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  Maria Hein  HT18 
Utbytesuniversitet     
University of South Australia  
Utbildningsprogram     
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(R)Adelaide, en termin fylld av nya erfarenheter och äventyr! 

Innan avresa 
Jag sökte mig till Australien eftersom jag länge haft en dröm att bo där och få uppleva det riktiga 
Australien med allt det innebär från kultur till natur. Jag hade aldrig besökt landet tidigare men jag 
har bott utomlands tre gånger förut och därför kände jag mig väl förberedd på en långtidsvistelse i ett 
land som ligger på andra sidan jordklotet. När jag funderade på universitet/stad så valde jag de 
universitet som jag möjligtvis skulle kunna komma in på baserat på betyg från tidigare års studenter, 
jag hade vid ansökningstiden ett par kurser släpande vilket sänkte mitt snitt och därmed blev mina 
möjligheter begränsade. Alla mina 5 val (varav 4 i Australien) påstods erbjuda kurser som passade väl 
för min master Miljöteknik och Hållbar Infrastruktur. När jag fick nomineringsbeskedet visste jag 
knappt vilken stad universitetet låg i, jag kom in på mitt tredje val och hade endast läst på om mitt 
första val, så jag fick läsa på en hel del när jag mottagit beskedet. Jag förstod snabbt att Adelaide var en 
’laidback’ och utbredd stad med kust västerut, ökenlandskap en bit norrut samt vingårdar öster- och 
söderut. Detta kände jag passade mig perfekt då jag föredrar mysiga, variationsrika städer framför 
storstäder. Staden sades vara en av Australiens mest miljövänliga städer vilket jag såg framemot att 
observera och uppleva. 

Ansökningsprocessen var inte den smidigaste då UniSA först ansåg att jag skulle läsa på kandidatnivå 
efter att jag sökt masterprogrammet och masterkurser. Detta eftersom jag under våren läste min sista 
termin på kandidatnivå och till hösten skulle påbörja min master. Jag var envis och gav inte vika 
eftersom jag ville läsa på masternivå på UniSA för att få dessa kurser tillgodoräknade som 
programkurser när jag återvände till KTH. Jag hittade flera masterkurser som var intressanta och fick 
dessa godkända av masteransvarig på KTH och fick sedan ett antal av dessa godkända av UniSA, det 
beror på vad man läst tidigare under sin kandidat. Så sent som en vecka innan avfärd blev en av 
kurserna inställda och jag behövde hitta en ny kurs att gå med i, det löste sig tillslut. Ett tips är att få 
åtminstone 8-10 kurser godkända av program-/masteransvarig på KTH. 
Det dröjde rätt lång tid för mig att få slutbeskedet, mitt CoE kom endast 5 veckor innan avfärd. 
Beskedet krävs för att söka studentvisumet (vilket kostade 560 AUD). På hemsidan för 
visumansökning kan man se den beräknade tiden för processen. Visumet tog drygt 2 veckor, 
antagligen pga. hög arbetsbelastning så nära inpå skolstart. Då studentvisumet dröjde ansökte jag om 
ett turistvisum (eVisitor, vilket är gratis) för att kunna åka ner och undvika att missa början. Om jag 
hade vetat om att slutbeskedet skulle dröja som det gjorde så hade jag ansökt om ett turistvisum 
tidigare under mitten av våren för att undvika problem och/eller stress. 
Vaccinationer som jag tog var meningokocker, jag skulle möjligtvis rekommendera japansk encefalit 
om man har planer på att resa runt i sydöstra Asien efter sina studier. Jag hade en relativt bra bas av 
vaccinationer sedan innan, inkl bla. Twinrix. Språktestet via KTH gick väldigt snabbt och smidigt att 
ordna. Var förberedd på att allt arbete med ansökning, kurser, visum etc. kräver en hel del arbete. Var 
organiserad och strukturerad samt var beredd på motgångar.  

Ankomst 
Jag ankom till Adelaide ett par dagar innan mottagningen på universitetet skulle börja. Då hann jag 
ordna student ID-kortet och öppna ett bankkonto innan skolstart samt testa bussystemet vilket inte 
var det lättaste. Tyvärr står det inte i bussen vilket stopp som är nästa utan det gäller att man själv har 
koll på var man befinner sig mha exempelvis gps i telefonen och trycker stopp när det är dags. UniSA 
erbjöd upphämtning på flygplatsen vilket gick väldigt smidigt så den servicen rekommenderas! 

Mottagningen O-week gick ut på att introducera de internationella studenterna och 
utbytesstudenterna för universitetet, de kommande studierna, regler gällande visum, och 
rekommendationer för boende etc. Jag fick dock ingen ny information så det var tyvärr inte så givande 
för min del. Det var inte så välorganiserat med aktiviteter osv som erbjuds på en mottagning på ett 
svenskt universitet, men man fick träffa de andra internationella studenterna och det var här jag 
träffade en del svenskar och norskor. Andra dagen av O-week var dedikerad till introducering av 
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programmet men inte heller detta var speciellt givande då det mest riktade sig till internationella 
studenter (som ska läsa hela sin master) och ej utbytesstudenter. Vi delades in i mindre grupper 
beroende på vad man skulle läsa och gick till en datorsal för att enrolla i kurserna, vilket jag redan 
hade gjort. Jag skulle inte säga att O-week är nödvändig (främst inte den i juli då det är mitt i deras 
skolår och ett mindre event än den i februari).   

Ekonomi 
Ekonomiskt sett så är Sverige och Australien likvärdiga. Adelaide har klassats som Australiens ”most 
liveable city” vilket betyder att staden är mer vänlig mot plånboken än de övriga storstäderna i 
Australien, detta kanske främst gäller boendekostnad vilket för mig låg på 160 AUD/vecka vilket 
motsvarade ca 4700:-/månad. Matpriser i butik och restauranger är likvärdiga svenska priser. Flyg 
tur-och-retur köptes drygt en vecka innan avfärd och jag lyckades hitta bra flyg med Qatar. Skolan 
hade en obligatorisk avgift kallad ”student services amenities fee” på 150 AUD. Jag valde att öppna ett 
bankkonto hos ANZ för att med detta konto betala hyran och skolavgiften.  
Efter nomineringsbeskedet letade jag runt på nätet efter möjliga stipendium och jag fann ett som 
kändes aktuellt för mig. I denna ansökan krävdes bl.a. en utgiftsbudget där månadsinkomster, 
månadsutgifter samt terminsutgifter presenterades och dessa baserades på andras erfarenheter av 
staden och universitetet (exempelvis skolavgiften), egna erfarenheter från tidigare utlandsvistelser och 
uppskattningar gällande boendekostnad, buss- och gymkort, telefonavgift osv. Jag fick detta 
stipendium vilket var helt fantastiskt. Planen var att jag under terminen skulle leva på detta 
stipendium, CSN-bidraget för terminen, samt lönen för ca 1,5 månaders arbete innan avfärd. 
Sparpengar och det som var över från terminens budget skulle sedan användas för finansiering av 
resandet efter studierna. Jag hade bestämt att stanna kvar 6 veckor till efter tentorna och resa runt i 
Australien och Indonesien. Jag uppdaterade denna utgiftsbudget allteftersom och fick en väldigt bra 
överblick över mina utlägg under terminen. Totalt gick allt på ca 90 000:-, ca hälften var utgifter under 
terminens gång (inkl. flyg tor Stockholm - Adelaide och övriga utgifter som kåravgift etc.) och andra 
hälften var reseutgifter för ca 2 månader. Om man bor och lever smart under terminens gång så kan 
man lyxa till det under resorna, exempelvis gjorde jag tre liveaboards där man bor på en båt och dyker 
i några dagar.  

Boende 
Jag rekommenderar inte att skriva upp sig på boende som kräver att man signar upp sig för 6 månader 
då det innebär att man behöver betala 1,5 månader extra efter terminen tagit slut, onödig utgift om 
man exempelvis vill resa efteråt och hellre lägger pengarna på det. De boenden som skolan 
rekommenderar ligger centralt men dessa kräver att man signar upp för 6 alternativt 12 månader, 
samt att hyrorna ligger mellan 230-460 AUD/vecka. Jag hittade boende några månader innan avfärd 
via Flatmates där jag skapade en profil och en listing för vad jag sökte där jag beskrev mig själv, 
hobbies, vad jag studerar, och vilka områden jag var intresserad av. Jag fick snabbt många 
meddelanden och det ledde till att jag tidigt hittade ett boende hos ett ungt par i ett hus. Boendet låg 
mittemellan CBD (där jag läste kurser på både City East och City West) och Mawson Lakes (där jag 
läste en kurs).  

Universitetet och studierna 
UniSA är ett ungt universitet och jämfört med KTH så bedriver de verksamhet inom de flesta 
ämnesområden. Antal studenter på de sex olika campus är ca 32 000 studenter, fyra campus ligger i 
Adelaide. 

Undervisningen skiljde sig en hel del från KTH. Varje kurs bestod av en föreläsning och en övning av 
totalt 3h per vecka, jag läste fyra kurser och veckorna såg likadana ut schemamässigt. Kraven och 
nivån beror såklart på vilka kurser man väljer, men jag upplevde nivån och studiekraven som betydligt 
lägre på UniSA jämfört med KTH. Nu i efterhand skulle jag valt lite mer avancerade och krävande 
kurser. 
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Jag gick med i skolans klätterklubb som träffades en gång i veckan vid skolan klättervägg (endast 5-6 
korta rep men ett härligt gäng). Gick även till skolans gym några gånger. Pridham Hall är den 
nybyggda anläggningen på City West, PH erbjuder gym, gruppass, baskethall, pool, en liten klättervägg 
osv. Rekommenderar att kika in UniSA Sport där många olika sporter finns, dessutom finns många 
andra grupper inom USASA (UniSAs kårorganisation) som man kan gå med i, allt från filmgrupper 
och retorik till religiösa och tekniska grupper osv, det fanns det mesta. 

Klätterväggen i Pridham Hall (jag upp till 
vänster) 

Pridham Hall 

Kurser 
Alla fyra kurser jag läste på UniSA kunde jag 
tillgodoräkna som programkurser i min master på 
KTH. Kurserna behövde vara på postgraduate nivå 
för att kunna bedömas för tillgodoräkning så om man 
bara vill läsa kurser som kan tillgodoräknas, fokusera 
då på kurser på postgraduate nivå. 
Jag läste Environmental Impact Assessment N 
(ARCH 5041) som tyvärr var riktigt dålig, det verkade 
vara en förnyad version av en tidigare EIA-kurs, jag 
var mycket besviken av kursen och rekommenderar 
den inte. De fick mycket kritik för kursens innehåll 
och struktur så förhoppningsvis görs den om till nästa 
omgång. Natural Resource Management (ENVT 
5040) och Climate Change Adaptation (CIVE 5074) 
var helt okej och intressanta, dock inte så utmanande 
om man vill känna att man utvecklas men jag skulle nog rekommendera dessa, intressanta men enkla. 
Den fjärde kursen hette Economic, Social and Environmental Analysis (BUSS 5328) och denna 
rekommenderar jag om man har intresse för bl.a. ekonomi, företagsverksamhet, project management 
eller känner att man inte kan något om det och vill ge det en chans. Jag lärde mig jättemycket från 
denna kurs och tyckte verkligen om kursens upplägg och innehåll, rekommenderar! 
Det var en del grupparbeten, vid ett tillfälle placerades jag i en grupp som bara inte fungerade, var då 
inte rädd att be om omplacering, hamnade då i en grupp där vi producerade ett jättebra arbete. Hade 
annars haft en helt annan upplevelse av det arbetet. Kurserna hade ofta flera examinationsmoment där 
varje enskilda moment var värt en procentsats, och man fick betyg även för dessa, så man kunde 
planera lite i förväg hur man ville fokusera och prioritera sin tid beroende på uppgiftens ”tyngd”. 

Jag läste alltså fyra kurser på fyra olika avdelningar: civilingenjörs- (CIVE), miljö- (ENVT), arkitekt- 
(ARCH) samt businesskolan (BUSS), och jag var därmed utspridd på de olika campus. CIVE (mån 
9am-12m) var på campus norr om stan i Mawson Lakes, BUSS (tis 4-7pm) och ENVT (tors 3-6pm) var 
på City East och ARCH (fre 2-5pm) på City West. 
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Staden och landet 
Adelaide är en utbredd stad med en väldefinierad stadskärna, milslånga stränder väst och sydväst om 
staden, och bergen Adelaide Hills österut, med fina vandringsleder och vinregioner. Staden är 
Australiens femte största stad med drygt 1,3 miljoner invånare. Mer än 75% av Södra Australiens 
befolkning bor i Adelaide. 

Jag anlände i mitten av juli och förvånades av bristen på isolering i husen. Det ansågs normalt och 
vanligt förekommande att under vintern gå omkring med halsduk, mössa och jacka inomhus. Som 
kallast sjönk inomhustemperaturen till kyliga 14,5°C noterade jag en tidig vintermorgon. Om man 
planerar vara i södra Australien under vintermånaderna rekommenderar jag att ta med en tunn 
dunjacka/dunväst samt mössa, vantar och/eller halsduk. 
Som tidigare nämnt var jag inte imponerad av stadens kollektivtrafik, men denna planerar att byggas 
ut och förbättras. Dessutom satsar staden på solpaneler vilket syntes tydligt omkring i staden, 
superkul! Man kunde låna cykel gratis under dagen, detta går att läsa mer om man googlar vilka 
ställen som erbjuder detta, öppettider osv. Detta gjorde jag flera gånger och jag rekommenderar det 
om man inte väljer att köpa cykel, staden är cykelvänlig och det är ett roligare (och snabbare) sätt att 
uppleva staden än med buss. Jag rekommenderar att besöka botaniska trädgården och South 
Australian Museum, gratis inträde och många fina och moderna visningar! 

Cyklar lånade på Bike SA              Torrens River 

Cykeltur till Morialta Falls och hike i vandringslederna. 
Utsikt över Adelaide. 
 

Beach clean-up på Semaphore beach 
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Fritid och sociala aktiviteter 
Det finns en del strandstädningar organiserade av SEA Shepherd vilket är ett bra sätt att engagera sig, 
dessa hölls en gång i månaden. Många caféer i området har tagit bort plast-sugrör och erbjuder istället 
miljövänliga alternativ vilket är jättebra! Det finns många andra aktiviteter att göra i området, 
vandring i exempelvis Morialta Falls, vintur till välkända Barossa Valley eller Adelaide Hills etc. 

Under mitt två veckors lov åkte jag till Perth och bilade västkusten upp och ner. Det var lite av ett 
spontant beslut då jag ville göra något lite mer unikt än att resa på östkusten som är betydligt vanligare 
än att besöka västra Australien. Det var en fantastisk resa och jag rekommenderar verkligen 
västkusten, så häftigt och otroligt vackert! Det var långa avstånd med mycket öken, men de speciella 
destinationerna var minst sagt väldigt unika och vackra. Naturen var magnifik och vi hade några 
fantastiska djurupplevelser; snorkling med sjölejon i Jurien Bay norr om Perth, med mantor i Coral 
Bay, och med knölvalar i Exmouth (valhajssäsongen är april-augusti så missade detta då jag var där i 
september). 

Shell Beach i Coral Bay WA 

Quobba Blow Holes WA (där vi även såg 
knölvalar migrera söderut) 

 

 
 

 
 
 

 
Snorkling med australiska sjölejon, Jurien Bay WA        Lokala delfiner i Coral Bay WA 
 

Innan tentorna åkte jag upp till Cairns i 
knappt två veckor för att besöka världens 
äldsta regnskog (Daintree) samt dyka på 
barriärrevet. Även detta var magiskt och 
det rekommenderas! Efter tentorna hade 
jag sex veckor innan flyget skulle gå hem 
till Sverige. Då reste jag en sväng till 
Melbourne (otroligt mysig och fin stad!) 
och körde the Great Ocean Road (ett av 
mina topp 5 från hela terminen, om man 
gillar havet, stranden, regnskog och att 
åka bil så är detta ett måste). 

      The 12 Apostles, the Great Ocean Road 
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Sedan åkte jag tillbaka till Cairns för mer dykning, en 
snabbis till Bali för ännu mer dykning, snorkling med 
mantor, besöka tempel och risfält. Slutligen hade jag några 
sista dagar i Adelaide för att hämta och packa om all 
packning innan hemfärd, samt några varma och fina 
soldagar samt ett par dyk sydväst om stan för att hitta den 
unika och kända flikfisken (Leafy Seadragon) som endast 
finns på Australiens syd- och västkust. 
Andra aktiviteter som man kan ägna sig åt är att paddla 
kayak, SUPa, surfa ca 1-1,5h söder om Adelaide i Victor 
Harbour. Dit gjorde jag en dagstur i början av våren och 
såg sydkapare (Southern Right Whale) som chillade och 
lekte runt i bukten, det var så häftigt! Rekommenderar att 
gå med i den facebook-gruppen där sightings regelbundet 
uppdateras för att se när sydkaparna är i området, finns 
även liknande grupp för hajar i Södra Australien och      Dykning på Stora Barriärrevet 
det kan vara en bra idé att gå med även i denna grupp om 
man planerar att vara mycket i vattnet, sista veckorna 
rapporterades det många observationer av bl.a. vithajar 
längs stränderna. I Victor Harbour finns en ö som man kan 
promenera runt som heter Granite Island, denna var 
väldigt fin så rekommenderar att göra det om man är där. 

Dykning vid Rapid Bay, sydväst om Adelaide 
 

 
 

 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
• Mobiltelefoni: Telstra har bästa täckningen. På 

livsmedelsbutiker finns det billigare kontantkort att 
köpa som använder delar av Telstras nät, men inte de         2 kängurur på en golfbana, Victoria 
delarna som är som mest remote. Om man planerar 
att resa runt mycket i avlägsna platser så 
rekommenderar jag att köpa via Telstra. 

• Cykel går att låna under dagen på specifika ställen i 
stan, jag lånade alltid från den stora cykelbutiken 
(Bike SA) för att ha ett större utbud att välja från.  
 

 
 

 
   
             Port Noarlunga reef, SA 

 


