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Utbyte i Sydney under en pandemi
Innan avresa
Utbytesstudier är ett utmärkt tillfälle att förbättra sin engelska, resa och samla på sig massa nya
erfarenheter både inom sitt studieområde och livet generellt. Detta hade jag i åtanke när jag valde var
jag ville åka på utbyte. Jag ville åka till ett engelsktalande land som låg i anslutning till fantastiska platser
att resa till, och därför valde jag Australien. University of Sydney valde jag av flera anledningar:
universitetet är topprankat, campus är otroligt vackert och Sydney som stad lockade mer än andra städer
i Australien.
Inför utbyte i Australien så behöver du ansöka om visum. Visumansökan tar ett par timmar att göra, så
se till att ha gott om tid och tålamod när du fyller i den, och gör det i god tid innan utbytet ifall du har
otur och processen för godkännande tar lång tid (även om det för vissa bara tar ett par minuter). Några
särskilda vaccinationer krävs inte, men om du planerar att resa till andra länder i samband med utbytet
så kolla upp om det behövs några vaccin för att resa till de länderna.

 Huvudbyggnaden på campus.
Ankomst
Jag var på plats i Sydney i mitten av januari fastän skolstarten var i slutet av februari. Det gav mig tid
att hitta boende och resa runt innan skolan började. Veckan innan den officiella skolstarten så
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anordnades en välkomstvecka som bestod av aktiviteter på och utanför campus som bjöd på flera
tillfällen att lära känna folk. Det anordnas även helgresor innan skolstart, som till exempel surfcamp och
äventyrsutflykter, vilket också är bra tillfällen att lära känna andra internationella studenter.
Ekonomi
Jag fick inte några stipendier eller bidrag från KTH, men jag sökte merkostnadslån från CSN vilket gav
ett par tusen kronor mer i månaden att hushålla med. Utöver det så hade jag sparat pengar inför utbytet.
Var beredd på att du kommer behöva lägga en hel del pengar på visumansökan och flygbiljett, men även
på att resa och roa dig eftersom det kommer dyka upp massa kul saker som du känner att du vill göra
under utbytet. Kostnadsläget i Sydney skulle jag säga är likt Stockholm förutom inom två kategorier:
boende och gym. Bostadshyra och gymkort är betydligt mycket dyrare än vad jag har upplevt i
Stockholm.
Boende
Här kommer vi till det viktigaste jag har att säga till dig som funderar på att åka på utbyte till University
of Sydney: bo inte på campus! Jag förstår att det kan kännas oroande att åka till andra sidan jorden utan
att ha ordnat boende i förväg, men de boenden som erbjuds via universitetet är dubbelt så dyra som
annat du kan hitta om du vågar leta boende själv.
Jag åkte till Sydney utan att ha ordnat boende i förväg, och började med att bo ett par nätter på hostel.
Innan jag åkte hade jag gått mer i ett flertal grupper på Facebook där folk annonserade ut att de söker
rumskompisar. Eftersom jag hade gått med i god tid innan så hade jag koll på det ungefärliga prisläget
och vad man kunde förvänta sig för standard. Jag hade flyt och hittade ett bra boende redan under mitt
första dygn. Jag bodde mellan Bondi Junction (tunnelbanestation på en linje som går till campus) och
Bondi Beach, vilket var perfekt eftersom jag anlände mitt i sommaren. Mina tre rumskompisar var ifrån
Spanien och de var i Sydney för att jobba och resa. Jag delade rum med en person och betalade 225 AUD
(cirka 1400 SEK) i veckan. Vill man inte dela rum så får man räkna med att betala lite mer, eller bo på
ett ställe med lägre standard (lägenheten jag bodde i var i princip nyrenoverad).

 Huset jag bodde i och rummet som jag delade med en härlig tjej från Spanien.
Universitetet och studierna
De två största skillnaderna mellan University of Sydney och KTH är att USYD är mer aktiva på
plattformen Canvas och hårdare när det kommer till källhänvisning. Att USYD redan hade vanan inne
att spela in föreläsningar, lägga upp kursmaterial på ett pedagogiskt sätt och publicera feedback på
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uppgifter på Canvas var väldigt bra när covid-19 pandemin slog till. Det vanligaste på USYD är att man
läser 4 kurser under en termin. Till skillnad från KTH är terminen inte uppdelad i perioder, utan de fyra
kurserna läs parallellt och terminen avslutas med en tentaperiod. Redan när du söker kurser via
universitetets hemsida kan du se vad för typ av uppgifter som är betygsgrundande för kursen, och om
du inte tycker om salstentor kan du se till att välja kurser som bara har inlämningsuppgifter. När du
tittar efter kurser på universitetets hemsida så kan det vara bra att veta att en kurs kallas för ”unit of
study” medan en ”course” är ett helt program. Ett tips för att hitta relevanta kurser är att leta upp en
”course” som liknar det du läser på KTH och sedan se vilka ”unit of study” som är inkluderade inom det
programmet.
Kurser
Jag valde att läsa två kurser på masternivå inom mitt programområde (PLAN9061 och PLAN9071), en
”utbyteskurs” (EDUH4058) och en kurs i genus på grundnivå (GCST1602).
”Utbyteskursen” hette Sport and Learning in Australian Culture och innebar att man fick lära sig om
sportens betydelse i Australien och gå på olika sportevent. Denna kurs hade bara föreläsningar under
terminens första halva, vilket i princip innebar att kursen kunde slutföras innan terminens slut. Denna
kurs rekommenderar jag inte att läsa under en pandemi eftersom det bästa med kursen är utflykterna
man gör till olika sportevent.
De två masterkurserna gavs som intensivkurser, som innebar att föreläsningar och seminarium gavs
under 4 heldagar per kurs. Tanken bakom valet av de kurserna var att kunna resa och inte behöva vara
på campus så ofta – men covid-19 satte tyvärr käppar i hjulet för de planerna. Däremot var kurserna
mycket lärorika, och om du läser stadsplanering rekommenderar jag verkligen att du söker kurser med
Professor Nicole Gurran, hon är otroligt duktig och inspirerande!
Den fjärde kursen, som var på grundnivå, var en ”vanlig” kurs, vilket i detta fall innebär en föreläsning
och en tutorial (seminarium) i veckan. När pandemin bröt ut så justerades dock närvarokraven i den
kursen och det krävdes enbart att man tittade på den förinspelade föreläsningen. Eftersom kursen gavs
på grundnivå var den mycket enklare än de masterkurser jag läste, och den som var kursansvarig var
mycket engagerad i att se till att alla studenter hängde med och att alla förstod vilka krav som ställdes
på en. Trots att det var en grundkurs så känner jag att den var givande eftersom det var inom ett ämne
som jag inte läst på KTH.
Staden och landet
Australien är väldigt västerländskt av sig, så några större kulturkrockar är det inte risk för. Att resa och
lära känna mycket nya människor innebär dock att du kommer utsättas för många fler åsikter än du
kanske gör hemma på KTH. Se detta som ett tillfälle att se saker ur olika perspektiv och lära dig av andra,
det kan vara lärorikt att vistas utanför sin filterbubbla!
Fritid och sociala aktiviteter
Innan skolstart så reste jag till Melbourne, åkte längs med Great Ocean Road och upptäckte platser i och
runt om Sydney. Universitetet har massvis med föreningar som man kan engagera sig i, men jag hann
inte ta del av det på grund av pandemin.
Ungefär en månad innan skolstart så var det någon som drog igång en stor gruppchatt med
internationella studenter, och via den så träffade jag folk redan innan terminen hade dragit igång. Jag
umgicks även med mina rumskompisar och så träffade jag ytterligare fler under välkomstveckan som
universitetet anordnade. Så det finns ingen anledning att oroa sig över att inte träffa folk att umgås med!
De flesta som åker på utbyte är väldigt öppna för att träffa nya personer och vill hitta på saker, så det är
enkelt att skaffa nya vänner.
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Rekommendationer och övriga reflektioner
Jag har en reflektion som riktar sig till dig som inte kan välja mellan att åka till Melbourne eller Sydney.
Om du föredrar Göteborg framför Stockholm så välj Melbourne (och vice versa). Läser du stadsplanering
kommer du nog uppskatta Sydney mer än Melbourne eftersom Melbourne är Australiens ansikte utåt
för urban sprawl. Om du inte bryr dig om stadsplanering och inte kan välja mellan Stockholm och
Göteborg heller så kanske denna information kommer vara avgörande: Sydney har mycket godare
kranvatten!
Med det sagt så har jag två tips till dig som ska åka på utbyte:
1. Spara pengar inför utbytet så du inte behöver kompromissa bort roliga aktiviteter!
2. Åk inte på utbyte under en pandemi!
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