
Jag vill tillbaka. Jag vet att jag precis har kommit tillbaka till Sverige och borde tycka 
att det är skönt att vara hemma igen, men nej, att vara ute på äventyr ger mersmak! 
 
 
En utbytestermin på Griffith University, Australien 
 
 
Det här med att bo vid stranden  

Det är inte konstigt att jag vill tillbaka. 
Under en termin bodde jag i Surfers 
Paradise på guldkusten, en termin i 
paradiset skulle man också kunna säga. 
Jag ordnade boendet innan jag kom till 
Australien genom organisationen 
Semester in Australia vilket visade sig 
vara ett mycket bra val. Jag hamnade i 
en fantastisk lägenhet på 22:a våningen 
med en stor balkong ut mot havet. Det 
bästa av allt var att huset endast låg 100 
meter från stranden vilket gjorde att vi 
kunde traska ner till stranden barfota. 
Vi var tre tjejer som delade lägenheten. 
Jag och en amerikansk tjej delade rum 
medan tjejen från Ecuador hade sitt 

eget rum. En stor rymlig lägenhet med hotellkänsla, det kunde inte ha blivit bättre!   
 
Om du planerar att åka på utbyte till Griffith University, se till att bo vid stranden. De 
studenter som hade ordnat boende längre inåt land insåg snabbt sitt misstag! Det är 
bättre att bo nära stranden med alla restauranger och uteställen eftersom det är väldigt 
enkelt och bekvämt att ta spårvagnen till skolan. Det var inte heller något problem att 
fixa boende på plats, det fanns förvånansvärt många lägenhetskomplex och alternativ! 
 
Det sociala livet 
Surfers Paradise är känt för sitt uteliv och visst blev det en del festande under 
terminen. I början gick vi ut mycket i Surfers Paradise, men sedan började vi hänga 
mer i Broad Beach som ligger lite söderut. Ju längre bort man kom från Surfers 
Paradise, desto fler australiensare träffade man på och desto lugnare blev det! 
 
Till skillnad från svenskarnas osociala liv under vinterhalvåret så är det 
australiensiska livet mycket mer socialt året runt. Det kan ju bero på att den 
australiensiska vintern är som en svensk sommar. Det blev därför mycket kaffe, 
luncher och vinträffar på kaféer och restauranger! Under terminen hann vi också med 
att gå på AFL, hästpolo och galopp. Att klä upp sig i fina klänningar och hattar när det 
är dags att gå på galopp är något som australiensarna älskar, så vi var ju också 
tvungna att prova! 
 



 
 
Att studera vid Griffith University 
Det kan nog vara lätt att tappa fokus på studierna när man är på utbyte i Australien 
eftersom att det är så mycket annat som lockar. Men jag måste säga att jag blev 
otroligt motiverad när kurserna började eftersom att kurserna på Griffith University 
håller en så hög kvalité. Jag hade fantastiska lärare som höll inspirerande 
föreläsningar och de små klasserna gjorde att man fick en nära kontakt med alla 
lärare. Jag är väldig glad att ha fått möjligheten att studera en termin på detta 
universitet. Jag har lärt mig massor och är positivt förvånad över den höga standard 
som universitetet höll och hur tillmötesgående och välkomnande alla anställa var. Jag 
kommer att ha med mig det jag lärde mig för resten av livet och inte glömma de 
fantastiska lärare som jag hade. Ett tips till dig som vill göra en utbytestermin på 
Griffith University är att förbereda dig på att studierna kommer att kräva sin tid och 
att man måste vara smart när det kommer till att tidsplaneringen. Det går inte att ha 
alltför många strandpauser när man sitter med studierna! 
 
Förtjäna ditt utbyte 
Min stora dröm blev sann när jag beviljades det här utbytet. Jag visste att jag ville åka 
på utbyte redan innan jag började på Sveriges lantbruksuniversitet och en anledning 
till att jag valde att börja på SLU var på grund av universitetets fantastiska 
utbytesmöjligheter. Trots att det finns många utbytesplatser så gäller det ändå att göra 
smarta val för att få åka till det land och universitet man vill. Se till att sköta skolan, 
engagera dig i kåren och se till att skaffa de erfarenheter och färdigheter som gör att 
du är förberedd för en termin utomlands. För när du väl blir beviljad en utbytesplats 
gäller det att vara redo för det som komma skall, för då går det undan! 
 
Men, du ska också komma ihåg att allt löser sig. Så länge man har en positiv 
inställning och är proaktiv så kommer allt att gå bra. No worries, mate! 
 
Tveka inte att höra av dig om du har några frågor! 
 
 
Josefin Fransson 
Ekonomagronom 
0762268322 
jofr0004@stud.slu.se 
 
Du kan också läsa min blogg på studentwebben! 


