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Fantastiskt utbyte i (R)Adelaide  

Innan avresa 

Jag valde Australien först och främst för att jag ville ta den unika möjligheten att få kunna bosätta mig 

på andra sidan jorden. När jag funderade på universitet tänkte jag på en mindre stad i syfte att få en 

lite intimare upplevelse, vilket låter lite paradoxalt när Adelaide och Stockholm har i princip lika 

många invånare. Men i jämförelse med Australiens femmiljonersstäder är det en tydlig skillnad. Då jag 

hade läst de flesta obligatoriska kurser terminen innan utbytet, hade jag tre valfria kurser vilket 

möjliggjorde större valfrihet när det kom till universitet.   

Australiensiska myndigheterna gjorde, precis innan jag sökte, om visumsystemet så det bara finns ett 

studentvisum. Det kostar $550 och blev godkänt på ett dygn. Jag träffade en del som hade studerat på 

ett Working-Holiday-visum, vilket kan vara värt att kolla upp beroende på terminslängd och reslust. 

Angående vaccinationer innan resa finns utmärkt info på Vårdguiden samt hos vaccinationsbyråerna. 

Ansökan till UniSA var något utdragen och jag fick inte det slutgiltiga beskedet förrän 1.5 månader 

innan avfärd, vilket gjorde hela processen med att hyra ut min lägenhet osv lite stressigt. Jag kunde 

göra ett språktest via KTH, som motsvarade IELTS. Men kontakten med UniSA gick väldigt smidigt 

och deras hemsida och kursregistrering online var väldigt lättförståelig. 

Ankomst 

Jag ankom till Adelaide tre dagar innan den obligatoriska O-week (Orientation week) ägde rum. Första 

dagen är dedikerad till internationella studenter, vilket innebar en blandning av internationella 

studenter som ska börja läsa både hela kandidat- och masterprogram samt utbytesstudenter. Resten 

av veckan följde separata intro för olika program, som man kan delta i om man tillhör ett. Universitet 

anordnade också en tur till Clealand wildlife park, vilket jag rekommenderar att åka på. 

Strax innan jag åkte fick jag ett mejl från några studenter på UniSA som hade engagerat sig och startat 

upp ett buddyprogram för första gången någonsin på UniSA. I och med det startades en 

facebookgrupp för alla utbytesstudenter, vilket var guld värt. Buddyprogrammet anordnade också ett 

hellyckat cocktailparty andra veckan. De anordnade också andra event under terminen (så som 

surfresa, barrunda, avslutningsfest m.m) och jag är övertygad om att programmet kommer utvecklas 

mer och mer under följande terminer.  

Business school är annorlunda mot resten av universitetet på så sätt att terminen är kortare. 

Businesskurserna börjar därför två veckor senare och tentorna börjar cirka en vecka tidigare. De hade 

därför ett separat och lite mindre intro för de studenter som ankom två veckor senare.  

Ekonomi 

Sverige och Australien är ungefär lika dyrt att bo i. Värt att nämnas är att Adelaide har blivit utnämnd 

till Australiens ”most liveable city”, vilket innebär att Adelaide är en mycket bra stad ur väldigt många 

aspekter, men framför allt att du kan bo billigare än i de andra storstäderna i Australien. Gällande 

övriga priser tyckte jag att matpriser i butik var likvärdiga. Lunchställen i foodcourts är till exempel 

billigare, medan övriga restauranger är likvärdiga. Alkohol ligger snäppet under Stockholm, medan 

kläder och prylar är likvärdigt. 

Första veckan var jag tvungen att betala en obligatorisk kåravgift på $150. Under terminen levde jag på 

sparpengar, merkostnadslån från CSN samt en födelsedagspresent för att finansiera resandet efter 
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studierna. Utslaget över sex månader spenderade jag ca 17 000 kr/månaden inklusive resan dit. 

Studentkåren USASA har en app med rabatter runt om i Adelaide som var användbar. 

Boende 

Boende var min största oro från början.  Jag rekommenderar inte att skriva upp sig på en lägenhet/ett 

rum innan du kommer dit. Jag hade en vän som skrev kontrakt med UV Apartments och inte var nöjd 

alls. Universitetet erbjuder på hemsidan fyra olika typer av boenden. Ett av alternativen är 

studentlägenheter i Urbanest som ligger väldigt centralt, men med överdrivna hyror (ca $250/veckan). 

Jag var lite fördomsfull och antog att dessa alternativ mest beboddes av yngre studenter, vilket gjorde 

att jag ville hitta ett boende på egen hand.  

Jag kontaktade företaget Studentrooms redan innan ankomst. Viktigt att veta är att när man hyr 

boende för bara en termin är att många företag/värdar försöker ha en minsta avtalslängd på 6 

månader (inklusive Studentrooms), vilket innebär att du som student riskerar att betala 1.5 månad 

helt i onödan.  

Slutligen hittade jag mitt boende via universitetets boendedatabas som du registrerar dig i. Vid 

ankomsten hade jag bokat ett hostel, YHA Adelaide. En kompis hade istället bott hos en familj på 

Couchsurfing under första veckan. När jag väl var på plats i Adelaide bokade jag upp ett antal 

visningar och satte igång. Andra tips för att hitta lediga rum/lägenheter är Flatmates eller Gumtree. 

Jag hittade boende i ett rooming house (delat hus) med fyra andra i Broadview.  

Adelaide är en väldigt utbredd stad, byggd kring bilen som transportmedel. Detta resulterar i breda 

gator och mil av villaområden. Lägenheter finns mest i CBD och i närförorterna. Jag uppskattade att 

bo i ett hus med en trädgård, eftersom jag inte bor så hemma i Stockholm. Så här i efterhand hade jag 

velat bo något närmare centrum och mot den västra sidan av CBD, då du får det bästa av två världar, 

nära till centrum och till stranden. Annars är de flesta förorter runt centrum bra. Det enda stället att 

”undvika” var Elisabeth. 

I Australien är det vanligt med investment properties, dvs att människor med medel köper hus och 

lägenheter som de förmodligen aldrig kommer att bo i och sedan hyr ut för att tjäna pengar. Sedan 

låter de ett property management-företag sköta markarbetet. Jag hyrde via ett som heter Oaknest 

property. Marissa var trevlig, men virrig. Ett tips är att verkligen kolla/fråga så att allt fungerar, så att 

du vet det vid utflytt. Jag hade personligen problem med att återfå depositionen då hon påstod att vi 

hade förstört saker vi inte hade. Min hyra låg på $170/veckan vilket motsvarar 4500kr/månaden. 

 
Bakgården till huset jag bodde i 

Universitetet och studierna 

University of South Australia är ett väldigt ungt universitet i jämförelse med KTH. De bedriver 

undervisning inom de flesta ämnesområden. Universitet har 32 000 studenter fördelat på sex campus, 

varav fyra i Adelaide. Mawson Lakes bedriver undervisning för ingenjörer, IT, sportmedicin, piloter, 
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m.fl. Magill är ett väldigt pittoreskt campus nära Adelaide Hills där det till och med finns chans att se 

koalor. Här bedrivs utbildning inom humaniora, för socionomer och inom konst. Resterande två ligger 

i CBD (Central Business District). Campus East fokuserar mest på hälsa av olika slag så som biologi, 

sjuksköterska mm. City West är huvudcampuset. De hade ett nytt bibliotek med studieplatser, datorer 

och snabb hjälp med alla frågor. Här bedrivs undervisning inom ekonomi, management, arkitektur, 

stadsplanering och juridik.  

Undervisningen skiljer sig lite från KTH om jag jämför med den masterutbildning jag läser. På UniSA 

bestod nästan varje kurs av både föreläsningar och seminarier (som kallas tutorials) i ett schema som 

ser likadant ut varje vecka. Jag hade en del grupparbeten, men inte i närheten av lika många eller av 

samma karaktär som hemma, men det kan nog bero på vilken inriktning man läser.  

 
Biblioteket på Campus City West 

Kurser 

Jag läste en kurs jag kunde tillgodoräkna, Environmental Impact Assessment (ARCH 5041). De andra 

tre räknades som valbara kurser, Creative thinking methods (GRAP 2019), Land use planning (ARCH 

1101) och Principles of logistics and supply chain management (BUSS 2054). De första tre var 

intressanta och bra. EIA kan jag definitivt rekommendera. Creative thinking var precis som jag 

förväntade mig, väldigt annorlunda mot mina tidigare studier och lite av en ögonöppnare. Land use 

planning var en introduktion till stadsplanering och jag lärde mig hur mycket som helst om Adelaide 

och australiensiska städer i allmänhet. Den sista var för lätt/ej stimulerande och jag skulle inte 

rekommendera den. 

När jag skulle välja universitet från början och scrollade igenom kurskataloger hittade jag en massa 

intressanta kurser på UniSA, mestadels på masternivå (tips är att vara noggrann med att kolla vilken 

termin de går). Då fick jag beskedet att jag bara kunde läsa kurser på kandidatnivå enligt KTH. Vid 

onlineregistreringen på UniSA kunde jag därför bara välja kandidatkurser eftersom jag sökt utbyte på 

kandidatnivå. Då jag går en masterutbildning ville jag läsa åtminstone en kurs på motsvarande nivå. 

Efter lite efterforskning upptäckte jag att man kan kontakta kursansvarig för ett personligt 

godkännande from honom/henne och sedan kan man vid registreringen ansöka om undantag från 

kandidatkurser. Det finns flera intressanta masterutbildningar, t.ex. M.Sc. of Natural Resource 

Management. Dock är det värt att veta att masterkurserna går på kvällstid, för att det ska gå att läsa 

parallellt med arbete. Alla tentor skrevs på Adelaide Showground med flera hundra studenter 

samtidigt, dock hade jag en del hemtentor också. 

Staden och landet 

Adelaide är Australiens femte största stad med 1,4 miljoner invånare. Adelaide har mil och åter mil av vackra 

stränder. Åt öster ramas staden in av Adelaide Hills, där det finns fina nationalparker och vandringsleder samt 

fyra världsberömda vinregioner. Den australiensiska livsstandarden är mycket lik Europa och jag stötte inte på 

några problem med kulturkrockar eller liknande. South Australia är en av de torraste delarna av det redan torra 
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Australien, vilket är viktigt att tänka på som invånare i 

staden. Norrut kommer man efter bara några timmar med bil 

in i den ökenliknande outbacken, vilket är den mest magiska 

upplevelsen jag hade i Australien. Söder om Adelaide är det å 

andra sidan väldigt grönt och frodigt med betesdjur och 

kullar under vinter/vår, men under sommaren blir gräset helt 

gult. Jag gillade Adelaide för att staden har ett lugnare 

tempo, men ändå är en stor stad. Dessutom tillhör det inte de 

vanligaste resmålen, vilket gjorde att man får en lite unik 

upplevelse av det annars så välbesökta Australien. Tydligen 

ska sommaren och hösten vara bäst (dvs. vår/vårtermin) då 

Adelaide/South Australia lever upp till sin slogan ”The 

Festival State”. Då brakar flera stora festivaler loss, bl.a. den en månad långa Adelaide Fringe.  

Adelaide har en ambitiös stadsplanering och de har som mål att göra CBD ”more vibrant”. Tydligen har det 

öppnat en enorm mängd med små barer och restauranger sedan 2013. Dock skulle jag säga att Stockholm 

fortfarande vinner på nöjesfronten. De jobbar också på att bygga ut kollektivtrafiken och cykelnätet och öka den 

redan stora mängden solpaneler för att bli koldioxidneutralt. Efter att ha rest runt kan jag konstatera att Adelaide 

nog satsar mest på detta i Australien. 

 

Adelaides kända Malls Balls mitt i Rundle Mall  

 Nånstans mellan Brighton och Henley 

beach  

 

Vackra Torrens River, Adelaide    Glenelg beach, Adelaide 
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Fritid och sociala aktiviteter 

Precis som på KTH finns en kårorganisation. Denna heter USASA och har precis som på KTH olika 

underorganisationer som man kan gå med i. UniSA Sport är skolans idrottsorganisation som erbjuder 

många sporter att prova på. Jag testade en del i början, men fortsatte med att klättra lite mer frekvent 

samt gå på gym. Buddyprogrammet/UniSA hade ett samarbete med en organisation som hette 

Students Explore Australia. De anordnade en massa vinturer, outbackturer, surfresor m.m som man 

kan åka på. Ett tips är också att skriva upp sig på mejllistan till Study South Australia som också har en 

del event och matnyttig info. Genom dessa aktiviteter samt introveckan hittade jag snabbt vänner att 

umgås med. 

Det finns massor att göra i Adelaide. Är du bara där en termin kommer det bli stressigt att få in allt, 

men här är förslag på utflykter som jag gjorde både med australiensare och utbytesstudenter. Kortare 

dagsturer är rekommenderat för Morialta Falls, Belair national park, Hallet Cove som är vackra 

naturområden. En vintur är ett måste, till antingen Barossa Valley, McLaren Vale, Claire Valley eller 

Adelaide Hills. Längre resor under en dag eller en helg till Deep Creek/Second Valley, Murray river 

eller Mount Remarkable. En långhelg är minimum för Kangaroo Island och Flinders Ranges, vilka 

båda är såå häftiga. Jag hade även två veckors lov i mitten av terminen. Då reste jag runt på östkusten 

samt bilade upp till Uluru och King’s Canyon.  

Australien är ett land som erbjuder vattensporter av alla slag. Närmaste vågsurfen hittar du i Victor 

Harbour/Goolwa. Annars kan du SUPa, kajaka med delfiner, segla, kitesurfa m.m. Andra tips är att 

sätta dig in i australiensarnas sportintresse. I Adelaide är det Aussie rules football som gäller på 

vintern och kricket på sommaren.  

 

Surf i Byron Bay på vårlovet   Supervackra Deep Creek, SA 
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Aussie rules football game i Adelaide Oval  Under-jorden-camping i gammal gruva i Coober Peddy 

 

Kitesurfing vid Largs i Adelaide 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

 Skaffa mobiltelefoni via Telstra. De har den absolut bästa täckningen när man behöver den 

som bäst; ute i ingenstans. Min kompis köpte dock ett billigare kontantkort på en 

livsmedelsbutik som använde Telstras nät, men kommer inte ihåg vad operatören hette tyvärr.  

 Cykel kan köpas begagnat via en community shop 111, Franklin Street, så stödjer du en god 

sak. 

 Skaffa ett ISIC-kort via Mecenat, de har en massa rabatter. När du vill hyra bil har Jucy 

hyrbilar ingen avgift för unga förare. När jag skulle hyra campervan så fick jag 10% med ISIC-

kortet.  

 Är du här under senhöst/vinter/tidig vår kommer det vara relativt kallt. Ta med en tunn 

dunjacka som inte väger nåt. 

 


