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Utbyte i ett paradis för kaffeälskare
Innan avresa
Jag sökte utbytesstudier för att alla som varit iväg verkar så sjukt nöjda med sin upplevelse, en chans
jag inte ville missa! Jag visste från start att jag ville resa till ett engelskspråkigt land och gärna väldigt
annorlunda från Sverige. Valet föll på Australien eftersom jag var nyfiken på landet och kände att om
jag reser dit vill jag spendera mer än ”bara” några semesterveckor där. Motivationen till att jag valde
just Brisbane var för att vänner som varit på utbyte där var nöjda, värmen stannar till vintern och att
jag trodde det var nära till Stora Barriärrevet (vilket det inte visade sig vara…). Jag var ganska sen med
att fixa visum och boka flygbiljetter. Jag ansökte om visum i början av december, fick svar på 2 dagar
och bokade flygbiljetterna vid jul.
Ankomst
Jag var egentligen väldigt dåligt förberedd innan jag reste till Brisbane. Jag kom fram 8 februari, efter
att ha gjort ett kort stopp i Singapore på vägen och då hade jag inte fixat något boende i förhand...
Mottagningsveckan på skolan började 12 februari och med facit i hand kan jag säga att jag kom fram
på tok för sent för att få en bekväm start på terminen – för framtida utbytesstudenter skulle jag
rekommendera att resa runt lite i Australien innan terminens start innan du anländer till din stad ca 2
veckor innan terminsstart för att fixa boende, bankkort, busskort och simkort. Jag hade svårt att
fokusera på mottagningsveckan (som hade massor av olika aktiviteter för nyanlända studenter)
eftersom jag hade fullt upp med att lösa det praktiska. Överlag kändes universitetets välkomnande till
Brisbane väldigt kul och välorganiserat, det finns massor av föreningar att engagera sig i.
Ekonomi
Större delen av kostnaderna kring mitt utbyte finansierade jag med CSN-pengar: pengar jag sparat
från lånet tidigare år, lån och bidrag för den här terminen och extratillägg à 16 000 för flygbiljetterna.
Kostnadsläget är relativt likt Sverige, lite billigare med mat, alkohol och restauranger, men alla
turistiga aktiviteter kostar mycket pengar så jag skulle rekommendera att ha extra budget för att kunna
resa och göra kul saker under terminen.
Boende
Det tog mig fem dagar av visningar via Brisbane Students (studentbostadsagentur) och sökande på
Flatmates innan jag hittade en bostad som uppfyllde mina krav på läge, renlighet och hyreskostnad.
För mig kändes bostadskostnaderna i Brisbane höga: jag hyrde ett rum i bottenvåningen i en villa i
stadsdelen Kangaroo Point och betalade drygt 6000 kr i månaden (215 AUD / vecka), det var långt
ifrån ett perfekt hus… Jag rekommenderar att:
 Kolla via universitetets hemsida vad de rekommenderar för typ av boende. Det finns
studentrum men de är dyra. Väldigt bra lägen dock, så vill man betala för att ha det lätt och
bekvämt kan det vara ett bra alternativ.
 Skapa en profil på Flatmates.com.au för att överblicka priser och utbud i olika områden. Man
kan börja skriva till folk redan innan avresa för att boka in visningar.
 Bo i ett område som ligger nära citykärnan, eftersom skolområdet inte är så aktivt på kvällstid
utan det mesta händer i CBD, Fortitude Valley, West End och Southbank.
Jag rekommenderar även att ta med lite personliga saker för att få lite hem-känsla i ditt rum (jag hade
fotografier, posters och en ljusslinga).
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Universitetet och studierna
University of Queensland har tre campus, det största är St Lucia och där går ca 50 000 studenter och
de flesta program erbjuds. Skolan är fin och har väldigt många bibliotek, caféer och museum på
området. Det är verkligen en mix av studenter som rör sig på campus: australiensare, utbytesstudenter
från hela världen, högstadieelever och doktorander. Skolan har ett rikt studentliv med sport,
eventkvällar och en massa föreningar att engagera sig i.

Bild 1 - Huvudbyggnaden på UQ

Kurser
På UQ var de flesta kurserna värde 2 units och 6-8 units räknas som heltidsstudier. Jag var tvungen att
läsa 9 hp på distans från KTH så jag läste tre kurser på UQ:
-

ENVM7524, Carbon & Energy Management (tillgodoräknad för ME2312)
Min favoritkurs under terminen, en kurs där jag lärde mig om klimatförändringar och –
policys.

-

ENVM7512 Environmental Problem Solving (valbar kurs)
En användbar kurs som går igenom grunderna till strukturerad beslutsfattning, med
tillämpning på miljömanagement.

-

TIMS7317 Corporate Sustainability (tillgodoräknad för ME2312)
En kurs som går igenom företags drivkrafter till att bli mer hållbara, något jag tycket att Indek
på KTH saknar i sitt innehåll.

Jag valde kurserna genom att läsa kursbeskrivningarna på UQs hemsida när jag ansökte. När man
blivit antagen går man själv in på hemsidan och ser så att inte kurstimmarna krockar, då kan man
även välja övningstimmar om det finns flera. Jag hade bara 3h schemalagd undervisning per kurs, så
schemat var väldigt avslappnat. Jag upplevde undervisningen mer interaktiv och inspirerande än på
KTH, alla föreläsare jag hade var välorganiserade och engagerade. Jag hade 2 större
examinationsmoment per kurs – en midterm och en i slutet av terminen. Jämfört med KTH krävde
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mina kurser mer egen förberedelse och läsning innan lektionerna, men sluttentorna var lätta och jag
fick bättre betyg än på KTH.
Staden och landet
Innan jag kom till Brisbane visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig: vänner som spenderat
kort tid i staden under Australien-resor tyckte att staden var tråkig, medan de som bott där längre tid
verkligen gillade den. Som tur var höll jag med de som varit där längre tid: jag trivdes väldigt bra! För
mig var det perfekt att testa livet i en ”storstad” med skyskrapor och välutbyggd kollektivtrafik, men
där jag ändå kunde bo i ett villaområde 25 min promenad från city. Den australiensiska kulturen är
väldigt chill. Många umgås ute på kvällar och helger, i parker och kring gratis BBQ-anläggnignar som
finns på många ställen. Det som är bra att veta om Brisbane är att staden inte ligger vid havet, däremot
har de en sandstrand vid en pool som är populär. Sen stora kulturkrocken för mig var inte med
australiensare utan snarare med utbytesstudenter från andra länder som jag hamnade i grupparbete
med. Där märktes det tydligt att alla är vana vid olika upplägg och jag fick träna mitt tålamod.
Fritid och sociala aktiviteter
Det finns mycket att göra både i och omkring Brisbane, vilket gör att man kan göra exakt vad man vill
av sitt utbyte: festa, surfa, resa, sporta, äta… Jag reste till Sydney, Melbourne, Gold Coast, Noosa och
Cairns under terminen men försökte även att spendera mycket tid i Brisbane för att hinna testa
brunchställen, besöka olika stadsdelar, gå på event och träffa kompisar i staden. Jag valde att träna
off-campus på klättergymmet Urban Climb vilket gjorde att jag träffade vänner där som inte gick på
universitetet. Utöver det hittade jag bra möjligheter att promenera och springa längs med floden.
Rekommendationer och övriga reflektioner
-

Läs inte kurser på distans från KTH!
Som nämnt läste jag en kurs på distans på KTH eftersom jag uppfattade det som ”nödvändigt”
för att jag inte hittade en liknande på UQ. Det ångrade jag mycket, då det var tidskrävande att
kommunicera med grupp och kursledning på distans och alla seminarier hamnade på mina
kvällar pga tidsomställningen. Jag hade hellre läst en till kurs på UQ för att känna mig 100%
bortkopplad från KTH!

-

Var på plats i god tid innan terminen börjar för att ha tid till att fixa allt praktiskt (öppna
eventuellt bankkonto, fixa bostad, köpa busskort) och lära dig hitta lite i staden.

-

Våga hänga med människor som du inte normalt skulle lära känna. Mina bästa vänner under
utbytet blev en spansk sjuksköterska, tre minimalister, ett gäng klätterkillar och en tjej från
Paraguay. Jag hade otroligt kul och lärde mig mycket nytt på ett personligt plan av att bryta
mig ur Industriell Ekonomi-bubblan jag lever i hemma.

Turistiga tips
-

På Lone Pine Koala Sanctuary som ligger utanför Brisbane kan du träffa dina första kängurus
och se koalabjörnar.

-

Ta en uber till utsiktspunkten Mt Coot Tha som ligger strax utanför staden. Bäst blir utsikten
om du åker dit en timme innan soluppgången!

-

Mina favoritmatställen var Smoked Paprika (brunch), Billykart (brunch), Popolo (middag),
Vegerama (lunch/middag), Morning after (brunch, lunch), Coffee Anthology (frukost, lunch,
kaffe), Vegeme (billig vegetarisk mat), Melidrop (café, brunch). Och på nästan vartenda fik är
kaffet löjligt bra.
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Bild 2 - Lone Pine Koala Sanctuary

Bild 3 - Soluppgång från Mt Coot Tha
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