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Äventyr på andra sidan jorden 

Innan avresa 

Jag har alltid velat åka utomlands och studera någon gång under min utbildning, och med min 

utbildningsplan passade det bäst att göra det under våren i 4an. Då jag ville bo i ett engelsktalande 

land minimerade jag antalet ställen jag kunde åka till och hamnade i ett beslut mellan Irland, USA och 

Australien. Då Australien kändes mest spännande och inte är en av de normala 

semesterdestinationerna, kändes det som rätt beslut. Att vara på andra sidan jorden gjorde det också 

lättare att resa till flera spännande resmål, vilket är något jag har drömt om att göra! Så jag valde att 

åka till Melbourne, då jag hade hört mycket gott om staden och att den skulle vara mer ”mysig” än 

andra stora städer i Australien.  

Innan avresa låg fokus på att söka kurser och visum, samt bekanta sig med bostadsmarknaden i 

Melbourne.  

 Gällande kurser fanns det en väldigt bra databas på University of Melbournes hemsida där alla 

kurser låg uppe, tillsammans med information om förkunskapskrav och liknande. Där kunde 

man söka och hitta kurser som passade bra med min utbildning här hemma. 

https://handbook.unimelb.edu.au  

 När det kom till visumansökan, var det en mer tidskrävande process. Att fylla i själva ansökan 

tog några timmar och krävde mycket information om allt mellan himmel och jord. För de 

flesta slutar processen där och man får ett visum några dagar senare. Dock hände inte det 

mig… De meddelade mig att jag var tvungen att göra hälsoundersökningar för att visa att jag 

inte var sjuk. Förutom att detta var väldigt kostsamt så finns det också bara två ställen i 

Sverige som får utföra dessa undersökningar. Då man måste gör undersökningen inom ett 

visst antal dagar, och läkaren som arbetade i Stockholm var helt uppbokad, tvingades jag att 

åka ner till Göteborg för att genomgå den. Hela processen kändes onödig men likväl 

nödvändig att göra om jag ville få ett visum. Om jag skulle gissa varför jag var tvungen att 

genomgå undersökningen skulle jag gissa att det berodde på att jag har besökt länder med hög 

risk (enligt Australien) och därför kunde ha fått med mig någon smitta därifrån.  

 Bostadsmarknaden i Melbourne är väldigt aktiv och lägenheter hyrs ut snabbt. Detta var både 

bilden jag fick av att kolla runt på olika sidor på Facebook och när jag pratade med andra som 

varit där. I och med detta rekommenderade folk att man inte ska boka upp sig på något innan 

man kommer ner, och kunde få se lägenheterna i person. Så det var det jag gjorde - hittade 

inget boende innan jag åkte ner, vilket gick jättebra! Skulle även rekommendera att inte bo i 

ett dorm/studentkorridor som skolan rekommenderar, då dessa kostar väldigt mycket mer än 

ett vanligt rum.  

Ankomst 

Kom fram till Melbourne 3 veckor innan kurserna började. Hade 2 veckor utan något planerat och 

sedan hade jag signat upp mig på en välkomst vecka med ”Welcome Melbourne”. Detta var ett 

välkomstprogram för utbytesstudenter som var frivilligt om man ville delta i. Det kostade en slant att 

vara med, men för de pengarna fick man både mat och många roliga upplevelser. Detta är något som 

jag rekommenderar, just för att få chans att träffa på andra utbytesstudenter. Dock fick jag höra att de 

inte längre skulle anordna detta, vilket är väldigt synd.   

Under några dagar innan skolan började fanns det också flera organiserade träffar och kurser som 

skolan organiserade. Även deras kårverksamhet hade flera evenemang, bland annat en stor karneval 

https://handbook.unimelb.edu.au/
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där alla kårorganisationer presenterades. Kan varmt rekommendera att gå på detta och hitta någon 

klubb som man vill gå med i, exempelvis den skandinaviska klubben där de spelar kubb en gång i 

veckan och bjuder på gratis pizza.  

Ekonomi 

Priserna i Melbourne är relativt lika de här i Sverige. Dock så är boendet ofta rätt dyrt, med tanke på 

vad man får. Jag betalade 160 dollar i veckan, för ett delat rum i centrala Melbourne, vilket är drygt 1000 

kr. Många av mina kompisar betalade ungefär det dubbla, men då med enskilda rum.  

Jag klarade vardagen på de pengar jag fick från CSN och de extra pengarna som jag fick från ITM-skolan, 

då jag valde att studerade utanför Europa. Om man vill resa eller något liknande, skulle jag se till att 

spara innan eller jobba lite medans man är där nere.  

Boende 

Tog in på ett hostel i centrala Melbourne och började leta boende nästan på en gång, vilket visade sig 

vara väldigt enkelt. Använde mig främst av https://flatmates.com.au/melbourne och olika Facebook 

grupper som annonserade om boenden. Kan rekommendera att betala för ett premiumkonto på 

flatmates, då man får se annonser tidigare än andra och därför har större chans att få rummet. Ägnade 

2-3 dagar med att kolla på lägenheter och hittade därefter en som föll mig i smaken – alltså är det 

väldigt lätt att hitta något boende snabbt när man kommer ner!  

Annat som kan vara bra att veta är att det är standard att bo tillsammans med andra, vare sig det är att 

dela rum eller bara dela lägenhet med andra. Jag delade lägenhet med 6 andra, vilket fungerade 

väldigt bra. Standarden på boendena är också lite lägre än den är här i Sverige. Det kan lätt bli kallt 

inomhus under vintern och heltäckningsmatta är norm.  

Universitetet och studierna 

University of Melbourne är en väldigt stor skola i mitten av Melbourne. Du kan läsa allt från medicin 

till management och engineering. All undervisning skedde på engelska och det fanns flera olika sätt att 

få hjälp med studierna om man ville. En bra sak som de hade var att man kunde få hjälp med att gå 

igenom arbeten på biblioteken och sedan få värdefull feedback. Kan varmt rekommendera detta!  

Lektionerna var väldigt givande och gav en god förståelse för ämnena. Föreläsningarna var mer 

interaktiva än de är på KTH, vilket gav möjlighet för mer diskussion i klassen. De kurser jag läste hade 

endast föreläsningar inlagda, men om man exempelvis läser någon kurs inom engineering så finns det 

övningar och labbar också. Tentorna var betydligt kortare tidsmässigt än de är på KTH, vilket gör att 

man inte har en chans att sitta och tänka under tentan. Man måste skriva konstant för att hinna får ner 

all information, så det är viktigt att ha en god förståelse för innehållet i kursen inför tentan.  

Kurser 

Jag läste fyra kurser på Melbourne business school. Är väldigt nöjd med alla och kan varmt 

rekommendera dem om man är intresserad av dessa områden.   

 MGMT90015 Managing People: en kurs som beskriver hur man jobbar med HR inom företag. 

Hade en individuellinlämning samt en gruppinlämning, tillsammans med en tenta. Planerar 

att tillgodoräkna mig denna som en del av ME2312 Avancerade studier inom industriell 

ekonomi och organisation.  

 MGMT90018 Managerial Psychology: en kurs som beskriver olika psykologiska faktorer som 

kan påverka arbetsmiljön och prestationer. Ger ett bra komplement till kursen över, då de 

https://flatmates.com.au/melbourne
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båda kollar väl in i HR arbetet. Även här var det en individuell inlämningsuppgift samt ett 

grupparbete, plus tentan. Planerar att tillgodoräkna mig denna som en del av ME2312 

Avancerade studier inom industriell ekonomi och organisation.  

 MGMT90026 Supply Chain Management: en kurs som djupdyker i supply chain och hur man 

ska bygga upp den beroende på vilket företag som man driver. Här var det endast ett 

grupparbete och sedan en tenta. Planerar att tillgodoräkna mig den som en valfri kurs.  

 MKTG90002 Product Management: en kurs som fokuserar på rollen som product manager 

och vad för uppgifter denna har. Under terminen lämnade man in några små inlämningar men 

det stora arbetet gjorde man i en grupp. Även här avslutades allt med en tenta.  

Staden och landet 

Jag tyckte att Melbourne som stad att bo i var fantastisk! Även om staden är betydligt större än 

Stockholm fanns det mysigare kvarter och en stor variation på ställen man kunde hänga på. Den 

australiensiska kulturen var inte heller ett så stort steg från den svenska, vilket var skönt. Dock så bor 

det så många människor med andra nationaliteter i Melbourne, vilket gjorde att jag mötte helt andra 

kulturer än vad jag förväntade mig.  

Exempelvis var det ofta 90% utländska studenter på de kurser jag läste, även om jag ofta var den enda 

utbytesstudenten. Bodde även med personer från Japan, Taiwan, Sydkorea och Frankrike, vilket 

gjorde att jag stötte på helt andra kulturer än den australiensiska.   

Fritid och sociala aktiviteter 

Om man vill engagera sig i aktiviteter utöver skolan finns det ett stort utbud. Universitetet har många 

olika nämnder och organisationer som man kan gå med i, allt från grupper med inriktning på religion, 

musik eller idrott. Själv gick jag med i fler grupper i början av terminen men insåg senare att jag hellre 

ville lägga min tid på resor och annat. Hade lyckats få till mitt schema så att jag inte hade några 

lektioner på torsdagar och fredagar, vilket gjorde det lättare för mig att kunna göra långweekends.    

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Den största rekommendationen jag har är att RESA! Australien är ett fantastiskt land och det finns så 

mycket att upptäcka och göra. Kan varmt rekommendera att åka till Tasmanien, Uluru, Whitsunday 

och det stora barriärrevet om man är intresserad av att se mer natur än städer. Om tiden finns, så är 

även Nya Zeeland helt fantastiskt!   


