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Melbourne, blandning mellan storstad och natur 

Innan avresa 

Jag sökte utbyte därför jag redan varit iväg på utbyte en gång under min kandidat och gärna ville åka 

igen eftersom jag tyckte att det var så kul första gången. Jag valde Australien som land eftersom jag 

bodde och jobbade i Sydney under ett år under 2015 och ville besöka landet igen samt prova på att 

studera i Australien. Jag ansökte till Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) eftersom jag såg 

att de hade passande linjer och kurser för mig. Jag läser samhällsplanering och det är inte alla 

universitet som har studier inom detta.  

Innan jag åkte så fick jag information om att jag behövde göra ett språktest för att bevisa att jag hade 

tillräckliga engelskkunskaper, dock visade det sig senare att utbytesstudenter på RMIT inte längre 

behöver göra ett sådant här test. 

Alla som ska studera i Australien behöver ett visum, för utbytesstudenter är det ”Student visa 500” 

som gäller. Detta måste man bekosta själv och jag tror det kostar $500, vilket är 3500-4000 kr. Inga 

speciella vaccinationer behövs i Australien. 

Ankomst 

Jag åkte till Melbourne cirka två veckor innan skolan skulle börja för att hinna landa lite och 

acklimatisera mig, samt hinna hitta en bostad. Tre dagar innan föreläsningarna skulle dra igång så 

började mottagningen för utbytesstudenterna. Först hade vi mottagning på skolan och gick igenom 

utbytet och fick se lokalerna. Andra dagen så fick vi se lite mer av Melbourne och tredje dagen var 

valfri, och på denna dag kunde vi bland annat välja att åka till Great Ocean Road eller till Phillip 

Island. Jag hade redan besökt Great Ocean Road tidigare, så jag valde att åka till Phillip Island som 

bland annat är känt för sin pingvin-parad. 

Utbytesstudenter som ville förbättra sin engelska innan terminen kunde anmäla sig till en 

engelskakurs som jag tror pågick några veckor innan terminen startade.  

Under introduktionsdagarna så kunde man även gå med i RMIT’s kår RUSU ($10 per år (ca 70 kr). 

Som medlem i RUSU så får en bland annat gå på skolmingel med gratis mat och alkohol, lunchevents 

– även där gratis lunch (och alkohol) samt andra olika events under terminens gång.  

Ekonomi 

Under mitt utbyte så levde jag på CSN, med fullt lån och bidrag. Melbourne, och Australien överlag är 

ett relativt dyrt land att bo och vistas i, men pengarna från CSN räckte ändå till. Jag fick inga 

stipendier under min utbytestid, men om du har chans att få ett så borde du definitivt söka det inför 

ditt utbyte.  
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Boende och aktiviteter är lite dyrare än i Sverige, men mat och restaurangbesök kan vara lite billigare 

än hemma, men det beror helt på vart en går och handlar/äter mat. Tips är att handla mat (speciellt 

frukt och grönsaker) på Queen Victoria Market som ligger ca 5 minuter från RMIT. På marknaden är 

exempelvis grönsaker och frukt mycket billigare än på Coles (motsvarande ICA). Bananer, paprika, 

meloner, mangos etc. kan alla dessa kosta $1/kg (ca 7kr/kg), vilket helt klart är värt. 

   

Bilder från Queen Victoria Market. 

Det fanns inga obligatoriska avgifter att betala på RMIT, kåren RUSU är som ovan nämnt är valfri att 

gå med i. Alla studenter behöver en sjukförsäkring, men elever från Sverige får denna betald, så det var 

skönt att slippa den kostnaden.  

Jag hade inte sparat speciellt mycket pengar inför mitt utbyte, dels för att jag redan rest runt en del i 

Australien och inte kände att jag behövde resa så mycket denna gång, och dels för att jag inte riktigt 

hade tid/chans att spara innan jag åkte. Jag skulle dock föreslå att det är bra att komma hit med lite 

extra pengar om du har chansen. Som nämnt ovan är det dyrt att resa här, men det är verkligen kul att 

se lite andra delar av Australien när en ändå är på andra sidan jorden. Jag hade som sagt inte sparat så 

mycket pengar innan mitt utbyte, men jag lyckades ändå spara av CSN och åkte dels iväg på några 

weekends men också en längre resa under vårat ”mid-term break” till Tasmanien och Sydney.  

Boende 

Jag kom som sagt till Melbourne cirka två veckor innan terminen drog igång. Första veckan hade jag 

och min pojkvän bokat in oss på ett hostel i stan, och redan första dagen här så började vi leta efter 

lägenhet/hus. Vi sökte bland annat på: 

www.gumtree.com.au 

www.flatmates.com.au 

www.flatmatefinders.com.au 

Om en vill bo relativt centralt så är hyrorna ganska höga, dock kan jag tipsa om att inte bo via 

universitetet, då det oftast är ännu dyrare än att hyra ett rum i en lägenhet. Dock kan universitetet 

hjälpa till med bostad och de har en hel del väldigt centrala hus runt om i Melbourne som några av 

mina vänner från skolan bodde i. Dock hade jag och min pojkvän bestämt oss för att söka på egen 

hand, dels för att det skulle vara svårt för honom att bo i studentboende då han inte är student längre, 

men också för att vi ville hitta en lägenhet eller ett hus som vi kunde dela med lite andra människor. 

http://www.gumtree.com.au/
http://www.flatmates.com.au/
http://www.flatmatefinders.com.au/
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Redan efter två dagar i Melbourne hade vi gått på en del visningar, och bestämde oss för att flytta in i 

en lägenhet med fyra sovrum (åtta boende) precis vid Flagstaff Garden, ca 15 minuter gångavstånd 

från RMIT.  

Våran lägenhet som vi bodde i var fräsch och både inomhuspool och tennisbana fanns att tillgå. Hyran 

låg på $350/vecka/rum, vilket är dyrt, men ganska normalt för ett centralt läge i stan. Vår lägenhet låg 

även precis vid ”the free tram zone”, vilket har inneburit att knappt behövt betala för kollektivtrafik 

sen vi kom hit. 

 

Vardagsrummet i våran lägenhet. 

 

 

Lägenhetshuset vi bodde i. 
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Universitetet och studierna 

Det är cirka 83000 studenter på RMIT och det går bland annat att studera arkitektur, biomedicin, 

samhällsplanering, kommunikation, design, juridik och olika ingenjörsutbildningar.  

Den största skillnaden mellan KTH och RMIT skulle jag säga är antalet kurser samt hur schemat ser 

ut. Jag är från KTH van att antingen läsa en eller två kurser samtidigt. På RMIT hade jag fyra stycken 

7,5 hp kurser som alla sträckte sig över hela terminen. Från KTH är jag även van med att schemat är 

olikt från vecka till vecka. På RMIT var det samma schema varje vecka. Något som var bra var att det 

för de flesta kurser var så att man själv kunde välja seminarietider, vilket innebar att man kunde 

planera sitt schema lite mer själv. Något annat som också var annorlunda var att det var mycket 

striktare med närvaro på RMIT än vad det är på KTH. 

Alla mina kurser jag hade var på engelska, och i nästan alla mina kurser var jag den enda, eller en av få 

utbytesstudenter. 

Kurser 

Jag ville läsa kurser som var relevanta för min master hemma och även kunna tillgodoräkna dem när 

jag kom hem, därför sökte jag mest igenom kurser inom samhällsplanering och miljökunskap. RMIT 

har både ett kandidat- och ett mastersprogram för samhällsplanering, samt flera olika linjer för 

miljöstudier. Ingen av mina kurser jag läste hade några tentor, utan istället hade jag bland annat 

uppsatser, grupparbeten och videos.  

De kurser som jag läste var följande: 

ARCH1402 Global Cities (masternivå): 

Det här var min favoritkurs under min tid på RMIT. Kursen går ut på att lära eleverna om det urbana, 

sociala och miljömässiga utmaningar som städer står inför idag. Kursen är upplagd på ett lite speciellt 

sätt då 6 universitet läser kursen samtidigt, och detta möjliggjordes av telekonferenser= d.v.s. 

föreläsningarna sändes ut via nått om liknar Skype. På så sätt kunde exempelvis min föreläsare 

föreläsa för både oss samt de andra skolorna i Thailand, Hawaii, Samoa, Japan och Kina samtidigt. 

Detta kan låta lite krångligt, men det var väldigt kul och spännande att vi fick chansen att prata med 

lärare, föreläsare och elever från dessa andra skolor.  

Föreläsningarna var intressanta och vägde upp det faktum att de hölls på fredagar mellan 14-18. 

Uppgifterna var väldigt fria och en kunde tolka ämnena relativt fritt, vilket gjorde att kursen kändes 

kul och givande under hela terminen. 

MIET2384 Advanced Life Cycle and Systems Assessment (kandidatnivå): 

Denna kurs handlade om Livscykelanalyser (LCA) på en avancerad nivå, och var egentligen en 

fortsättningskurs på en annan LCA-kurs som hålls innan eleverna på RMIT kan välja denna kurs. Jag 

kunde läsa kursen eftersom jag hade lite tidigare erfarenhet av LCA från en tidigare kurs på KTH, men 

jag skulle säga att mina förkunskaper inte riktigt var tillräckliga då denna kurs egentligen är för 

ingenjörsstudenter, vilket jag inte är. Dock gick kursen bra och jag lärde mig väldigt mycket om LCA 

och hela processen om att få fram data samt att analysera den. Om man som jag är intresserad av 

livscykelanalyser så är denna kurs helt klart värd att läsa. 

Denna kurs var lite annorlunda då vi inför den sista uppgiften (40% av betyget) själva kunde välja på 

om vi ville skriva en uppsats, en tenta, eller göra båda, då med 20% av betyget på båda uppgifterna. 

Jag valde att skriva en uppsats då jag föredrar det framför en tenta och jag är glad att vi själva fick 

avgöra vilket vi föredrog. 

ENVI1128 Environmental Management Systems and Tools (masternivå): 
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Denna kurs fokuserade bland annat på EIA (environmental impact assessment), EMS (environmental 

management systems) och LCA. Kursen gick bland annat igenom om hur man genomför en EIA och en 

EMS och uppgifterna gick sedan ut på att genomföra dessa eller att skriva case-studies om dessa.  

Masterkurserna på RMIT hålls oftast på eftermiddagarna eller kvällarna för att masterelever ofta 

jobbar på dagarna och denna kurs hölls mellan 17:00-20:00, vilket faktiskt var ganska skönt och inte 

så jobbigt som det låter. 

ENVI1212 Climate Change Responses (kandidtnivå): 

Denna kurs handlade om hur vi kan tackla klimatförändringarna, utifrån ett 

samhällsplaneringsperspektiv. Den var också väldigt intressant och uppsatserna var roliga att skriva.  

Staden och landet 

Kulturen och levnadsstilen i Australien och Melbourne är relativt likt Sverige skulle jag säga, inga 

massiva kulturkrockar. Melbourne är verkligen Australiens mat och dryck-huvudstad. Så om en är 

intresserad av mat osv så finns det alltid massa ställen att upptäcka. Sedan är naturen i Victoria 

(staten) väldigt vacker, så bara nån timmes resa ut från staden så finns det massvis med härliga ställen 

att upptäcka. 

 

Utsikten från Queen Victoria Market. 
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St Kilda Pier (St Kilda Beach är den närmaste stranden från Melbourne, ca 25 min med spårvagn). 

 

Torquay, ett surfsamhälle ca 1,5 timme från Melbourne med tåg. 
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Brighton beach med sina strandhytter, ca 30 min med tåg från Melbourne. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Min fritid spenderades ofta antingen genom att upptäcka vad staden hade att erbjuda (det finns alltid 

events eller liknande att gå på), med vänner eller i naturen.  

RMIT arrangerade massor av olika events och resor för utbytesstudenterna, och under terminens gång 

var det både arrangerade dagsturer, weekends, middagar, rundturer i stan samt café-besök som en 

kunde anmäla sig till om man ville. Jag tyckte dessa events var bra och de flesta var relativt prisvärda. 

Skolan arrangerade även massor med events via RUSU, jag gick bland annat på gratis yoga en gång i 

veckan men det fanns även bollsporter, dans och cykling med mera som var gratis eller billiga.  

De olika events som anordnades var ett bra sätt att träffa nya människor på, och genom några av 

eventsen så träffade jag mina närmsta utbytesvänner.  

 

Två bilder från Wilson Promontory National Park, resa arrangerad av skolan. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Det jag kan säga här är att om du funderar på att åka på utbyte så tveka inte att ansöka. Utbytesstudier 

är ett minne för livet som du inte kommer ångra. 

Kontakta mig gärna om det är något som jag inte nämnt som du undrar över.  

Hälsningar, Emilia Eriksson 


