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Innan avresa 

Redan ett år innan utbytet började jag undersöka vilka länder och universitet passar det jag 

vill göra och uppleva. Världen är stor och listan på partneruniversitet lång, så det krävs att 

man utesluter några innan man börjar titta. För mig var det lätt eftersom mina språk-

kunskaper i något annat än engelska är inte på den nivån som krävs för att klara av studierna 

utan stora problem. Jag skulle plugga på undergraduate nivå och då är oftast kursspråket 

samma som den man pratar i landet, men det finns undantag. I slutändan stod det mellan 

Singapore och Australien då båda tillåter för mycket resande till natursköna platser. Jag 

började titta på reseberättelserna i detalj och Australien hade odelat positiva kommentarer. I 

slutet landade jag på University of Melbourne som är bäst rankat i Australien. Melbourne är 

även känd som den kulturella huvudstaden i landet och har blivit röstad till världens mest 

”livable city” sju år i rad. Inte en gång under de fyra månaderna ångrade jag mitt val, och nu 

under skrivandet av reseberättelsen önskar jag att jag kunde spendera fyra månader till.  

Ankomst 

Terminen börjar väldigt tidigt i Australien. Detta är lite synd för att man ger upp den svenska 

sommaren till mitten av den Australiensiska vintern. Skolan börjar den 16 juli, men jag 

anlände den 8 för att lösa boende. Detta är en bra idé då bostadsmarknaden är notoriskt svårt 

och dysfunktionell. Helgen innan Universitetet börjar går det att delta i en Welcome Week 

som arrangeras av utbyteskoordinatorerna i Melbourne och kostar en slant. Då jag hade sett 

att flera evenemang som hålls utav utbytes-kommittén, Musex, skulle pågå parallellt med 

Welcome Week bestämde jag mig att endast gå dessa.  Evenemangen var varierade och 

bestod av välkomst pub-vandring, middagar och en surf-läger( också internt kallad goon-

camp). Under den här perioden träffar man de flesta utbytestudenterna och framtida kompisar. 

Jag skulle säga att det är en bra idé att delta i början bara för att kunna hitta andra personer i 

din situation. Därefter finns det flera andra klubbar som du kan gå med i så som sportklubbar 

som rugby till fäktning. Dessutom finns det vin, salsa och dykarklubbar som välkomnar 

Australiensare och utbytesstudenter. 

De två första veckorna av skolan går det att byta kurser utan större problem. Dock är det 

tidskrävande att läsa igenom alla kurser som hålls av skolan, identifiera den som mest speglar 
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den hemma, få godkännande av kursansvarig på KTH, och sedan byta på Melbourne. Därför 

är det bra att ha en plan innan man åker ner på vilka reservkurser man har ifall man vill byta. 

Dock går allting att lösa på plats.                                                                 

Ekonomi 

Levnadskostnaderna är i paritet med de i Sverige. Dock är det boendet väldigt dyrt och 

förvänta att betala minst 800 AUD (5100) sek i månaden oavsett bostadsform. 

Studentbostäder är i princip alltid dyrare än att hitta eget. KTH erbjuder ett stipendier på 8000 

kronor och det går att få merkostnadslån av CSN. Under själva studietiden gick det att leva på 

CSN pengarna, men om man vill backpacka i Australien gäller det att spara en reskassa då det 

är ganska dyrt att med transport, bo på hostels, och göra aktiviteter. 

Boende 

De flesta utbytesstudenterna löste boende på egen hand därför att Universitetens bostäder 

oftast var dyrare, för att de är centralt placerade. Om man bor i stadskärnan är det vanligt att 

dela rum med några i en större lägenhet. En bit utanför centrum omvandlas skyskraporna till 

townhouses. I sådana brukar det finnas 4-6 människor där alla har eget rum, men kök, 

vardagsrum och toalett delas. De flesta studenterna bor i detta format och folk var generellt 

väldigt nöjda med sitt beslut. För att hitta ett rum i ett townhouse finns hemsidor så som 

flatmates, gumtree och facebook sidor. Under högsäsong är marknaden väldigt hektiskt där 

man kan gå på visning samma dag som man meddelar intresse, och flytta in dagen efter. Dock 

kan man förvänta sig att på ett par visningar eftersom många vill hyra ut rummen en längre 

period än en termin. 

Universitetet och studierna 

University of Melbourne är ett stort universitet som har stora fakulteter i både Engineering 

och Business&Economics. Detta innebär att det är smärtfritt att hitta relevanta kurser. Själva 

tempot på kurserna är långsammare än KTH och man examineras vid flera tillfällen. Dock vid 

sluttentan är det viktigt att vara säker på innehållet då man endast har 2 timmar att lösa alla 

frågor och det var alltid tidspress för mig. 

Kurser 

ECON10004 Introductory Microeconomics: Går att tillgodoräkna mod delmomentet mikro i 

kursen Nationalekonomi för I. Kursen är väldigt kvalitativ med intressanta tutorials varje 

vecka. 

FNCE10002 Principles of Finance: Går att tillgodoräkna mot finansieringen. Bra kurs med 

kompetent lärare. Kändes som man faktiskt lärde sig någonting. 

MGMT90016 Managing Innovation and Change: Går att tillgodoräkna mot Industriell 

Omvandling. En väldigt praktiskt baserad managementkurs med bra setup och industribesök. 

Allting man lär sig går nog att använda på jobbmarknaden. 

ENST90020 Energy Efficiency Technology: Går att tillgodoräkna mot energisystem med 

hållbar utveckling. En överblickskurs med två intressanta cases.  



     

     

 

 

 

 3 (3) 
 

Staden och landet 

 

 

 

Melbourne är en internationell stad där många etniciteter är representerade så som européer, 

amerikaner och asiater. Melbourne är väldigt stolt över sitt café kultur och det går att hitta en 

hipster hak på de flesta gatorna. Brunch är också en obligatorisk helg aktivitet. På nattlivet 

kan jag rekommendera laneways bars vilket är barer som befinner sig i gränder nedklottrade 

med graffiti. Dessa har den bästa musiken och billigaste ölen. 

Runt omkring Melbourne finns möjlighet till flera helgresor; som nationalparkerna Wilson 

Prom och The Grampians, roadtrips som Great Ocean Road eller trekking i Tasmanien. 

Populära inrikes resmål är Sydney, Australiens Östkust där Fraser Island och Whitsundays är 

höjdpunkter, samt Norra Australien nära Darwin. Min personliga favorit var nationalparken 

Kakadu där man kunde lära om Aborginal historia, se fantastisk natur och bada i flera 

vattenfall. 

 

  


