
Reserapport 

 

Hej blivande Erasmusstudent! Hösten 2019 gjorde jag en utbytestermin på Aix-Marseille 

Université. Jag valde Aix-Marseille eftersom jag ville bo i Marseille. Det innebar att jag 

pendlade mellan städerna då campus låg i Aix. Pendlandet var ett litet orosmoment för mig 

innan jag åkte, trots att en vän som kommer från Marseille försökte försäkra mig om att det 

inte skulle vara något problem – de allra flesta studenter som går på campus i Aix pendlar 

med buss eller tåg varje dag, eftersom de flesta bor i Marseille, förklarade hon. Och hennes 

försäkran visade sig vara sann! Det var verkligen inget problem att pendla (förutom under en 

kort period då det generalstrejkades vilt, jag återkommer till det senare i rapporten) och det är 

alltså fullt möjligt om du skulle vilja det. Bussen mellan Marseille och Aix tar 25 minuter om 

trafiken är gles och upp till 45 om den är tät. Man lär sig snabbt vilka tider då det är 

rusningstrafik (morgon efter 09, kväll efter 17 och fredagar är värre än andra dagar). Jag ville 

gärna undvika att bo i studentkorridor, även om jag tror att det kan vara väldigt kul och 

absolut en del av upplevelsen, men jag kände att det nog inte skulle vara något för mig. 

Dessutom är det ganska enkelt att hitta boende i Marseille, samt relativt billigt. Någon månad 

innan avresa började jag söka på olika hemsidor för rumsuthyrning, och fick ganska snabbt 

napp på en hemsida som heter lacartedecolocs.fr, som jag rekommenderar. Jag bodde centralt 

i Marseille med promenadavstånd från centralstationen, vilket var bra eftersom det är därifrån 

bussarna till Aix går. Jag bodde inneboende med två franska personer och det rekommenderas 

också verkligen, jag lärde mig minst lika mycket franska av att bo med dem som jag gjorde av 

att studera på universitetet. 

 

 Marseille är en hamnstad och har ett rykte om sig att vara stökigt och ibland osäkert, vilket 

jag också var lite spänd över innan jag åkte ner. Såhär i efterhand kan jag skriva under på det 

förstnämnda – Marseille är verkligen lite rörigt; inte minst trafiken följer ett sorts anarkistiskt 

system - men jag kände mig aldrig otrygg i Marseille, och ryktet att det skulle vara en osäker 

stad kändes för mig verkligen mest som ett rykte. Däremot är det absolut en stad med 

karaktär! Marseille och dess invånare glömmer man inte på en vecka. Det räcker att 

promenera några minuter på gatorna så har man hört tio olika språk och känt lukten från lika 

många kök. De flesta erasmusstudenter som läste på Aix-Marseille valde dock att bo i Aix, 

eftersom campus låg där. De två städerna är verkligen som natt och dag. Aix är mer av en 

småstad, mycket lugnare, homogenare och mer städad.  

 

En sak som kan vara bra att vara förberedd på är att terminsstarten på franska universitet, det 

som kallas ”la rentrée”, tenderar att vara lite kaotisk; det är allmänt känt hos franska 

studenter. I mitt fall blev det lite stressigt med att få plats på kurser och på så sätt få ihop ett 

schema – man skriver upp sig till kurserna och det är först till kvarn som gäller, vilket jag inte 

riktigt var förberedd på då jag är van vid det system svenska universitet har då man ansöker 

till kurser genom en antagningsprocess. Ett tips är alltså att vara lite ”på tårna” de första 

dagarna, och se till att skriva in sig i kurserna (vilket man på mitt universitet gjorde via en 

internettjänst som hette Gigue) så snabbt som möjligt! Ett till tips är en påminnelse om att det 

är lika kaotiskt för alla och särskilt för erasmusstudenterna – du kommer alltså inte vara 

ensam om att känna så! En annan sak som kan vara bra att vara förberedd på är att alla kursers 



examinationer sker och sammanfaller på slutet av terminen. Så om man som jag är van vid 

kontinuerlig examinering under terminens gång, kan det vara bra att tänka lite extra på; försök 

att börja med att studera inför examinationerna så tidigt som möjligt – du kommer inte hinna 

läsa in allt till alla kurser de sista veckorna. 

 

Min erfarenhet av att vara Erasmusstudent är att det verkligen går att utforma sin 

utlandsvistelse på sitt eget sätt; var inte rädd för att göra som du vill! Vill du bo själv eller i 

alla fall någon annanstans än studentkorridor är det fullt möjligt. Vill du pendla mellan städer 

är det också möjligt.  

 

Jag skulle välja att plugga i Aix-Marseille om du vill vara i södra Frankrike, vara i många 

soltimmar och vid havet. Aix är en väldigt typisk fransk småstad, och Marseille skiljer sig 

(enligt min erfarenhet och enligt Marseillebornas utsagor) från många andra europiska städer 

då den är lite mer interkontinental. Som sagt är det dock enkelt att ta sig mellan städerna, för 

besök eller pendling, så vilken du än väljer kommer du kunna vara i båda utan problem. Jag 

hoppas att du får en fantastisk termin! 

 

 


