lyckligtvis erbjöd campus INSA Lyon alla utbytesstudenter boende. Det var skönt att bo på campus 

och att det var enkelt att fixa, trots att det kan vara finare att bo i stan. Universitet hjälpte en med 

boendet och kostnaden var väldigt budget (mellan 3000-5000 kr beroende på storlek). Boende 

standarden var simpel, och det var många studenter omkring en, vilket var skönt. Skriv här! Hur 

ordnade du bostad? Kunde man få hjälp av universitetet? Bodde du i anslutning till campus? Hur var 

boendestandard och kostnad? Infoga gärna bilder i texten 

Universitetet och studierna 

INSA Lyon, beläget 15 minuter utanför Lyon är ett tekniskt universitet som har mycket sporter och 

internationella studenter. Undervisningen på INSA Lyon skiljer sig en hel del från KTH där de på 

INSA Lyon undervisar i mindre klasser och har mer praktiskta övningar. Det man får skilja på är dock 

i det här fallet att de inte har lika många studenter som KTH och kan anpassa det till mindre klasser. 
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Det betyder nödvändigtvis inte att det är bättre, där jag faktiskt tycker studierna är bättre på KTH. 

Men att det är annorlunda, och bra att studera så för att lära sig hur det kan skilja sig.  På INSA Lyon 

var det mycket obligatoriska kurser, lite mindre press från skolan, men mer grupp arbeten. Det var en 

språkkurs en gång i veckan vilket var bra. Men hade jag gått om hade jag varit med i sommarskolan 

också. 

Kurser 

För mina val till kurserna försökte jag pussla ihop vad jag kunde tillgodoräkna, och vad jag ville läsa. 

Det fanns gränser på vad jag kunde läsa och det mesta var på Telecommunication Deparment. Jag 

valde mjukvaruutveckling, programmering, Middleware Architecture, operativsystem, och nätverk 

inom säkerhet, samt ett stort projekt som kan motsvara ett kandidatarbete. De olika kurserna innehöll 

självklart olika saker, men de var lärorika på ett annorlunda sätt.  

Staden och landet 

Lyon är en mindre stad i Frankrike som ligger nära Alperna, södra Frankrike, och i ett läge med bra 

kommunikationer i hela landet. Det kallas för matens stad i Frankrike där Lyon är känd för sin mat 

och restauranger. Staden precis som hela landet är väldigt kulturellt där de har många events och det 

finns mycket att göra. Jag tycker Lyon är perfekt för en utbytestermin, där man snabbt känner sig 

hemma, och har möjlighet att resa mycket i landet.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Skolan erbjuder mycket idrott, och man kan till och med för HP för det. De har teater, dans, 

badminton, tennis, simning, fotboll, baseboll etc. Det finns allt man kan tänka sig mitt på campus. Det 

är ett perfekt sätt att öva på språk och lära känna nya personer. Universitet arrangerade också mässor, 

events och tillfällen att göra utflykter på. Jag åkte exempelvis med universitetet på en skidresa till 

Alperna där de arrangerade buss, lift-kort och uthyrning av skidor. De hade bra kontakt med studenter 

via Facebook och posters i skolan. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag tycker man absolut ska åka utomlands om man kan. KTH erbjuder mycket hjälp och det är enklare 

än man tror. Det är något alla borde göra, och jag tror många utvecklas mycket under sin termin 

utomlands. Skulle jag gjort om det skulle jag ha tagit språkkursen i franska på skolan, och faktiskt bott 

i staden, trots fördelarna med att bo på campus. Sammanfattningsvis kan jag säga att jag hade en 

kanon bra termin där jag lärt mig mycket, mått bra, och fått se nya delar av världen.  


