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Ansökan och ankomst 

Jag studerar på Stockholms universitet och tidigt 2018, under det att jag gick kursen 

Franska II, blev jag erbjuden att göra en utbytesperiod i Frankrike under en eller två 

terminer. Efter samtal med Eva Andersson, studievägledare vid Romanska och 

klassiska institutionen, valde jag att ansöka för ett helt läsår. Mitt förstaval landade på 

Besançon i östra Frankrike som jag valde delvis för att den såg fin ut och verkade ha 

ett bra kulturliv, men också för att jag ville testa på att bo i en mindre stad.  

Jag anlände till Paris den mot slutet av augusti 2018 och tog tåget till Besançon. Jag 

kom fram på kvällen och övernattade på ett hotell. Dagen efter hade jag arrangerat att 

möta en kille som jobbade på Erasmus Student Network (ESN) Besançon, som jag 

hade fått kontakt med via en hemsida som parade ihop utbytesstudenter med faddrar. 

Han mötte upp mig i stan och skjutsade mig till campuset, strax norr (ca. 30 min. till 

fots) om stadskärnan. Där hjälpte han mig att få nyckeln till mitt rum från personalen. 

Mitt rum var ett litet sådant på marknivå i en byggnad (benämnd Jean Gigoux) i 

utkanten av campus med säng, skrivbord, kylskåp, badrum (inkl. dusch) och garderob. 

Gemensamt kök fanns på alla våningar förutom markplan. Hyran låg på 257 euro i 

månaden. I detta rum bodde jag ända fram till dess att jag avslutade mitt utbyte, i 

slutet av juni. I början hade jag tankar på att leta efter en lägenhet i stan, men jag valde 

att bo kvar på campuset, framförallt p.g.a. den sociala aspekten – nästan alla andra 

utbytesstudenter jag lärde känna bodde där och där organiserades ofta sociala 

aktiveter. 

Början på studierna 

Efter min första helg i Besançon började min snabbkurs på Centre de linguistique 

appliquée (CLA), en språkskola i utkanten av innerstan. Trots att jag redan ansåg mig 

ha en rätt bra nivå på franska valde jag att gå denna kurs för att snabbt komma in i en 

studiemiljö och träffa andra utbytesstudenter. Flera av de jag träffade här förblev mina 

vänner under hela utbytet. Fokuset var på språk och att lära sig hur franska universitet 

fungerar.  

Studieperioden på universitetet började den 1 september i en aula information om 

inskrivningen för kurserna. Klasserna började samma vecka. För mig var början 

väldigt hektisk eftersom jag insåg att de kursval jag gjort i Sverige (inom min 

Learning agreement) inte skulle fungera – delvis p.g.a. schemakrockar; delvis för att 

vissa inte ens lärdes ut den terminen. Dessutom var min koordinator i Stockholm 



under början av mitt utbyte och jag fick en ersättare, en fransk kvinna som var väldigt 

hjälpsam men som hade dålig koll på vad jag behövde göra för min inskrivning. Som 

tur var behövde jag inte chansa helt på nya kursval utan i Besançon får man under 

terminens två första veckor testa på vilka klasser man vill för att se vad man tycker om 

dem. På detta sätt skapade jag ett urval som jag skrev in i mitt Contrat pédagogique, 

vilket jag skickade in till inskrivningsansvarige innan sista dagen. En tidig skillnad 

från Sverige var att kurserna gav mindre poäng – de flesta kurserna var på 3 eller 4 

poäng men var ändå lika omfattande som en svensk kurs på 7.5 hp – vilket gjorde att 

jag under min första termin deltog i så många som åtta olika kurser. Av dessa var tre 

kurser inom litteratur, två inom lingvistik, en inom grammatik, en språkkurs på 

franska och en översättningskurs.  

Trots det stora antalet kurser gick dessa bra att studera. Kurslitteraturen var minimal: 

bortsett från ett par litteraturkurser där vi fick skönlitterära verk att läsa så hade vi 

inget mer än enskilda pappersark att läsa inför lektionerna. Facklitterära böcker var 

alltså helt utelämnade. Istället låg tonvikten på att lyssna och anteckna under 

lektionerna, vilket till en början inte var det enklaste; lärarna talade ofta snabbt och 

utan paus vilket gjorde att man var tvungen att försöka lyssna och anteckna samtidigt. 

Ganska snart började jag ta med mig min dator för att kunna klara detta. Jag tyckte 

dock att själva kravnivån var något lägre än i Sverige; så länge man lyssnar på 

lektionerna och pluggar någorlunda utanför lektionstid så är det inga problem att klara 

de flesta kurser och även få rätt höga betyg. Det som var desto mer påfrestande var 

skolans brist på organisering: ett otal gånger under min studieperiod uppstod 

förvirringar över både det ena och det andra. Mot slutet av terminen märks detta som 

mest, när många av kurserna har prov under exakt samma tid och man måste springa 

mellan lärare och kursansvariga för att hitta lösningar. Lärarna var dock för det mesta 

gemytliga typer, som gärna hjälpte mig och andra utbyteselever med sådant vi inte 

förstod eller hade svårt med. De franska eleverna visade sällan något större 

engagemang i klassrummet, men var vanligtvis vänliga när jag talade med dem.  

 

Socialt liv och fritid 

Jag avslutade min första termin i Besançon i december och återvände till Sverige över 

jullovet. Jag åkte ner igen i januari, den här gången till EuroAirport i Schweiz därifrån 

buss via Mulhouse i Alsace. Kurserna började igen i januari men denna gång behövde 

jag bara tillgodoräkna 15hp, vilket gav mig ett mer avslappnat schema. Jag valde att 

utnyttja detta genom att utforska Franche-Comté och Alsace. Jag tog tågresor till 

närliggande städer (som Belfort) och sevärdheter (som Saline Royale i Arc-et-Senans) 

och under lovet i februari semestrade jag utomlands. En av de absolut främsta 

fördelarna med att bo i Frankrike var närheten till andra länder: jag kunde åka tåg, 



buss eller bil till andra länder och då inte minst Schweiz (gränsen från Besançon är 

ungefär 10 km.). Men ofta behövde jag inte åka särskilt långt då den berg- och 

kullrika naturen runt Besançon är oerhört bildskön och fylld med potentiella 

friluftsaktiviteter. 

Även i staden finns det en del att göra. Det finns sevärdheter, som den astronomiska 

klockan i Saint-Jeankatedralen och museerna, men även mer ungdomliga aktiviteter 

som nattklubbar och en uppsjö barer. Restauranger finns det gott om och dessa är både 

billiga (jämfört med Stockholm) och ofta väldigt bra, med mycket lokal mat och 

närliggande kök (som Schweiz och Alsace).  

Förutom matkulturen och närheten till andra länder var utbytet så klart oerhört 

utvecklande för min språkinlärning. Jag talade franska hela tiden (vilket görs av 

nästan alla som inte kommer från samma land – engelska brukas knappt alls) och fick 

därmed en helt ny vana med språket som gör att min nuvarande nivå är mycket högre 

än när jag påbörjade utbytet. Jag fick också chansen att få träffa oerhört många 

människor från hela världen – Syd- och Nordamerika, Afrika, Ostasien och merparten 

av Europa – och bland dessa finns de som fortfarande är mig nära efter att jag återvänt 

till Sverige. Kort sagt var utbytet en erfarenhet som utvecklade mig väldigt mycket, 

både språkligt och på annat håll.  

 

 

 

Tips för dig som ska studera i Besançon: 

 Rummen på campus saknar kök och är trånga (storleken varierar beroende på 

byggnaden) men är för det mesta fria från oljud under vardagarna. Vissa av 

byggnaderna höll under min vistelse på att renoveras, vilket innebar ett rent inferno 

för de som fick bo i dessa: från halv åtta på morgonen är det omöjligt att sova eller 

slappna av. Det brukar gå att byta byggnad vid önskan, så om du fått ett rum nära en 

byggnadsställning bör du för din egen sinnesro byta så fort det går. 

 

 När du anländer till boendet måste du genomföra en état de lieux som består av att 

en person kommer titta igenom ditt rum för att se vilka skador som finns. Samma 

person kommer göra samma koll innan du lämnar. Eventuella skador som uppstått 

mellan dessa två tillfällen kan dras från din garantiinsättning. Se även till att tala 

med de som jobbar på campuset innan du lämnar för att sköta insättningen till din 

bank. De kan vara absurt krångliga ibland om du inte har en fransk bank och det är 



därför bra att gå och tala med dem för att berätta att du vill ha pengarna in på din 

IBAN. Tyvärr är de, ofta ineffektiva vad gäller att skicka tillbaka dina pengar, så var 

inte rädd att säga till på skarpen om de inte är snabba. 

 

 

 För dig som vill spara pengar är det bra att snabbt ansöka om boendestöd hos CAF. 

Detta gäller alla studenter och när din ansökan är godkänd (vilket tyvärr, vare sig det 

är p.g.a. inkompetens eller lathet, kan ta oerhört lång tid) kommer åttio euro att dras 

från din månadshyra. Man brukar kunna få hjälp med att genomföra sin ansökan hos 

Relations internationales, på campus. 

 

 Skaffa gärna ESN-kort, vilket görs i deras kontor i den gamla arsenalen (2 place 

St.Jacques) där fakulteten också håller hus. ESN organiserar aktiviteter och resor till 

vackra och intressanta platser i närområdet vilket är ett bra sätt att upptäcka regionen 

och träffa nytt folk. De organiserar även ibland resor till andra städer, som 

Strasbourg och Lyon.  

 

 

 Kollektivtrafiken i stan består av bussar och spårvagnar. Man kan köpa 

engångsbiljetter för dessa, men för dig som åker regelbundet är det nog mer 

ekonomiskt sunt att köpa ett månadskort (carte mensuelle) vilket man får göra hos 

Ginko i stan. Detta kostar 28 euro och inbegriper både bussar och spårvagnar. En 

bra idé kan också vara att ladda ner appen moovit, som visar snabbaste rutter för att 

anlända dit du vill. Busslinjen som går mellan skolan och innerstan är 3.  

 

 Universitetet i Besançon är allt annat än välorganiserat: förvirring uppstår för 

jämnan kring allt möjligt, och för det mesta är även lärare och administrativt 

ansvariga lika förvirrade som alla andra. P.g.a. detta är det en bra idé att ha nära 

kontakt med din koordinator, som vet hur det fungerar och kan hjälpa dig så gott det 

går.   

 

 

 Det kan vara svårt att hitta i början, så en bra idé kan vara att ladda ner kartorna som 

visar var klassrummen är belägna. Dessa hittas här: 

http://slhs.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu195/plans-des-locaux-5979.html 

Notera dock att dessa bara gäller för de som studerar humaniora och att elever som 

studerar tekniska ämnen och juridik har andra lokaler som ligger intill campuset. 

 

 Prata gärna med lärarna om du har svårt med något; de är vanligtvis vänliga och 

tillmötesgående. De sätter ofta lägre krav på Erasmuselever och kan hjälpa dig förstå 

sådant som kan vara svårt. Lyssna på lektionerna, för det är det klart viktigaste för 

http://slhs.univ-fcomte.fr/pages/fr/menu195/plans-des-locaux-5979.html


att få ett bra betyg. Att behöva göra omprov är inte en skön sits att hamna i: både för 

höst- och vårterminen sker alla omprov i juni, vilket kan kännas absurt med tanke på 

att så många åker hem till sina respektive länder innan denna period.  

 

 För boendet är man lagligt skyldig att skaffa ett assurance d’habitation, d.v.s. en 

boendeförsäkring. För att göra detta måste man ha ett konto på en fransk bank som 

förser dig med denna försäkring som du sedan ska visa upp för personalen på 

campus. De största bankerna i Besançon är Crédit Agricole (CA) och BNP Paribas. 

När man ska öppna ett konto är det mycket information som kan vara komplicerad, 

men på CA pratar personalen även engelska vid behov. Gå till banken en månad 

innan du stänger kontot för att få en summa på 50 euro som bakas in i kontot när det 

skapas. 

 

 

 Besançons stadskärna är rätt liten och det råder brist på mycket av sånt storstadsbor 

tar för givet. Men i närheten ligger Chateaufarine, ett stort område med köpcenter, 

restauranger, stora varuhus för detaljhandel m.m. (ungefär som Birsta utanför 

Sundsvall). För att komma hit får man åka busslinje 4, som går från stan. 

 

 Det är bra att alltid ha kontanter på sig. Kortbetalning funkar oftast men knappast 

lika ofta som i Stockholm: flera ställen (inte minst matstånd, bussar och liknande) 

tar endast kontanter och flera mindre butiker tar inte kort under en viss summa. 

 

 

 Att cykla är inte dyrt i Besançon: det finns butiker med fullt rimliga priser, men om 

du inte vill köpa en egen cykel så finns också Velocité, en tjänst där man går till 

vissa ställen och hyr en cykel. För att göra detta får man först gå till ett ställe med 

kortautomat (det finns kartor vid varje cykelställe som visar var de finns belägna) 

och göra en insättning på några hundra euro som du får tillbaka ett tag efter att du 

återlämnat cykeln. Efter detta kan du hämta ut cyklar vid alla ställen. Priserna är 

låga: att hyra kostar en euro i timmen med ett maxpris på 4 euro. Att hyra cykeln ett 

helt dygn kostar alltså lika mycket som 4 timmar. Ett årsabonnemang kostar 16 euro. 


