
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 (2) 
 

 RESEBERÄTTELSE  Namn  År och termin för utbyte 

  Nathalie AnderssonNathalie 
Andersson 

 HT 2018 
Utbytesuniversitet     
Monash 
Utbildningsprogram     
Fastighetsutveckling 
     
     

Äventyr i Australien 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier då jag ville testa att bo och plugga i ett annat land under en 
längre tid. Jag valde att fara till Australien då jag gillar kulturen de lever efter i 
landet. Alla är väldigt lunga, sociala och uppskattar livet för vad det är. I och med 
detta så förväntade jag mig att konstant vara omgiven av härliga och lättsamma 
människor samt att naturen skulle vara fantastisk. Inför avresan så behöver man fixa 
ett studie-visa, dock inget annat.  

Ankomst 
Jag kom fram till Australien två dagar innan inskrivningen på skolan. Därefter så 
följde två veckor där man skulle skriva in sig på kurser och välja schema, samt massa 
mottagningsaktiviteter så man skulle lära känna både internationella och lokala 
studenter.  

Ekonomi 
Överlag så är Australien ganska likt Sverige vad gäller levnadskostnader, eventuellt 
snäppet billigare. Dock är är bostadskostnader betydligt högre där än Sverige varpå 
det kan vara en bra ide att bo tillsammans med andra. Det är väldigt vanligt att bo 
med andra i Australien och det är ett toppen sätt att skaffa nya härliga kompisar! 

Boende 
Jag ordnade bostad genom en sida som heter flatmates.se som är den vanligaste 
sidan för att hitta boende i Australien. Det finns även bostäder genom skolan på 
campus, nackdelen med det är dock att campuset ligger långt ifrån själva staden och 
transporterna mellan är inte speciellt bra.  

Standarden på boendet kan variera väldigt mycket. Den generella standarden där är 
lägre än vad den är i Sverige så det är bra att ha det i baktanke. Jag betalade ungefär 
8000 kr i månaden för att dela en lägenhet med två andra. Detta var dock ett nybyggt 
hus och väldigt hög standard för att vara Australien vilket gjorde det dyrare, så det 
går alltså att komma undan billigare.  

Universitetet och studierna 
Monash är ett väldigt stort universitet och har massa olika utbildningar, allt från 
ekonomi till samhällsbyggnad. Generellt så har man mer läxor på universiteten i 
Australien än vad vi har på KTH, dock så är kunskapsnivån något lägre. Oftast hade 
jag en föreläsninig och en tutorial eller workshop om dagen de dagar jag gick i skolan.  
All undervisning bedrivs på engelska.  

Kurser 
Jag läste en kurs i matte som hade inriktning mot bussines. Jag läste även en kurs i 
marknadsföring och manegement som var ganska övergripande om ämnena. Utöver 
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det läste jag även en kurs i hållbarhetsreglering för företag som behandlade olika sätt 
som företags miljöpåverkan reglerades.  

Staden och landet 
Australien är ett jätte härligt land. Alla är supertrevliga och sociala till skillnad från 
Sverige. Människorna där uppskattar allt för vad det är och livet är väldigt enkelt, och 
äventyren alltid nära! Naturen och människorna är fantastiska och ibland tror man 
att man drömmer. Ett land som alla bara måste besöka! 

Fritid och sociala aktiviteter 
Det finns massa saker att göra i Australien och på universitetet då de har massa olika 
föreningar. Melbourne i sig är en sjukt häftig stad så man kan alltid hitta nya saker 
att göra., allt från festivaler till skejt. I och med att människor är mer öppna och 
sociala där så är det inga problem art skaffa sig nya vänner när som helst.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Om du har möjligheten så borde du absolut fara till Australien! Var inte rädd för 
djuren där, du märker knappt av dom. Att bo i Australien är livets bästa äventyr som 
alla borde uppleva! 


