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Tips och lärdomar från min utbytestermin i Melbourne 

Innan avresa 

Jag valde Australien av samma anledning som många andra. Jag ville till ett relativt exotiskt land där 

huvudspråket var engelska. Förberedelserna som krävdes var enkla. Kurserna söktes ett bra tag innan 

och visumansökan gick smidigt men tog några timmar att genomföra. Svar kom inom några dagar. 

Kommunikation med Monash gick utan problem och man kunde snabbt få svar på frågor. 

Ankomst 

Jag landade i Melbourne den 4:e februari, 9 dagar innan uppropet på universitetet. Jag ville ha ett tag 

på mig att hitta ett boende, lära känna staden och ställa om mig ordentligt innan skolan började. Efter 

uppropet följde ett antal introduktionstimmar spridda över 2 veckor med frivilliga föreläsningar om 

bland annat Strategic Time Management och Academic Motivation. Det fanns en utbytesorganisation 

som anordnade träffar och utflykter i samband med terminsstart. Så det fanns mycket tid över att lära 

känna folk och upptäcka Melbourne. 

Ekonomi 

Från skolan får man 8000 SEK i stipendier för utlandsstudier i Australien, vilket knappt täcker resan 

ned och visumet kostar 3500 bara att söka, så räkna med att din vistelse kommer kosta en del. 

Generellt sett är Australien aningen dyrare än Sverige, medan vissa saker, så som snabbmat och 

lunchrestauranger är aningen billigare.  

Beroende på dina krav kan boendet gå på 480–1200 AUD (ca 3000–8000 SEK) per månad, men de 

flesta betalar runt 900 AUD (5800 SEK). Själv kom jag undan billigt och betalade mindre för mitt 

boende i Melbourne än min studentetta i Stockholm.  Det var dock endast en av alla jag träffade som 

jag vet hade lägre hyra än jag hade, så jag hade väldig tur.  

Det är värt att tidigt öppna ett bankkonto då uttag kan vara väldigt dyrt med svenska kort. Som tur är 

går det dock att betala med kort i stort sett överallt. Jag anslöt mig till Commonwealth Bank eftersom 

de var gratis för studenter. Jag använde Transferwise för att föra över pengar. Det var billigt snabbt 

och skedde utan problem. Det är också bra att skaffa sig ett SIM-kort tidigt, då det gör det enklare att 

kommunicera när man letar lägenhet. När jag var där hade Vodafone de bästa erbjudandena. Om man 

tecknade avtal för ett år kunde man få stora mängder data till väldigt låg kostnad, och känner man 

någon som ska ned till Australien terminen efter är det enkelt att skriva över abonnemanget till dem. 

Det kan vara värt att skaffa sig några extra Gb, då internet i lägenheterna ofta är bristfälligt, speciellt 

om man delar det med flera andra. 

Boende 

Innan jag åkte ned var jag inställd på att ha ett eget rum och dela lägenhet med en kompis från KTH. 

När vi kom ned insåg vi dock att det skulle bli väldigt dyrt och svårt att hitta, så vi bestämde oss för att 
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söka lägenhet separat. Det tog min vän 2 dagar och mig 3 dagar att hitta en lägenhet. Det kan löna sig 

att vara kräsen, till viss grad, då det finns massor av lediga lägenheter. Räkna med att ha en helt annan 

standard av vad för typ av boende du kan tänka dig efter att ha varit på ett par visningar. De flesta 

lägenheter som läggs upp på Gumtree och Flatmates, som var sidorna vi tittade på, är av personer som 

hyr eller äger en lägenhet endast för att hyra ut den till utbytesstudenter och folk med working holiday 

visa. Ofta var det upp till 8 personer inklämda i en 3: a och många av lägenheterna vi tittade på var 

trånga, stökiga och skitiga. 

Ett tips är att känna av vad för folk som bor där, om de är hemma under visningen. Jag hade turen att 

hitta en relativt fräsch, öppen lägenhet och bodde med ett gäng trevliga personer från flera olika delar 

av världen och blev bra vänner med flera av dem. Jag delade lägenhet med 7 andra och rum med 3. Det 

var dock aldrig några större problem, så länge man kontinuerligt håller det rent. Lägenheten låg nära 

Flagstaff Gardens vid utkanten av CBD. Det tog mig ca 30 minuter dörr till dörr att ta mig till skolan 

och jag skulle definitivt rekommendera att bo i anslutning till CBD då man har nära till allt. De lite 

äldre lägenheterna i Melbourne har kass ventilation och ingen värme, vilket gör att sommaren kan 

vara olidligt varm och vintern så pass kall att man får ha jacka på sig inomhus. 

Lägenheten jag bodde i. Svårt att hitta någon lika öppen 

Universitetet och studierna 

I Melbourne har Monash två campus. Det mindre Caulfield ligger 20 minuter från centrum och 

huvudcampuset Clayton 40 minuter. De flesta businesskurserna bedrivs på Caulfield och 

ingenjörskurserna på Clayton. Det går en expressbuss mellan de två så möjligheten finns att 

kombinera kurser mellan dem, speciellt då du kan välja när du vill lägga dina föreläsningar och 

övningar samt att du oftast troligen endast kommer ha en eller två schemalagda tillfällen per dag.  
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Förvänta dig inte att utveckla din engelska i skolan om du söker dig till Businessfakulteten. Av de 

uppskattningsvis totalt 350 studenter jag har föreläsningar och övningar med, var runt 6 från 

Australien. En klar majoritet (ca 85%) är från Kina men en del är från övriga Asien, Europa och Nord- 

och Sydamerika. 

Kurser 

Alla kurser med beskrivningar finns att hitta här: http://www.monash.edu/pubs/handbooks/units/  

Det kan vara värt att se vad skolan erbjuder innan du söker. Det finns en stor variation av kurser från 

ett flertal olika fakulteter. Vissa krav finns dock, som att om man söker sig till en viss fakultet får man 

bara söka kurser därifrån. Så var noga med att kika på det. Det är inte heller tillåtet att blanda kurser 

på graduate- och postgraduetnivå på som det går på KTH. Många kurser har också förkunskapskrav 

eller går bara att söka av deltagare i specifika program.  

Efter att du har blivit antagen på ett antal kurser går det smidigt att välja ut fyra av dem och du kan 

byta fritt så länge du är antagen under de första veckorna. Kurserna är upplagda så att varje 

föreläsning sker 2–4 gånger per vecka. Efter att du har blivit antagen väljer du vilken föreläsning du 

vill gå på. Det gäller dock att vara snabb att passa in sitt schema då tillfällena fylls snabbt, och när 

kursen väl satt igång går det oftast inte att byta tillfälle. Jag lyckades få till det så jag endast hade 

schemalagda tillfällen måndag till onsdag, men det bör utan problem gå att få till det så man endast 

har två dagar i veckan. Jag lästa alla mina kurser på Caulfield inom businessfakulteten.  

Kurserna jag läste var: 

MGF5961 Supply Chain Management 

MGF5691 Sustainable Operations and Supply Chain Management 

ETF5900 Business Statistics 

MKX5955 Marketing and the International Consumer  

Föreläsningarna höll hög kvalitet med kompetenta, trevliga föreläsare. Det var mycket involvering av 

studenterna och diskussioner både i grupp och helklass vilket ställde krav på aktivt deltagande. Inom 

alla kurser samlar du credits under terminens gång. Varje uppgift motsvarar ett antal procent av 

slutbetyget. Får du till exempel 80/100 på en uppgift som motsvarar 20% av betyget ger det 16 poäng 

till ditt slutbetyg, vilket gör att man ofta kan nå upp till godkänt (50) redan innan kursen är slut. I vissa 

kurser med tenta är tentan inte obligatorisk och måste inte klaras för att klara kursen. Jag hade till 

exempel 49 credits på SC innan tentan, och behövde endast få 2/50 poäng för att klara kursen.  

Kursupplägget är relativt modernt med mycket material i form av videor på kurswebben. Ofta krävdes 

det att man innan föreläsning tittade på dessa då vissa kurser innehöll ett onlinequiz varje vecka där 

godkänt gav 1 credit till slutbetyget samt att innehållet diskuterades under föreläsningen. Eftersom 

man läser 4 kurser samtidigt kommer det vara vissa perioder, speciellt i slutet av terminen, där det är 

flera deadlines med kort mellanrum, så arbetsbördan under terminen kan vara rätt obalanserad.  

SCM och SOaSCM fick jag tillgodoräknat som ME2312 Avancerade Studier Inom Industriell Ekonomi 

och Organisation och kurserna kompletterade varandra bra. Kurserna hade en tre timmar lång 

föreläsning per vecka. Båda kurserna innehöll gruppprojekt men SOaSCM hade ingen tenta. Jag läser 

produktionsinriktningen på KTH och Monash har ingen riktig produktionsfakultet, vilket kan vara värt 

att tänka på innan man söker. Dessa två kurser var de som jag tyckte stämde bäst överens med min 

inriktning och visade sig vara bra val. Jag kan definitivt rekommendera båda två.  

Business Statistics var mer av en renodlad mattekurs med en föreläsning och ett seminarium i veckan. 

Det var videor innan seminarier och föreläsningar samt ett onlinequiz varje vecka. Närvaro och ett litet 

prov under varje seminarium samt en inlämningsuppgift och kontrollskrivningar gav credits, och 

tentan var obligatorisk. Jag valde kursen eftersom jag är intresserad av statistik och den lovade ett mer 

http://www.monash.edu/pubs/handbooks/units/
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businessinriktad fokus. Dock tyckte jag inte att den gav så mycket utöver sannolikhetsteorin man läste 

tidigt på KTH och mycket var repetition. Jag skulle istället rekommendera att läsa en kurs inom 

Business Analytics om man är intresserad av ämnet. 

MatIC var en intressant och lärorik kurs med ett bra kursupplägg. Själva föreläsningen skedde i form 

av videor och slides man förväntades se i förväg på nätet. Under workshops var det sedan mycket 

diskussioner och deltagande av studenterna och alla förväntades bidra. Onliequiz och små prov i grupp 

gav credits och krävde att man var kontinuerligt uppdaterad på kursmaterialet. Tentan var obligatorisk 

och kursen var väldigt teoretiskt lagd, men gruppuppgiften under slutet av terminen tillät praktisk 

applikation. Läraren, som inte var professor utan kom från näringslivet hade under flera år blivit 

framröstat till skolan bästa lärare. Värt att tillägga är också att det var en kvällskurs. 

Det finns även andra mindre kurser utöver studieplanen man kan ansöka till. Det gäller bara att hitta 

dem. Jag gick en mindfullnesskurs en timme i veckan under första halvan av terminen samt besökte 

seminarier om employability skills. Information om både fick jag under de frivilliga föreläsningarna 

innan terminen satte igång. 

Staden och landet 

Melbourne än en stad där det alltid är något på gång. Festivaler och event sker nästan varje vecka 

under sommaren. Staden är väldigt multikulturell med folk, restauranger och butiker från hela 

världen. Själva centrum, CBD, är ungefär lika stort som Stockholms innerstad. Inom CBD är 

spårvagnarna gratis och ska man ut ur staden kan man antingen fortsätta med spårvagn eller ta tågen 

som går i en ring runt CDB och fortsätter ut i alla riktningar. CBD är en djungel av skyskrapor, men så 

fort man kommer utanför sträcker sig förorterna med äldre hus i mil. Bor du i CBD och vill komma 

iväg och plugga är Docklands Library ett fint litet bibliotek i hamnen. 

Melbourne från Shrine of Remembrance 
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Solnedgång över Docklands 

Fritid och sociala aktiviteter 

Se en australisk fotbollsmatch på en av världens största arenor, Melbourne Cricket Ground, kan varmt 

rekommenderas, även om man inte är intresserad av sporten. Andra lättillgängliga måsten är att se en 

film på en utomhusbiograf, spana in pingvinerna vid solnedgången på ST Kilda Pier, ta en hamburgare 

på Betty’s Burger och en croissant på Lune Croissanterie, gatukonsten i Hosier Lane, National Gallery 

of Victoria och besöka någon av restaurangerna från världens alla hörn. Ett tips för att hitta de bästa 

restaurangerna från specifika länder är att fråga någon från respektive land du lär känna, vilket du 

garanterat kommer göra. Dumplings på Shanhai Streets och thailändskt på Dodee Paidang är två heta 

tips.  

Footie på Melbourne Cricket Ground 
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Passa på och res mycket, det är fullt möjligt att hinna med att beta av alla stora resmål i Australien 

under din vistelse. Ta vara på tiden i början innan kurserna sätter igång ordentligt. Har du lyckats få in 

en två- eller tredagarsvecka finns det stora möjligheter att resa innan du måste spendera de lediga 

dagarna med att plugga. En ledig vecka under påsken tillåter också fritid. Många av svenskarna jag 

lärde känna besökte alla stora resmål i landet under terminens gång. 

Själv åkte jag längs Great Ocean Road, spenderade 5 dagar i Tasmanien och gjorde en heldagsutflykt 

till Grampians. 

Min Japanska roommate i Grampians 

Tasmanien är fint, men erbjuder inte mycket mer än natur, så det kanske inte är något för alla. 

Klimatet i Tasmanien är blötare och kallare än Melbourne, så vänta inte för länge in på terminen om 

du planerar att åka dit. Great Ocean Road är ett måste för alla som spenderar en längre tid i 

Melbourne. Det går många heldagsbussresor men om möjligt skulle jag rekommendera att hyra en bil, 

spendera natten vid något mysigt hotell och sedan besöka Grampians på vägen tillbaka. Jag åkte rätt 

sent under terminen, så solen gick ned tidigt. Även Great Ocean Road rekommenderar jag att beta av 

tidigt under vistelsen. 

Om du är intresserad av att träffa svenskar är Svenskar i Melbourne en perfekt Facebook-grupp. Där 

det alltid finns någon som är på att träffas. Och många letar efter reskamrater om vi vill gå ihop fler 

när ni besöker något resmål. 

Det finns också mängder av sociala aktiviteter som anordnas via skolan. MOVE och de olika 

campusens studentorganisationer ornar ett flertal utflykter och fester under terminens gång. 

Jag måste också rekommendera att passa på att åka till Nya Zealand. Jag var där två och en halv vecka 

innan jag åkte till Melbourne. Är man intresserad av att vandra och ge sig ut i naturen är Nya Zealand 
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svårslaget och det var den bästa resan jag gjort i mitt liv. Själv kände jag mig rätt nöjd efter att ha 

besökt Nya Zealand, vilket nog bidrog till att jag inte reste så mycket i Australien 

 

 

Kontakta mig gärna på cfunke@kth.se om ni har frågor om boende, kurser, skolan, resor eller vad som 

helst. 

mailto:cfunke@kth.se

