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Melbourne, Australiens pärla i det kalla söder 

Innan avresa 

Jag visste redan sedan jag började på KTH att jag ville åka på utbyte, så det fanns aldrig någon tvekan 

när det väl var dags att skicka in ansökan. Jag ville till Australien p.g.a. den västerländska kulturen, 

surfingen och naturen. Det första som hände var att jag fick bekräftat från KTH att jag skulle få åka till 

RMIT. Därefter var det dags att skicka in den officiella ansökan till skolan, utefter den mall som 

skickats till mig via mail från skolan. Ansökningsprocessen var ganska tidskrävande och görs via 

skolans egna system, men jag fick detaljerade guider för alla steg i processen vilket gjorde att allting 

gick smärtfritt. 

 

Varje vecka skickade deras organ för internationella studenter ut information inför ankomsten i juli. I 

informationen fanns guider om hur man ansöker om kurser, hur man hittar boende, vad det finns för 

sociala aktiviteter osv. Väldigt användbart!  

Ankomst  

Jag kom till Melbourne två dagar innan Orientation Week (d.v.s. deras mottagningsvecka) började. 

Det var under Orientation Week jag lärde känna många av de vänner jag umgicks mest med under 

resten av utbytet, MISSA DET INTE!  

Man har de två första veckorna på sig att välja nya kurser, vilket innebär att du kan “enrol” i de kurser 
du tror att du vill läsa, gå på de lektionerna under första två veckorna och sen om det inte känns bra så 
byter man bara.  
 
Systemet att välja kurser online är superenkelt, men om det krånglar så finns det jättebra ”support 
centers” på skolan som är glada att få hjälpa till. Under första veckan är det många som droppar 
kurser, så är det någon kurs som har varit fullsatt innan första skolveckan är det vanligt att man får 
plats ändå efter att första föreläsningen har gjorts i kursen (det hände mig, och det är ingen fara att 
missa första föreläsningen).  

Ekonomi 

Jag sökte KTHs resestipendium och tog ett utökat lån från CSN för studier utomlands. Matkostnader 

är ungefär lika som i Sverige. Resekostnader kan hållas på minimum om du bor nära centrum 

eftersom lokaltrafik med spårvagn inom Melbourne CBD är gratis. Att äta ute kan vara något billigare 

än i Sverige, men det är ändå allra billigast att göra matlådor.   

 

Vill du ha en billig öl är Asian Beer Cafe, vid RMIT city campus att rekommendera. På måndagar har 

Workers Club det billigaste dansgolvet. Se till att vara där innan kl 9 för att slippa kön som annars kan 

ringla sig ett halvt kvarter ner för gatan.  

Boende 

Jag hade inte fixat något boende innan jag åkte (vilket de flesta inte hade), så den första veckan bodde 

jag på hostel medan jag letade boende på plats. Jag skulle starkt rekommendera att leta boende på 

plats för att hinna få en känsla av vilket område du vill bo i, vilket kan ha STOR påverkan på resten av 

ditt utbyte. Tro mig, du VILL bo nära centrum. Många hittar billiga gruppboenden i Carlton eller 

Fitzroy, vilket jag skulle rekommendera starkt. Annars finns lägenheter att dela i CBD eller som jag, i 

South Bank. Om man väljer att bo i lägenheterna i Southbank och CBD får man ofta tillgång till gym 

och pool i huset, ungefär som på hotell, väldigt lyxigt! 
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Skolan hjälper dig inte att hitta boende, men det finns studentboenden runt om i stan att hyra. De är 

dock dyrare än de boenden du kan hitta på egen hand, så jag tycker det verkar mer prisvärt att leta 

rum i lägenhet eller hus.  

Den bästa sidan att hitta boende är flatmatefinders.com. Alternativet till detta är Australiens version 

av blocket.se vilket heter gumtree.com.au.  

Priset för ett gruppboende med eget rum ligger på ungefär 220-300 AUD i veckan. Om man kan tänka 

sig att dela rum kan man hitta boenden för under 200 AUD i veckan. Huspriserna är rätt galna och de 

flesta vill att man ska signa upp på minst 6 månader vilket är ett problem för någon som pluggar i 

endast fyra månader. Att hitta boende kan vara stressigt och frustrerande, men ha tålamod så kommer 

du så småningom hitta något du trivs med (och har råd med).   

Universitetet och studierna 

För det första, om du läser på mastersnivå, räkna med att alla dina kurser går efter kl17 på 

eftermiddagen eller som intensivkurs på helger. Det är stor del grupparbeten, som kan vara 

påfrestande p.g.a. kulturkrockar, men också mycket lärorikt. Om jag ska vara ärlig är studietakten låg 

och även kvalitetskraven, vilket gör att du troligen kommer få mycket tid över till att utforska stadens 

brunchrestauranger, göra helgutflykter och leva ett rikt studentliv.   

 

Skolan erbjuder studier inom en uppsjö av områden, bland annat Business, Engineering,  Psychology, 

Arts, Human Resources, Manufacturing etc.  

Jag valde att läsa kurser som endast har grupparbeten och inlämningar som examinationsmoment. 

Det innebar att jag inte hade några tentor i november som de flesta har, och jag var därmed klar med 

studierna redan i mitten av oktober, nästan en månad före de som hade tentor att skriva.  Det gav mig 

mer tid att resa runt och upptäcka resten av australien.  

Kurser 

Jag läste motsvarande tre valbara kurser…:  
- Design Thinking for Business BUSM 4534 (intensivkurs) 
- Risk and Project Management OENG1117 
- International Engineering Management MANU1398 

 
…och en kurs jag får tillgodoräknad för Uthållig Energianvändning: 

- Energy Efficiency and Demand Management MIET2125 
 
BUSM 4534 – Denna kurs var intressant, eftersom den innehöll många moment som gav hands-on-
experience för hur man utvecklar produkter med ett nytt tankesätt. Vi fick jobba med industripartners 
som har ett verkligt problem vi skulle försöka lösa genom att utveckla en ny produkt åt dem. För 

https://www.flatmatefinders.com.au/?gclid=Cj0KCQiAjszhBRDgARIsAH8KgvfP6s9xQhGo-zbt1oclIzvOb5IeVc51j5mPuEjpdU91HFqS7boJZYoaAtOmEALw_wcB
http://gumtree.com.au/
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uppgifterna var det ofta svåra att förstå vad som eftersöktes, men de var inte svåra att genomföra. En 
rolig kurs med mycket grupparbete och kreativt tänkande.  
 
OENG1117 – Jag var besviken att se att jag var en av mycket få tjejer i denna kurs, vilket verkar vanligt 
på ingenjörskurserna. Denna kurs krävde inte speciellt mycket tid, och hade låg kvalitetsnivå i 
allmänhet. Den var dock intressant och hade några roliga inlämningar. När jag ser tillbaka på den 
lärde jag mig delar i projektledning jag tror jag kommer ha nytta av i framtiden.  
 
MANU1398 – Denna kurs var inte värd att gå på någon av föreläsningarna då föreläsaren talade dålig 
engelska  och var otroligt ostrukturerad. Denna kurs krävde ytterst lite engagemang, och det var enkelt 
att få högt betyg. Jag har ändå samlat på mig nyttig kunskap genom arbetena jag genomförde i kursen.  
 
MIET2125 – Detta var den kurs som krävde mest tankeverksamhet av de kurser jag läste. Det ställdes 
ungefär lika höga kvalitetskrav här som hemma på KTH. Den innehöll flera inlämningar, och ett 
mycket komplext grupparbete som krävde mycket tid. Dock en rolig kurs som jag lärde mig mycket av.  

Staden och landet 

Vänstertrafik - Ta det lugnt när du går över gatan tills du vant dig vid vilket håll du ska titta efter bilar.  

Caféer - Fantastiska caféer för alla typer av kulinariska upplevelser. Gör din research och njut av 

staden som har utnämnts till att ha världens bästa kaffe. 

Människorna – Var beredd på att expediter småpratar och frågar om din dag. Det är bara att svara och 

var trevlig tillbaka.  

Kultur - Det massor av lokala spelningar, museer, konserter, teater osv. Väl värt att kolla in!  

Väder – Vädret i Melbourne är förrädiskt. En solig morgon garanterar aldrig en regnfri dag och vinden 

kan blåsa igenom de tjockaste jackorna. Det bästa sättet att klä sig är lager på lager med tjocktröjor 

och därefter en regnjacka utanpå för alla eventuella väderomslag som kan ske under en vanlig 

vinterdag i Melbourne.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det finns HUR MYCKET SOM HELST att göra på fritiden med RMIT. Det finns massor av sociala 

event man kan gå på och klubbar att gå med i. Kolla in några av dem här 

https://www.rmit.edu.au/students/new-student-guide/get-involved.  

 

Jag gick med i Surf Club, där jag träffade massor av fantastiska människor. Det var här jag mötte de 

människor jag umgicks med mest under hela mitt utbyte. Det är många utbytesstudenter och en 

mycket öppen kultur. Notera även att det inte är ett krav att kunna surfa ;)   

 

Om du inte vill gå med i en klubb finns gruppträningspass, futsal, basket, dans och mycket mer som 

arrangeras varje dag. Du kommer inte ha något problem att fylla din fritid med massor av kul 

upplevelser. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Mitt främsta råd till dig som ska studera på RMIT är att njuta av tiden, lev i nuet och fastna inte andras 

drömmar av vad man ska göra och uppleva som turist och student. Det finns många turistfällor, och 

det är lätt att dras med i vad andra drömmer om. Kom ihåg att du ska göra vad du finner glädje av, då 

kommer du göra din tid i Melbourne som mest minnesvärd. 

 

Ett mer praktiskt råd är att om du åker under höstterminen, TA MED EN BRA REGNJACKA, du 

kommer att behöva den!  

https://www.rmit.edu.au/students/new-student-guide/get-involved

