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Innehåll		
Sussex	University,	Brighton,	England,	HT16,	Europastudier	på	Lunds	Universitet.		
	
Namn	på	staden	
	
Brighton	är	en	stad	i	södra	England,	precis	vid	havet	med	en	fantastiskt	blandad	kultur.	
Brighton	är	känt	för	sina	Universitet	som	lockar	människor	från	hela	världen.	Staden	har	
också	mycket	bra	förbindelser	till	resten	av	städerna	i	landet	via	tåg.	Till	exempel	kan	
man	ta	sig	till	London	på	bara	en	timme.	Personligen	hade	Brighton	allt	jag	önskar	av	en	
stad.	Trevliga	människor,	en	väldigt	bred	matkultur,	med	allt	från	klassiska	fish	and	
chips	till	mexikanska	fajitas	och	väldigt	fina	universitet	bara	15	minuter	utanför	
stadskärnan.	Brighton	är	en	stad	av	diversitet	och	välkomnar	alla	besökare	med	öppna	
armar.		
	
Namn	på	universitetet		
Jag	blev	placerad	på	University	of	Sussex	som	är	ett	av	de	större	universiteten	i	
Brighton.	Skolsystemet	på	universitetet	skilde	sig	rätt	så	mycket	från	systemet	i	Sverige.	
För	det	första	så	läser	man	inte	en	kurs	per	termin	eller	en	kurs	per	månad,	du	läser	alla	
kurser	du	har	valt	för	terminen	–	samtidigt.	Detta	innebar	en	annan	typ	av	planering	och	
ett	annat	upplägg	av	dina	studier	än	vad	jag	var	van	vid	från	systemet	i	Sverige.	I	slutet	
av	terminen	hade	jag	därför	också	”finals”	vilket	innebar	inlämningar	och	prov	för	alla	
kurser	inom	samma	månad.	Även	det	krävde	planering	och	framförhållning.	En	annan	
skillnad	jag	lade	märke	till	som	jag	inte	varit	med	om	innan,	var	att	alla	inlämningar	och	
prov	skulle	vara	anonyma.	Lärarna	skulle	inte	veta	vem	det	var	som	gjorde	provet	utan	
du	uppgav	ditt	så	kallade	”Candidate	number”	vid	tillfälle.	Detta	tyckte	jag	var	en	väldigt	
bra	grej.		
	
Mottagande	
Jag	anlände	till	Brighton	den	7	september,	ca	1	vecka	innan	skolan	skulle	börja.	Då	jag	
kom	lite	tidigare	än	andra	utbytesstudenter,	fick	jag	ta	mig	själv	från	flygplatsen	in	till	
staden.	Annars	erbjuder	de	busstjänst	till	de	som	anländer	samtidigt.	Runt	den	10	
September	började	någon	som	de	kallade	för	”Freshers	week”.	Detta	innebar	att	
inskrivningen	på	Universitetet	skulle	ske,	papper	skulle	skrivas	under	och	jag	skulle	få	
universitet	ID	som	jag	sedan	kunde	använda	för	resten	av	terminen	på	bland	annat	
biblioteket,	för	att	få	busskort	eller	för	att	få	göra	tentor.		
Under	”freshersweek”	fanns	någonting	att	göra	varje	dag.	De	hade	planerat	guidade	
turer	på	campus,	anordnat	mässor	för	de	som	ville	anmäla	sig	till	sportaktiviteter	och	de	
hade	planerat	ett	kompisprogram	för	de	som	ville	ansluta	sig	till	någon	som	tidigare	gått	
på	skolan,	för	att	få	råd	och	tips	kring	studier,	boende	osv.	Jag	blev	väldigt	imponerad	av	
den	ansträngningen	skolan	hade	gjort	för	att	välkomna	alla	nya	elever	och	skapa	en	bra	
gemenskap	med	ett	starkt	stödsystem.		
	
Kurser	
Allmänt:		
Som	jag	beskrev	innan	var	systemet	för	kurserna	annorlunda	till	hur	det	fungerar	i	
Sverige.	Jag	var	van	vid	att	läsa	en	kurs	i	taget,	per	månad.	I	Brighton	läser	de	4	kurser	
på	en	termin	samtidigt.	Det	krävde	en	annan	typ	av	planering	och	framförhållning	inför	



de	finala	examinationerna	i	slutet	av	terminen	som	alla	var	samtidigt.	Jag	blev	positivt	
överraskad	av	kursinnehållet	i	mina	kurser.	Jag	läste	bland	annat	internationell	politik,	
business	och	management	och	internationella	relationer.	Jag	hade	engagerade	och	
kunniga	lärare	i	varje	kurs,	som	stöttade	sina	elever	för	att	vidare	hjälpa	de	att	utmana	
sig	själva	och	för	att	fortsätta	sin	individuella	utveckling.		
	
Namn	på	kursen		
The	International System Today: Powers and Regions 
Lärarens namn: Dr. Nadya Ali och Dan Watson 
Kursen erbjöd ett brett perspektiv av vårt politiska internationella system idag. Vi gick 
igenom politiska utmaningar för varje världsdel. I slutet av terminen skrev vi en uppsats på 
2000 ord som examination. Till skillnad från Sverige var slutuppsatsen något kortare än vad 
jag var van vid.  
 
Namn	på	kursen		
International	Development:	Ideas	and	Actors 
Lärarens namn: Andrea Cornwall  
Med kursens gång diskuterade vi olika konsekvenser – positiva som negativa - som kan 
uppstå genom att bidra med bistånd till länder, organisationer, regeringar eller privatpersoner. 
Slutexaminationen innebar att vi skulle skapa en portfolio med 4 blogginlägg på 800 ord 
styck. Detta skilde sig från alla sätt jag tidigare examinerats på i Sverige, och jag blev positivt 
överraskad över detta sätt att examinera eleverna.  
 
Namn	på	kursen		
Introduction	To	Business	and	Management		
Lärarens namn: Josefine Van-Ess 
Business and management kursen gav en bra grund för nybörjare inom området. Då jag är 
inskriven på programmet Europastudier i Lund, har jag tidigare inte läst denna kurs eller 
något liknande. Det var en praktiskt lagd kurs med workshops 1 gång i veckan.  
 
Namn	på	kursen		
Introduction	To	International	relations		
Lärarens namn: Rorden Wilkinsson, Synne L. Dyvik, Tom Martin  
Internationella relationer handlade om att undersöka – utifrån ideologiska perspektiv – hur vår 
värld politiskt sätt är styrd. Under terminen hade vi 2 tentor. En av dem var lagd i mitten av 
terminen vilket gjorde det möjligt för lärarna att ge feedback till alla elever innan tentamen 
nummer 2 som var lagd i slutet av terminen. 
 
Boende 
University	of	Sussex	har	tidigare	erbjudit	sina	elever	boende	på	campus	eller	i	hus	runt	
om	i	staden.	Jag	fick	ut	mail	tidigt	om	att	de	tyvärr	inte	kunde	erbjuda	utbytesstudenter	
boende	på	skolan	eller	i	Brighton	city,	men	att	vi	kunde	få	dela	rum	med	en	annan	
utbytesstudent	på	hotell.	Jag	valde	däremot	att	söka	boende	privat,	vilket	var	lite	
krångligare.	Jag	fick	kontakt	med	en	tysk	tjej	på	Facebook	som	jag	flyttade	ihop	med	i	ett	
hus	i	Brighton	Centrum.	Personligen	skulle	jag	rekommendera	att	bo	nära	Brighton	city	
än	på	universitetet.	På	så	sätt	får	man	verkligen	uppleva	staden	och	vara	nära	allt	som	
den	har	att	erbjuda.		
Nedan	finns	namnet	på	de	websidor	som	var	hjälpsamma	för	mig	då	jag	sökte	privat	
boende	i	Brighton	



Sussex	University	house	hunt	page	–	Facebook,	Gumtree.com,	Airbnb.com,	
Rightmove.co.uk,	Spareroom.co.uk	
Nöjen	och	fritid	
På	fritiden	åkte	jag	till	London,	var	på	utflykter	anordnade	av	skolan	så	som	att	åka	till	
Warnerbros	Harry	Potter	studion	eller	Lion	King	musikalen	i	London,	jag	åkte	till	Lewis	
på	’Bonfire	night’	och	var	också	med	om	andra	engelska	traditioner.	Jag	var	medlem	i	
dansteamet	på	universitetet	och	var	därför	med	på	träningar	eller	tränade	på	skolans	
gym.	När	det	var	varmt	ute	kunde	vi	vara	nere	vid	havet	och	äta	spanska	Churros	på	
piren	och	när	vintern	kom	åkte	jag	skridskor	med	mina	vänner	i	en	isrink	framför	den	
vackra	paviljongen.		
	
Kostnader	
Till	skillnad	från	Sverige,	var	boende	dubbelt	så	dyrt	i	Brighton.	Mat	var	billigare	i	både	
butiker	och	på	restauranger.	Resekostnader	så	som	busskort	och	tågresor	var	också	
billigare	än	vad	det	är	i	Sverige.	Generellt	så	var	det	billigare	än	i	Sverige	med	alla	
kostnader,	förutom	boende.		
	
Övrigt	
Inför	flytten	till	Brighton	gäller	det	att	ställa	om	sitt	tankesätt	när	det	kommer	till	den	
svenska	skolstrukturen.	Det	är	väldigt	annorlunda	att	läsa	4	kurser	på	samma	gång	och	
att	sedan	ha	alla	tentor	under	samma	period.	Något	annat	man	ska	tänka	på	är	att	som	
utbytesstudent	kommer	du	beblanda	dig	med	människor	från	hela	världen.	Detta	är	en	
chans	som	man	ska	ta	tillvara	på	och	utmana	sig	själv	att	gå	utanför	sin	säkerhetszon	
och	inte	bara	vara	med	svenskar.	Dessutom	är	det	viktigt	att	våga	bjuda	in	sig	själv	till	
olika	event	och	att	ta	del	av	de	sociala	aktiviteter	som	erbjuds	utanför	skolan.	Detta	
hjälper	dig	också	att	få	kontakt	med	de	engelska	eleverna	och	utveckla	din	engelska.		
Sist	men	inte	minst	vill	jag	tilläga	att	upplevelsen	man	får	av	att	vara	utbytesstudent	i	
England	är	fantastisk.	Det	är	en	möjlighet	att	utmana	sig	själv,	att	utveckla	sin	engelska	
och	att	skaffa	nya	vänner	för	livet.	Jag	kommer	aldrig	glömma	min	tid	i	Brighton	och	allt	
som	den	har	gett	mig.		
	
Kontaktuppgifter	till	mig		
Jessica	Bengtsson		
Ht16		
euh14jbe@student.lu.se	


