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Reseberättelse Melbourne – Clara Calmered 

Jag gjorde mitt utbyte på Monash University i Melbourne, Australien under höstterminen 2017. Enligt 

mig själv har mitt utbyte varit över alla förväntningar, orimligt roligt och väldigt perfekt.  

Innan avresa 

Det absolut viktigaste innan beslutet om vart man ska tillbringa sitt utbyte är att prata med äldre 

studenter eller vänner som varit på tidigare utbyten. Jag frågade om allt möjligt. Universitetet, kurser, 

kulturen, staden och landet. När du har bestämt dig för att du vill åka till världens bästa stad, 

Melbourne, och känner för att studera på ett av Australiens bästa universitet, Monash University, så 

bör du lägga mer tid på förberedelser än vad jag gjorde. Visum är dyrt, men lätt att fixa och går väldigt 

snabbt att få så inget behov av panik där. Dock behöver du kolla upp kurser noggrant innan. Det är 

nämligen svårt att förstå sig på kurserna på utbytesuniversitetet, i princip omöjligt att få det godkänt i 

tid från examinatorerna på kth och sedan svårt att veta vilka kurser som faktiskt är intressanta. Tänk på 

nedan (det vill säga, gör ej om mina misstag).  

 Preliminär ansökning om kurser är för kth preliminärt men för ditt utbytesuniversitet är det 

dessa kurser du ska läsa. 

 Du kan endast välja antingen undergraduate- eller postgraduate kurser. Kolla kurskoder! 

 Om du vill läsa kurser som kräver prerequisites (tidigare kurser) måste du ha väldigt tydligt 

skriftligt från examinatorn på kth om att du har de tidigare kunskaper som krävs.  

 Om du vill byta kurser på plats, se till att ha underskrift från någon på kth om detta, annars 

godkänner ditt utbytesuniversitet ej ditt byte.  

Om något krånglar, så är nyckeln att tjata och vara jobbig.   

Ankomst 

Monash University anordnar väldigt organiserade orientation weeks, vilket är två veckor med ordnade 

aktiviteter som dagsutflykter, pubkvällar med billiga drinkar och presentationer med information om 

ditt kommande utbyte. Om du vill ha vänner under din utbytestid är rekommendationen att vara med 

på allt under dessa två veckor. Innan mitt utbyte var jag nervös över tre saker; att flytta till en stad där 

jag inte kände någon, ej hade något boende och börja ett universitet där jag inte hade mina kurser 

godkända än. Hitta vänner visade sig vara det absolut lättaste.  

Ekonomi 

Australien är ett dyrt land, dock inte lika dyrt som Sverige så du behöver inte oroa dig om du har tänkt 

hänga på campus varje dag i ett halvår. Vill du däremot se landet (vilket du vill!) bör du spara så 

mycket pengar som möjligt. Ansök om alla stipendier du kan hitta och håll tummarna. Från kth är det 

möjligt att få ett resebidrag på 8000 kr vilket är en trevlig knuff i rätt riktning.  

Boende 

Melbourne är en av de städer där du inte bör bo på campus. Det campus som hör till Monash och 

erbjuder boende ligger långt från staden och det är roligare och enklare att bo i och kring staden. Det 
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är i princip omöjligt att hitta boende innan man faktiskt är på plats då det är en väldigt rörlig 

boendemarknad och man behöver gå på visningar för att se rummet och lägenheten. Jag frågade runt 

innan om olika områden innan jag bestämde mig för vart jag ville bo. Jag bodde i St Kilda vilket är det 

område som ligger i anslutning till stranden och pingvinerna, och endast 15 minuter med tram till 

Caulfield campus. Andra områden som är både mysiga och lätta att ta sig till är Fitzroy, Richmond och 

South Bank. Mitt tips är att inte ta det första bästa utan vara lite envis och fortsätta gå på visningar tills 

det känns rätt i magen. Jag bodde i en lägenhet med fyra andra utbytesstudenter (vilka kom att bli min 

Melbourne familj) som låg i ett komplex i anslutning till två andra lägenheter med fem 

utbytesstudenter i vardera vilket var helt perfekt. Oavsett om jag ville ha plugg-sällskap i biblioteket, 

någon att dricka öl med på Chapel St eller en strand-kompis fanns det alltid människor omkring mig 

att hänga med.  

Universitetet, studierna och kurser 

Monash University är ett stort universitet med fakulteter inom de flesta områden. Den viktiga 

skillnaden är att de endast erbjuder Economics and Business på Caulfield Campus vilket är det campus 

som ligger närmare staden. Något viktigt att poängtera är att det är ett universitet med otroligt bra 

rykte och nivån på utbildningen är hög. Däremot läste jag endast management- och business kurser 

vilket för en iare betyder att det krävs mindre tid i skolan, även om nivån i sig inte är lägre än på kth. 

Då jag läser spåret Finansiell Matematik visste jag redan innan att det skulle bli svårt att tillgodoräkna 

mig kurser på ett utbytesuniversitet då kth inte är särskilt flexibla i tillgodoräknande av kurser inom 

detta spår. Till slut läste jag nedan kurser 

 MGF5972 Managing Organisational Change - vilket motsvarade ME2311 Leadership and 

Organisational Change på kth. Denna kurs var rolig samt utmanande i och med att man varje 

vecka förväntades koppla kursinnehåll till egna erfarenheter. Övriga deltagare i kursen var 

även endast Australiensare med heltidsjobb om dagarna vilket tvingade mig att vara lite 

kreativ när jag kopplade det till mina egna erfarenheter. OBS för denna kurs är att det var en 

obligatorisk kvällslektion varje måndag.  

 MGF5760 International Organisations and Institutions - Valfri kurs med väldigt intressant 

kursinnehåll och något man som iare inte studerar i vanliga fall.  

 MGF5761 Supply Chain Management - Relevant samt innehållsrik kurs.   

 BFF5902 Risk Principles - Väldigt relevant för mitt spår Finansiell Matematik.  

Då jag inte hittade mina obligatoriska kurser inom Finansiell Matematik valde jag att göra det bästa av 

situationen och läsa kurser jag tyckte verkade intressanta istället. Det är även möjligt att flytta om i sitt 

schema själv i början av terminen där vissa kurser erbjuder flera olika föreläsnings- samt 

seminarietillfällen under veckan. Jag hade själv endast lektioner på måndagar och onsdagar vilket 

lämnade långhelger öppna för att se och upptäcka landet.  

Staden och landet 

Med risk för att låta alltför entusiastisk så är Melbourne världens bästa stad. Den röstas år på år fram 

till Australiens bästa stad att bo i vilket är förståeligt. Det är en storstad uppdelad i mindre områden 

som gränsar till varandra, där det viktiga med Melbourne inte är turistattraktioner motsvarande Opera 

House, Bondi beach och Harbour Bridge i Sydney, utan snarare att bara uppleva den kulturella staden 

och allt vad det innebär med café- och restaurangbesök, live-musik på barer och strosande längs med 

Chapel St. Spårvagnarna gör att det är lätt att ta sig runt (undvik bussarna) och Melbourne erbjuder 

strand, storstad och oändliga små restaurangområden allt i ett. Om det finns en negativ sak med 

Melbourne så är det vädret som bäst kan beskrivas som totalt oförutsägbart och medvetet schizofrent. 

Sol, hagel och regn under en och samma timme är ingenting konstigt. När vädret är bra är det 

fantastiskt, men är det dåligt är det spöregn och så kallt att man undrar om man är tillbaka i Sverige.  
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Om jag är kär i Melbourne, så är jag även hopplöst förälskad i Australien. Landet med hajar, ormar 

och spindlar. Med andra ord även landet med obegränsat antal skyltar som påvisar förbud eller 

förklarar hur du kan dö. Oavsett om det är att köra på fel sida vägen, bada bland dödliga maneter eller 

stå för nära ett stup. Det finns massor med resor man kan och borde göra i Australien. I Melbourne är 

ett måste att hyra bil och köra längs med Great Ocean Road och njuta av utsikten av stora stenar i 

havet (vilket är vackrare än vad det låter). Jag reste även till Perth och hyrde bil för att se Coral Coast 

vilket är Australiens västkust. Detta är inget ställe att åka till om man vill träffa människor, utan detta 

är timmar i en bil omgiven av endast röd öken och kängurus. Men det är också rosa sjöar, vilda 

delfiner och vita stränder utan en enda annan människa. Östkusten i Australien är istället backpackers 

och stränder, och lika mycket en social upplevelse som något annat. Dock erbjuder även den kusten 

fantastisk dykning i Stora Barriärrevet, surf i Byron Bay och måste-turistupplevelser i Sydney.  

Australien är landet av allt. Regnskog, öken och korallrev. Ett västerländskt land på de flesta sätt, men 

nära till natur och vackra vyer. Jag ville klappa kängurus och se hajar, klättra upp på berg och lära mig 

surfa, men samtidigt bo i ett land där förstaspråket är engelska och gå på ett välkänt bra universitet. 

Melbourne och Australien passade mig perfekt.  

Sociala aktiviteter på Universitetet 

Monash, såsom de flesta universitet i Melbourne erbjuder extremt många möjligheter att utöva idrott 

och är du intresserad kan du till och med vara med i quidditch-klubben. Problemet var att alla 

möjligheter att utöva en sport var på det campus som låg längre bort och en del klubbar kostade en del 

att vara medlem i. Jag valde att gå med i surf-klubben och åka på surf camps, gå på deras anordnade 

fester och lära mig Australiensisk slang. Det var ett kul sätt att bli involverad i aktiviteter på skolan 

och lära känna Australiensare.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Mitt utbyte har varit en fantastisk upplevelse och jag tar, klyschigt nog, med mig vänner från hela 

världen, en numera andra hemstad och väldigt mycket bilder i min telefon. Australien har även sina 

årstider tvärtemot Sverige vilket innebär att man missar lite av ett regnigt svenskt sommarlov, men 

istället får trettio grader värme och sol under våra annars vintermånader. Under mitt Australiensiska 

sommarlov lämnade jag Australien och åkte till Nya Zeeland för fallskärmshopp, Hobbiton och 

obeskrivligt vackra vykorts-vyer. Ett plus med Nya Zeeland är att det inte finns ett enda farligt djur i 

landet.  

Avslutningsvis är min första rekommendation att åka på utbyte! Min andra rekommendation är att ta 

tillvara på tiden på utbytet, för ett halvår går snabbt och helt plötsligt sitter man på ett iskallt kth igen 

och skriver sin reseberättelse och längtar tillbaka. För evigt avundsjuk på de som har detta framför sig.  
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