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RMIT, hårt arbete men ändå helt fantastiskt 

Innan avresa 
Efter att tidigare gjort ett utbyte i England under min kandidatexamen var jag helt övertygad om att 
jag ville åka på utbyte igen. Att åka till ett engelskspråkigt land är en fantastisk möjlighet för att 
utveckla sina språkkunskaper i Engelska. Jag valde Melbourne för att många jag känner talat gott om 
staden. Australien i sig kändes också spännande eftersom jag aldrig hade varit där tidigare. En av mina 
klasskompisar på KTH hade gjort ett utbyte på RMIT, därför valde jag det och inte Melbourne 
University.  

Innan avresa var det en del pyssel med visumansökningen och ansökan till RMIT (vi var tvungna att 
lämna in en portfolio till RMIT efter att vi blivit utvalda av KTH samt en hel del annan information). 
Jag minns att denna tid var ganska stressig då jag inte visste om jag skulle kunna åka förens i maj då 
RMIT godkände min ansökan, skolan började i början av Juli.  

Eftersom det var ett utbyte på master-nivå krävdes ingen språkkurs / certifikat. Jag gjorde heller inga 
speciella vaccinationer innan avresa. 

Ankomst 
Jag flyttade till Melbourne två veckor innan skolan började. Det var skönt att ha lite tid till att fixa 
boende, bankkort, lära känna staden etc. innan skolan började. Då skolan började deltog vi i ett 
gemensamt mottagande för utbytesstudenter på RMIT under två eller tre dagar. Det var ett bra sätt att 
träffa lite nya vänner som var i samma situation som en själv. Jag betalade 10 AUD för att gå med i 
studentföreningen RUSU. I slutändan använde jag mig aldrig mer av mitt medlemskap men man fick 
gratis dricka under en av festerna under introduktionsdagarna, så det var ju väl värt pengarna för den 
kvällen. 

Ekonomi 
Som alla andra studenter som åker på utbyte från KTH utanför Europa fick jag 3000 kr i bidrag. De 
pengarna täcker varken flygbiljett eller studentvisum i Australien så räkna med att lägga ut egna 
pengar för det. Om jag hade haft lite mer framförhållning hade jag nog försökt söka något annat 
stipendium för att täcka dessa kostnader. 

Australien är i allmänhet ganska dyrt, som Sverige fast ändå lite billigare. Jag skulle nog inte åka hit 
utan att ha lite sparpengar på banken. 

Boende 
Jag åkte hit på egen hand vilket också innebar att jag fick leta boende själv. Den första tiden hyrde jag 
ett rum i ett share house i Brunswick via Airbnb. Det visade sig, precis som i England, att de flesta 
studenter bor i delade boenden, hus eller lägenhet. Det var också det jag letade efter. Den bästa sidan 
för boendeletande tyckte jag var Fairy Floss Real Estate på Facebook, väldigt hetsigt men också gratis. 
Vet att andra också använde sig av flatemates.com.au. Själv hittade jag boende genom gemensamma 
vänner, så jag antar att det är bra att höra sig för. Jag har inte hört talas om någon som fick hjälp av 
RMIT.  
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Bostadsstandarden är i allmänhet lägre än i Sverige, så räkna med att frysa under vintern. Priserna är 
för det mesta väldigt dyra (dyrare än i Stockholm), men jag hade tur och hittade ett rum i Brunswick 
för 3800 kr i månaden.  

Jag valde att bo med Australiensare, vilket är det bästa sättet att komma in i staden, språket och 
kulturen, om du får chansen att välja skulle jag rekommendera det! 

Med tanke på Melbourne och var man vill bo så föredrar jag de norra förorterna. Jag skulle främst leta 
boende i Fitzroy, Fitzroy North, Brunswick, Carlton, Carlton North och Collingwood. Alla detta ställen 
ligger på cykelavstånd från RMIT och Melbourne University.  

Universitetet och studierna 

RMIT ligger mitt i city och saknar i och med det ett campus likt det vi har på KTH. År 2016 hade 
skolan över 80 000 inskrivna studenter, så det är ett stort universitet som erbjuder de flesta 
utbildningar.  

Arkitektskolan skiljer sig ganska mycket från KTH och de tidigare skolorna jag studerat arkitektur på 
(Umeå Arkitekthögskola, KTH och Arts University Bournemouth). På RMIT läggs ett mycket större 
fokus på 3D modellering i framförallt Rhino och Grasshopper och ett desto minde fokus på 
handritning och modellbygge. Jag valde att åka till RMIT just därför. KTH var tydliga med att Rhino 
var ett program som var viktigt att behärska om man skulle göra utbytet där och jag håller med. Gör 
inte som jag och försök lära det under terminen! Visserligen lärde jag mig både Rhino och V-ray, men 
om man jämför det med stressnivån som det skapade så skulle jag inte rekommendera det.  

I allmänhet är tempot mycket högre på RMIT än på någon av ovan nämnda skolor, vilket såklart beror 
på vilken studio samt electives (x2) som väljs. Jag spenderade all min tid förutom en dag under hela 
terminen med skolarbete. Det gäller såklart inte alla, men de flesta jobbar väldigt hårt.  

Studiepresentationerna (the balloting presentations) som hölls den första eller andra kvällen under 
introduktionsdagarna var extremt uttömmande. Runt 20 studios presenterades en efter en under ca 4 
timmar och jag kände mig nästan mer förvirrad efter att presentationerna hållits. Som tur var hade jag 
kontakt med några studenter (som var vän med min klasskompis från KTH) som fortfarande 
studerade på RMIT. De hjälpte mig att välja 5 studios utifrån tidigare erfarenheter. Det var den bästa 
hjälp jag kunde få och jag skulle rekommendera att göra så om möjligheten finns. 

Kurser 

Jag läste Michael Spooner’s studio som jag varmt rekommenderar om man vill ha en annorlunda 
utmaning. En intellektuell studio med ett starkt fokus på att producera fina presentationsbilder. 
Studion är känd för att vara väldigt ‘RMIT’. 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Som electives läste jag John Cherreys kurs ‘Reflections on making’ som innebar keramik och 
möbelbygge (väldigt unikt på RMIT arkitekthögskola) samt en verkstads kurs på Möbeldesign-
fakulteten. Jag älskade båda dessa kurser eftersom de gav mig ett andrum från min studio med 
intellektuellt tänkande, Rhino och renderingar i fokus.  

En vanlig dag spenderades runt 12 timmar på skolan, mer då det närmade sig mid-semester och final 
reviews.  

Staden och landet 

Australien är ett fantastiskt land att bo i och Melbourne lika så. Jag har efter terminen passat på att 
resa runt och jag är helt kär i landet. Det går inte att få för mycket av det, framförallt den fantastiska 
naturen.  

Det är lätt att flytta hit eftersom engelska är det språk som pratas och folk är i allmänhet otroligt 
trevliga och hjälpsamma. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag hade noll fritid när jag studerade och bestämde mig därför att ta en termins uppehåll efter mitt 
utbyte (Juli-November) för att kunna resa under den australienska sommaren. Det visade sig vara så 
härligt att jag bestämde mig för att komma tillbaka till Melbourne efter det för att jobba (på ett 
arkitektkontor) och njuta av vad staden har att erbjuda, vilket jag inte hade tid för under mitt utbyte. 

Melbourne är väldigt kulturellt och det finns ett oändligt utbud av konstutställningar, spelningar, 
musikfestivaler och såklart fantastisk natur bara några timmar bort.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Jag skulle varmt rekommendera att studera i Melbourne, men också vara tydlig med att det kommer 
att innebära hårt arbete.  Om det står mellan RMIT och Melbourne University så skulle jag välja RMIT 
(min house mate läser sin master i arkitektur på Melbourne Uni så vi har kunnat reflektera och 
jämföra), då RMIT ger enväldigt annorlunda bild av arkitektstudier än vad KTH gör.  

Jag antar att faktumet att jag blev kvar i Melbourne talar för sig själv och skulle också varmt 
rekommendera att jobba i Melbourne, det har gjort upplevelsen 100 gånger bättre.  

Lycka till med ditt utbyte och hoppas att du blir lika nöjd som jag! 
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