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Coventry	  
Coventry	  är	  en	  liten	  industristad	  belägen	  i	  Midlands	  i	  Storbritannien.	  	  Coventry	  ligger	  
cirka	  tio	  minuter	  från	  Birmingham	  och	  en	  timme	  norr	  om	  London.	  Coventry	  blev	  
sönderbombat	  under	  andra	  världskriget	  vilket	  har	  resulterat	  i	  en	  nu	  visuellt	  tråkig	  
stad,	  full	  av	  betonghus.	  Innanför	  ringvägen	  ligger	  stadskärnan	  med	  ett	  litet	  utbud	  av	  
shopping	  samt	  alla	  universitetsbyggnader.	  Coventry	  frodas	  i	  Universitetsanda	  och	  jag	  
skulle	  beskriva	  det	  som	  en	  riktig	  studentstad.	  	  
	  
	  
Coventry	  University	  
Coventry	  University	  är	  väldigt	  stolta	  över	  att	  vara	  högst	  rankade	  som	  det	  
modernaste	  Universitetet	  i	  Storbritannien.	  Många	  byggnader	  är	  nybyggda	  och	  
läroplanen	  känns	  moderna	  och	  aktuell.	  Det	  som	  skiljer	  Universiteten	  åt	  är	  åldern	  på	  
studenterna.	  I	  Storbritannien	  är	  det	  vanligt	  att	  börja	  studier	  vid	  Universitet	  redan	  vid	  
18	  års	  ålder.	  När	  det	  kommer	  till	  det	  akademiska	  upplevde	  jag	  nivån	  lägre	  på	  
Coventry	  University	  än	  Lunds	  Universitet.	  I	  skrift	  är	  det	  mycket	  fokus	  på	  rättstavning,	  
källhänvisning	  och	  upplägg,	  mer	  så	  än	  hur	  jag	  upplever	  det	  på	  Lunds	  Universitet.	  	  
	  
	  
Mottagande	  
När	  jag	  anlände	  till	  Coventry	  fick	  jag	  information	  om	  ett	  introduktionsmöte	  där	  alla	  
Erasmus	  studenter	  var	  inbjudna.	  Här	  fick	  vi	  all	  nyttig	  information	  för	  att	  klara	  oss	  
igenom	  kursval	  och	  första	  veckan	  med	  registreringar	  och	  liknande.	  Vid	  frågor	  var	  de	  
hjälpsamma	  och	  lovande	  att	  alla	  problem	  skulle	  lösa	  sig.	  Tyvärr	  uppstod	  det	  problem	  
med	  de	  kurser	  jag	  blivit	  accepterad	  till.	  En	  av	  kurserna	  hade	  blivit	  flyttad	  till	  nästa	  
termin	  vilket	  innebar	  att	  jag	  blev	  tvungen	  att	  hitta	  en	  ny	  och	  försöka	  matcha	  
scheman.	  När	  detta	  var	  gjort	  och	  kurserna	  började	  hade	  jag	  ingen	  tillgång	  till	  
universitetets	  skolportal,	  vilket	  ledde	  till	  att	  jag	  ej	  kunde	  se	  schema,	  litteratur,	  
anteckningar	  eller	  lämna	  in	  vad	  lärarna	  önskade.	  Efter	  veckor	  av	  klagomål	  och	  samtal	  
med	  olika	  ansvariga	  fick	  jag	  äntligen	  tillgång	  till	  portalen.	  	  
	  
Kurser	  
105SEM	  Introduction	  to	  Event	  Management,	  Jennie	  Randall	  och	  Helen	  Grimley	  
	  
Som	  namnet	  tyder	  på	  var	  denna	  kurs	  en	  introduktion	  till	  event	  management.	  Kursen	  
behandlar	  i	  olika	  steg	  hur	  man	  arrangerar	  ett	  event	  och	  de	  beståndsdelar	  du	  som	  
arrangör	  behöver	  tänka	  på.	  Kursen	  har	  en	  föreläsning	  följt	  av	  ett	  seminarium	  varje	  
vecka.	  Eftersom	  det	  var	  en	  grundkurs	  fungerade	  kursen	  som	  en	  bra	  bas	  att	  förstå	  
industrin.	  Kursen	  ger	  till	  första	  års	  studenter	  vid	  Universitetet	  vilket	  hade	  som	  följd	  
att	  jag	  upplevde	  att	  kursen	  hade	  lågt	  tempo	  och	  nivå.	  	  
	  
Kursen	  examinerades	  i	  två	  moment.	  Det	  första	  var	  en	  muntlig	  gruppresentation,	  och	  
görs	  halvvägs	  igenom	  kursen.	  Här	  delades	  vi	  in	  i	  grupper	  på	  sex	  personer	  i	  varje	  
grupp.	  På	  två	  veckor	  ska	  ni	  arrangera	  ett	  fiktivt	  event	  med	  ett	  specifikt	  tema	  och	  



applicera	  teori	  och	  kunskap	  från	  kursen.	  Sedan	  hålls	  en	  presentation	  inför	  lärarna	  
och	  gruppen	  bedöms	  som	  helhet.	  Det	  andra	  momentet	  var	  en	  essä	  där	  vi	  fick	  i	  
uppgift	  att	  i	  text	  formulera	  ett	  eventförslag	  till	  en	  Bar	  Mitzvah.	  Essän	  skulle	  täcka	  all	  
teori	  och	  kunskap	  kursen	  gått	  igenom	  och	  stod	  för	  50	  %	  av	  ditt	  betyg.	  	  
	  
	  
	  
208SEM	  Corporate	  Planning	  and	  Event	  Marketing,	  Ian	  Webster	  	  
	  
Kursen	  behandlar	  grunderna	  för	  att	  planera	  och	  marknadsföra	  företagsevent	  samt	  
olika	  typer	  av	  marknadsföringsstrategier.	  Kursen	  var	  indelad	  i	  två	  sektioner	  som	  
både	  stod	  för	  50%	  av	  betyget.	  Corporate	  planning	  gavs	  i	  form	  av	  workshops	  där	  vi	  
fick	  arbeta	  i	  eventplaneringsprogrammet	  Eventsforce.	  En	  gång	  i	  veckan	  hade	  vi	  en	  
bokad	  datorsal	  och	  Graham,	  läraren	  för	  denna	  del,	  gick	  igenom	  grunderna	  och	  sedan	  
fick	  vi	  arbeta	  självständigt	  därefter.	  Denna	  del	  av	  kursen	  examinerades	  i	  grupp,	  då	  vi	  
fick	  i	  uppgift	  att	  göra	  ett	  bestämt	  event	  i	  programmet.	  Det	  var	  ett	  helt	  nytt	  program	  
för	  mig	  och	  det	  var	  viktigt	  att	  hänga	  med	  under	  genomgångarnas	  samt	  att	  ta	  
anteckningar.	  	  
	  
Det	  andra	  momentet,	  event	  marketing,	  gavs	  av	  Ian	  i	  form	  av	  föreläsningar.	  Här	  fick	  
man	  lära	  sig	  olika	  strategier	  och	  teorier	  kring	  marknadsföring.	  Då	  kursen	  inte	  hade	  
någon	  litteratur	  var	  det	  väldigt	  viktigt	  att	  anteckna	  allt	  som	  sades	  och	  att	  inte	  missa	  
föreläsningar	  då	  Ian	  ofta	  gick	  igenom	  saker	  som	  inte	  återgavs	  i	  Powerpointsen	  som	  
användes.	  Detta	  moment	  examinerades	  med	  en	  salstenta.	  	  
	  
	  
	  
209SEM	  CSR	  and	  Sustainability	  in	  Sport	  and	  Events,	  Tom	  Bason	  
	  
Som	  namnet	  på	  kursen	  antyder	  behandlar	  den	  Corporate	  social	  responsibility	  och	  
hållbarhet	  i	  sport	  och	  event.	  Kursen	  går	  grundligt	  igenom	  CSR,	  historiskt,	  teoretiskt	  
och	  strategiskt.	  Den	  behandlar	  CSR	  och	  hållbarhet	  i	  förhållande	  till	  sport	  och	  event.	  
Denna	  kurs	  var	  den	  som	  jag	  anser	  var	  mest	  lik	  den	  akademiska	  nivå	  som	  jag	  tycker	  
Lunds	  Universitet	  håller.	  Här	  var	  det	  viktigt	  att	  ständigt	  hålla	  sig	  uppdaterad	  med	  
läsningen	  samt	  att	  närvara	  vid	  alla	  lärotillfällen.	  Kursen	  gavs	  i	  form	  av	  föreläsningar	  
en	  gång	  i	  veckan	  som	  hölls	  av	  Tom,	  följt	  av	  seminarium	  där	  man	  fick	  välja	  om	  man	  
ville	  fokusera	  på	  event	  eller	  sport.	  	  
	  
Kursen	  examinerades	  i	  två	  moment,	  en	  essä	  och	  en	  salstenta	  som	  båda	  stod	  för	  50	  %	  
av	  betyget.	  Till	  essän	  delades	  klassen	  in	  i	  olika	  grupper	  som	  fick	  ett	  Olympiskt	  spel	  
var	  att	  behandla.	  Essän	  gick	  ut	  på	  att	  undersöka	  och	  beskriva	  hur	  det	  valda	  
Olympiska	  spelet	  hade	  behandlat	  frågor	  om	  CSR	  och	  hållbarhet	  och	  koppla	  det	  till	  
teori.	  Grupperna	  fick	  även	  en	  kontaktgrupp	  från	  ett	  Universitet	  i	  USA	  som	  hade	  
samma	  uppgift.	  Essän	  skrevs	  individuellt	  men	  det	  var	  betygsgrundande	  att	  man	  
skulle	  ha	  kontakt	  både	  med	  studenterna	  från	  Universitetet	  i	  Coventry	  och	  det	  i	  USA.	  
Salstentan	  behandlade	  hela	  kursen.	  Denna	  kurs	  var	  den	  som	  gav	  mig	  mest.	  
	  



	  
Boende	  
Som	  Erasmus	  student	  i	  Coventry	  erbjuds	  du	  olika	  boenden	  som	  drivs	  av	  
Universitetet.	  Är	  du	  där	  för	  en	  termins	  studier	  kan	  du	  enbart	  söka	  boende	  på	  Priory	  
Hall	  eller	  söka	  privat.	  Jag	  letade	  mycket	  och	  länge	  efter	  privat	  boende	  men	  fick	  
snabbt	  reda	  på	  att	  det	  inte	  är	  önskvärt	  att	  hyra	  ut	  under	  en	  så	  kort	  tid.	  Jag	  fick	  
mycket	  tips	  genom	  olika	  Coventry	  University	  grupper	  på	  Facebook.	  Jag	  sökte	  boende	  
på	  Priory	  Hall	  genom	  Universitetets	  hemsida	  och	  fick	  några	  veckor	  innan	  jag	  åkte	  
reda	  på	  att	  jag	  fick	  ett	  rum	  där.	  Priory	  Hall	  är	  delat	  i	  två	  block,	  G	  och	  J,	  där	  J-‐Block	  är	  
nyrenoverat	  och	  G-‐Block	  väldigt	  gammalt.	  Jag	  bodde	  i	  G-‐Block	  och	  vid	  första	  anblick	  
fick	  jag	  en	  chock	  av	  standarden.	  Det	  är	  väldigt	  små	  rum	  och	  allt	  är	  slitet	  och	  
nedgånget.	  Den	  initiala	  chocken	  lade	  sig	  snabbt	  då	  atmosfären	  på	  Priory	  Hall	  är	  allt	  
du	  vill	  ha	  som	  utbytesstudent.	  På	  Priory	  hall	  bor	  endast	  utbytesstudenter	  och	  första	  
års	  studenter.	  Det	  är	  en	  väldigt	  social	  miljö	  och	  det	  tar	  inte	  lång	  tid	  att	  lära	  känna	  
folk.	  Priory	  Hall	  erbjuder	  frukost	  och	  middag	  på	  vardagarna	  samt	  gratis	  gym	  
medlemskap	  vilket	  gynnade	  den	  positiva	  atmosfären.	  Om	  ni	  vill	  leta	  privat	  boende	  
skulle	  jag	  rekommendera	  att	  gå	  med	  i	  olika	  Facebook	  grupper	  eller	  leta	  på	  
Gumtree.uk	  där	  folk	  lägger	  ut	  olika	  annonser.	  	  	  	  
	  
	  
Nöjen	  och	  fritid	  
Coventry	  är	  en	  väldigt	  liten	  stad	  men	  har	  ändå	  mycket	  att	  erbjuda.	  Skolan	  erbjuder	  
alla	  tänkbara	  sporter	  som	  man	  kan	  gå	  med	  i.	  Det	  finns	  lite	  shopping,	  biograf,	  
museum	  och	  andra	  sevärdheter.	  	  Coventry	  är	  bra	  beläget	  då	  det	  är	  nära	  till	  andra	  
storstäder	  och	  enkelt	  att	  ta	  sig	  från	  och	  till.	  Som	  student	  finns	  det	  alltid	  en	  fest	  att	  gå	  
på.	  Det	  finns	  en	  del	  nattklubbar	  och	  om	  så	  önskas	  kan	  du	  för	  en	  billig	  peng	  festa	  
måndag	  till	  söndag.	  	  
	  
Kostnader	  
Boende	  är	  den	  stora	  kostnaden	  i	  ett	  utbyte.	  Det	  var	  dyrare	  än	  väntat	  och	  speciellt	  i	  
förhållande	  till	  vad	  man	  får	  för	  de	  pengarna.	  Förutom	  tobak	  är	  allting	  billigare	  i	  
Storbritannien	  i	  förhållande	  till	  Sverige.	  Mina	  studier	  krävde	  inget	  inköp	  av	  litteratur.	  	  
	  
Övrigt	  
Gå	  med	  i	  grupper	  på	  Facebook	  och	  föreslå	  en	  träff	  innan	  skolstarten.	  Jag	  och	  en	  
kompis	  gjorde	  det	  och	  de	  vi	  träffade	  den	  kvällen	  förblev	  kompisar	  under	  hela	  
vistelsen.	  Våga	  fråga	  om	  du	  har	  frågor,	  speciellt	  i	  början	  och	  stå	  på	  dig.	  Om	  du	  
upplever	  att	  du	  blir	  orättvist	  behandlad	  eller	  om	  du	  inte	  får	  den	  information	  du	  
behöver,	  ge	  inte	  upp.	  Fortsätt	  maila,	  ringa	  eller	  kontakta	  de	  personer	  du	  som	  
behövs.	  Läs	  på	  om	  Universitetet	  innan	  du	  åker.	  Ta	  en	  extra	  titt	  på	  event	  kalendern.	  I	  
början	  av	  min	  termin	  var	  det	  ”Freshers	  week”,	  som	  kan	  liknas	  vid	  en	  form	  av	  
nollning.	  Detta	  innebar	  att	  man	  fick	  delta	  i	  olika	  event	  och	  lära	  känna	  massa	  
människor	  såväl	  som	  staden.	  Skriv	  ut	  alla	  papper	  du	  har	  och	  ta	  med	  dig	  så	  att	  om	  
något	  skulle	  hända	  så	  har	  du	  allt	  du	  behöver.	  Om	  du	  ska	  vistas	  i	  Storbritannien	  under	  
vintern	  ta	  med	  en	  varm	  pyjamas	  och	  regnkläder.	  	  
	  



Som	  utbytesstudent	  träffar	  du	  många	  olika	  nationaliteter	  och	  därför	  även	  många	  
olika	  kulturer.	  Var	  öppen	  för	  olikheter	  och	  försök	  att	  suga	  åt	  dig	  så	  mycket	  som	  
möjligt.	  Var	  alltid	  extra	  trevlig	  och	  social	  mot	  säkerhetsvakter	  och	  vakter	  på	  klubbar	  
samt	  personal	  i	  matsalar	  och	  på	  bibliotek,	  dom	  kan	  alltid	  hjälpa	  dig!	  
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