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Ett år av äventyr, skidor, fransk mat - och såklart lite studier! 

Before departure 

Jag visste redan när jag började KTH att jag ville åka till Frankrike på utbyte. Det franska språket, maten, 

musiken och kulturen har alltid varit något som jag gillat. Mitt mål var att var borta i ett år så att jag 

verkligen kunde lära mig språket, så nu var det bara att börja kika på vilka skolor i Frankrike jag kunde 

åka till och plugga kemi i ett år. Jag kollade upp vilka skolor KTH har utbyten med i Frankrike, kollade 

vilka kurser det gick att läsa på de olika universiteten, listade för- och nackdelar gällande möjlighet till 

boende, aktiviteter, studentliv, storlek på stad med mera. Tillslut blev mitt val Grenoble!  

 Jag valde Grenoble av flera anledningar; jag ville dels testa att bo i en riktig studentstad där 1/3 av 

invånarna är studenter. Det fanns många kemi- och biokurser att välja på så jag kunde få ihop en bra 

studieplan, det fanns olika sorters boende – korridor, delad lägenhet, egen studio, och det var en mindre 

stad där det går att cykla/ta spårvagn överallt, vilket var en rolig förändring för mig som alltid har bott 

i Stockholm. Men, den största anledningen till att jag valde just Grenoble av alla franska städer var för 

att Grenoble är ”La Capitale des Alpes” – Alpernas huvudstad! Jag älskar utomhusaktiviteter såsom 

skidor, snowboard och vandring så tanken på att bo i mitten av franska alperna var det som fick mig att 

bestämma mig för just Grenoble.   

Innan jag reste till Frankrike hade jag läst franska i gymnasiet till steg 3 och läst franska B1 på KTH. Jag 

försökte att gå ofta på språkcaféerna som KTH har att erbjuda innan jag åkte iväg för att få igång språket, 

men när jag väl reste iväg kände jag mig ändå rätt så ringrostig. Det gick dock bra, jag kastades snabbt 

in i språket då många inte pratar så bra engelska i Frankrike vilket tvingade mig att försöka prata franska 

– vilket var bra! Jag tog en 3 Hp franskakurs under hösten och försökte prata så mycket franska som 

möjligt under året.  

Förutom att förbereda språket kollade jag på var jag ville bo och ansökte om detta (Erasmusavtalet 

garanterade att jag skulle få boende så länge jag sökte i tid). Försäkring gick att få via KTH och jag 

kollade även att mitt Europa-försäkringskort och pass var uppdaterade samt bokade flygbiljett. Jag 

ansökte om CSN för utbytesstudier och gjorde allt som krävdes för Erasmus-stipendiet.  

Upon arrival 

Jag åkte ned till Grenoble i slutet av augusti, 5 dagar innan kursstart. Min mamma följde med mig, dels 

för att jag skulle få med mig mer packning och dels för att hon ville passa på att ta en weekend i 

Frankrike! Det går endast att flyga direkt till Grenoble under skidsäsongen, övriga tider får man flyga 

till Lyon eller Genève och ta buss därifrån till Grenoble (jag reste via Genève då det går att få bra priser 

med SAS ungdom, SAS går ej till Lyon). 
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På universitetet Université 

Grenoble Alpes (UGA) där 

jag skulle studera finns en 

studentorganisation som 

heter IntEGre 

(International Etudiants 

Grenoble) och de hade två 

veckor med 

välkomstaktiviteter för 

internationella studenter. 

Då jag kom dit på 

onsdagen hade 

välkomstaktiviteterna 

börjat redan på måndagen. 

De organiserade guidning i 

staden och på campus, en 

välkomstfest, pub crawls, 

internationella middagar, 

dagsvandringar samt en weekend i en alpstuga uppe i bergen den sista helgen av välkomstveckorna. Jag 

gick på de aktiviteter som lockade mig!  

Jag och mamma hade hyrt en bil i Genève så medan hon var kvar i Grenoble med mig passade vi på att 

åka till IKEA och handla sådant som saknades till min lägenhet samt göra en ordentlig storhandling. De 

första dagarna fixade jag även busskort, hyrde cykel samt öppnade ett konto på en fransk bank.  

Financials 

Jag märkte snabbt att det var billigare 

att leva i Grenoble än i Stockholm. Det 

fanns till exempel busskort för 15£ per 

månad (jämför med SL!) och samma 

pris för at hyra cykel. Mataffärerna var 

även generellt billigare och även 

restaurangerna, speciellt vinet. Det 

fanns studentrestauranger på campus 

där man kunde äta lunch för 3–4£ vilket 

gjorde att matlådekulturen inte var en 

grej i Grenoble så som det är på KTH. 

Jag betalade mindre avgifter för 

studentaktiviteter.  

Hyran för min lägenhet låg på 296£ men 

med boendebidraget Caf betalade jag 

endast 210£ i månaden. Caf (Caisse d’Allocations Familiales) ger boendebidrag till studenter med kravet 

att man har ett franskt bankkonto. Jag öppnade därför ett konto på banken Société Générale vilket inte 

kostade mig mer än totalt 30£ totalt för hela året vilket var värt då jag fick 90£ rabatt på hyran varje 

månad tack vare Caf. Caf är dock en organisation som är kända för att vara struliga och de levde upp till 

sitt rykte. Det kan därför vara bra att innan man åker ned till Frankrike fixa ett personligt bevis från 

skatteverket där ens föräldrar måste stå med och det måste vara signerat av skatteverket. Detta krävs av 

Caf och det var krångligt att fixa från Frankrike då franska posten även inte är att lita på när brev ska 

skickas från Sverige.   
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Accommodation 

Jag bodde i en delad lägenhet med två rumskompisar. Jag fick lägenheten via studentorganisationen 

CROUS som är i samarbete med UGA. Jag var garanterad att få något sorts boende, men det hade likväl 

kunnat vara ett rum i en korridor eller en egen studio. Jag var nöjd med att bo i en delad lägenhet då jag 

hade eget kök och badrum till skillnad från i korridor. Det är generellt sett lägre boendestandard på 

studentboendena i Grenoble jämfört med Stockholm, särskilt när det kommer till korridorerna. Min 

lägenhet låg i Résidence Terralis perfekt situerad med 10 min cykel till campus samt 10 min cykel till 

centrum. Campus ligger med andra ord ej i centrum, men det är nära med cykel och spårvagn. 

University and studies 

UGA är ett stort universitet med många 

olika områden. Jag valde kurser fritt 

mellan kemi- och biologiskolorna. Då 

detta var ett universitet fanns det färre 

tekniska kurser än på KTH, men jag fann 

ändå tillräckligt med relevanta kurser för 

mitt program (det finns flera andra skolor 

i Grenoble, exempelvis INP, en 

ingenjörsskola som KTH även har utbyte 

med där man kan finna mer 

ingenjörsmässiga kurser). Jag läste en 

franskakurs på 3 Hp vilket var det 

universitetet kunde erbjuda för 

utbytesstudenter. I övrigt läste jag alla 

mina kurser på engelska.  

Skolsystemet var väldigt annorlunda mot KTH. Det är inte alls samma struktur på kurser vilket var en 

utmaning i början, men så länge man lär sig fråga lärarna om allt man vill veta så går det bra. Det är mer 

schemalagt än på KTH men även mindre studier som man behöver göra hemma. Man behövde inte köpa 

någon kurslitteratur utan allt kursmaterial togs upp under föreläsningarna och presentationerna fanns 

tillgängliga. På labbet behöver man egen labbrock vilket var ovant då vi alltid får låna på KTH. 

I Frankrike gör alla studenter på kemiprogrammet ett internship i slutet av fjärde året vilket innebär att 

det inte går några kurser i april och maj. Jag valde därför att även göra ett internship vilket jag gjorde 

på IBS (Institut de Biologie Structurale), ett biologiskt institut i Grenoble. Jag förlängde mitt internship 

till totalt 3 månader och fick då även en minimilön från franska staten på 500£ i månaden. På IBS 

pratade i princip alla främst franska och under mina 3 månader där lärde jag mig säkert 90% av min 

franska. Det var där jag lärde mig prata ordentligt och förstå när folk diskuterade. Jag lärde mig till och 

med labbtermer på franska och pratade med min handledare om mina resultat på labbet på franska. Det 

var otroligt utvecklande språkmässigt och även en bra yrkesmässig erfarenhet att jobba på ett labb i 

Frankrike! 

Courses 

Jag läste två kurser på UGA som jag tillgodoräknade som ”villkorligt valfria kurser” på KTH, dessa var 

”Organic Chemistry 1 & 2” samt ”Analytical and Spectroscopic Methods”. Resten av mina kurser kunde 

jag tillgodoräkna som ”rekommenderad kurs” då de alla var relevanta för mitt program. Dessa kurser 

var Experimental Chemistry, Green Chemistry, Cellular Biochemistry, Bio-organic and Bio-inorganic 

Chemistry, Lab project och Internship. Franskakursen läste jag som valfri kurs.  

Jag tyckte om kurserna jag läste. Vissa kurser var utmanande till en början då jag inte hade samma 

bakgrund som de jag studerade med; de hade läst mer kemi då jag gick kurser med dem som läste en 5-

årig kemilinje (ej kemiingenjör). Jag kom dock ganska snabbt in i det.  
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Kurserna läses över en hel termin, de har inte perioder så som vi har på KTH. Detta innebar att man 

kunde ha många tentor i en o samma vecka – jag hade till och med två tentor på samma dag! Det gick 

ändå bra, man får planera studierna och inte spara allt till tentaperioden då det blir många månaders 

studier att trycka in på samma gång. 

City and country 

Livet i Frankrike är annorlunda än i Sverige, på gott och 

ont. Alla är väldigt artiga vilket är trevligt. De har en annan 

hierarki o skolsystemen än vad vi har – alla professorer 

kräver att man kallar dem för ”Monsieur” och ”Madame” 

och man säger inte förnamn till någon som är 

äldre/främling. De använder de klassiska franska 

kindpussarna istället för att skaka hand vilket jag aldrig 

riktigt vande mig vid! Jag upplevde att alla var väldigt 

trevliga, och fördomen om att fransmän är arroganta 

tycker jag inte stämmer.  

Frankrike är ett land som ligger några år efter i utvecklingen i jämförelse med Sverige vilket är något 

som jag upplevde där. De är inte lika kontantfria som vi, de är inte lika digitaliserade och de har väldigt 

mycket administration och byråkrati vilket jag blev lite galen på i början men vande mig vid efter ett tag. 

Man får ha tålamod när det kommer till administration i Frankrike.  

Leisure and social activities 

Något som Frankrike levde upp till var definitivt maten 

och naturen. Jag testade så mycket goda ostar, viner och 

franska rätter typiska för alpregionen (och det var så 

billigt jämfört med Sverige!). När skidsäsongen kom igång 

åkte jag så mycket skidor jag bara kunde. Det fanns 

fantastiska studentrabatter på skidor – exempelvis kan 

man köpa ett studentskidkort som gäller för hela 

säsongen som innebär att man kan köpa dagsliftkort i 

stora skidorten Les Deux Alpes för 12£ istället för 50£! 

Med detta kort kan man även boka gratis skidkurser i 

olika nivårer och det finns till och med möjlighet att få 

högskolepoäng för kurserna.  

Studentorganisationen IntEGre anordnade studentaktiviteter året runt – allt från vandringar och 

skidresor till vin- och ostprovningar. Det fanns även en internationell studentorganisation kopplad till 

skolan INP som heter BIE (Bureau International Etudiant) och även de anordnade aktiviteter som man 
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som internationell student kunde ta del av, oavsett skola. Mycket pubkvällar hölls på campusområderna 

men det skedde även en del saker inne i centrum som t.ex pub crawls. 

Jag passade på att resa massor då jag var på mitt utbyte. Frankrike har många lov som vi inte har på 

högskola i Sverige – både höstlov och vinterlov. Under våren är det även många långhelger då jag 

passade på att åka på en weekend. Det perfekta med att bo i Grenoble var att det var nära till så många 

intressanta platser. Jag kunde ta buss eller tåg, inte bara till andra städer i Frankrike, men även till 

Italien, Tyskland och Schweiz. Eftersom det var billigare att leva i Frankrike hade jag råd att resa runt 

massor! Jag reste tillsammans med studenter jag träffade i Grenoble, men även med vänner och familj 

från Sverige som kom och hälsade på mig. 

Other recommendations and observations 

Tänk på att ha kul och utnyttja året väl. Haka på aktiviteter som aldrig skulle ske hemma i Sverige. Testa 

på allt som den franska kulturen har att erbjuda. Strunta inte i kurserna, men överplugga inte heller – 

du åker inte och bor i ett annat land för att sitta instängd på rummet och plugga. Viktigast av allt; gör 

det som DU vill göra. Känn dig inte tvingad att haka på saker du inte vill. Det är du som kommer minnas 

ditt år, så bry dig inte om vad andra tycker, gör DITT år! 

 


