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Utbyte i Sydney 

Innan avresa 

För mig var det självklart att söka utbyte. Det är ett perfekt sätt att få en omväxling i vardagen, att få se 

massa nya ställen och få något roligt vid sidan om skolan. Jag valde Australien och specifikt Sydney för 

att det är en stad som verkligen har allt. Man får storstadslivet, man får lugnare och mysigare 

områden, man får havet och stranden, och man får fina omgivningar. Jag hade stora förväntningar på 

Australien överlag och det har till och med överträffats.  

Efter att man har blivit antagen av UTS kan man söka visum. Processen är enkel och sidan man gör det 

på är lätt att följa. Det gick ganska fort, någon vecka eller så men kan ta upp till 3 månader så bättre att 

vara ute i god tid. Jag tog inga speciella vaccinationer och tror inte man behöver något men beror nog 

på exakt vart man ska.  

Ankomst 

Min plan var att komma till Sydney två veckor innan orientation men tyvärr så var jag tvungen att 

flytta fram avresan till en dag innan skolstart på grund av skada. Det funkade bra ändå och om man 

inte ska resa runt innan behöver man egentligen inte komma tidigare. Dock mådde jag ganska dåligt 

första veckan på grund av jet lag så om man är känslig vill man nog ha lite tid att acklimatisera sig 

innan skolan börjar. Under orientation kunde man välja vad min ville gå på som rundturer runt 

skolan, en sommarfest, och andra informationstillfällen. Jag gick endast på ett obligatoriskt intro där 

man får information om vad man behöver göra för att börja på skolan så som att skaffa ett ID.  

Ekonomi 

Det är inte billigt att bo i Sydney så att söka stipendier, spara pengar och sådant är verkligen att 

rekommendera. Jag fick ett stipendium av Carl Erik Levins Stiftelse vilket var till en stor hjälp. Boende 

är överlag dyrare än Stockholm, ett eget rum i en lägenhet i stan (typ Surry Hills) ligger ofta på minst 

10 000 kr i månaden. Sedan att äta och sådant tycker jag inte var sådan stor skillnad från Sverige. 

Dessutom att resa och så kan man ändå göra under ett överkomligt pris.  

Boende 

Eftersom jag hade tänkt komma två veckor innan start var min plan att leta boende på plats. Men efter 

min framflyttning av avresedatum valde jag att försöka leta mer aktivt från Sverige. Jag gick med i 

massa grupper på facebook (inner sydney housemates, inner west housemates, svenskar i sydney) 

samt kollade på flatmates.com.au. Först ville jag ha ett eget rum men märkte ganska snabbt att det var 

för dyrt om man skulle ha något som inte var vidrigt eller långt utanför stadskärnan. Jag hittade en 

annan svensk tjej från Uppsala som också letade boende och redan var där nere. Sedan hittade jag två 

studenter från Holland som tipsade om ett hus i Surry Hills där dem skulle bo, och den svenska tjejen 

gick dit och vi tog det direkt. Jag delade rum med två andra för 240 AUD i veckan, allt inkluderat. Det 

är ungefär 7000 kr i månaden. Läget var perfekt och huset väldigt fräscht men på grund av lite 

problem med vår landlord fick jag ej min deposit tillbaka på två veckors hyra. Det är inte ovanligt att 

man hamnar i tvister om sin bond så se till att ha ett kontrakt med villkor kring återbetalning av 

bonden klara. Vi hade lite meningsskiljaktigheter och hon valde då att behålla min bond. Trots det har 

jag trivts väldigt bra i huset, och Surry Hills är verkligen så mysigt. Från där jag bodde var det 10-15 

minuter att gå till skolan vilket är perfekt. Jag valde att bo i stan för att ha nära till skolan och kände 

att jag kunde ta mig ut till stranden när jag var ledig istället för att bo där ute och behöva ta mig in 

varje dag. 
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Man kan även bo på campus om man så vill. Jag valde att söka boende själv för det var ändå rätt enkelt 

och det finns ett stort utbud. Dessutom fick jag bo med folk som var både studenter och som arbetar 

vilket är kul.  

Universitetet och studierna 

Skolan är centralt belagd precis bakom centralstationen., väldigt fräscht campus med många 

pluggplatser och caféer. Till skillnad från KTH är alla övningar (tutorials) obligatoriska och man får 

oftast bara missa 20%. Jag tog tre kurser på post graduate nivå och dem hade seminarier istället. Det 

är som en vanlig föreläsning fast lite mer interagerande. Dessa var ej obligatoriska. Jag hade ett väldigt 

fördelaktigt schema med endast lektioner på måndagar och tisdagar. Jag tycker att föreläsningarna var 

väldigt givande och då undervisningen är mer krävande på det sätt att man måste hänga med för varje 

lektion har någon typ av läxa efteråt är det bra att gå på sina föreläsningar.  

Kurser 

 Advanced Corporate Valuation 7.5 HP tillgodoräknas mot halva ME2312 för dem som läser 

inriktning finansiell matematik. 

 Fundamentals of Derivative Security Pricing 7.5 HP tillgodoräknas mot Finansiella Derivat, en 

villkorligt valfri kurs för dem som läser inriktning finansiell matematik. 

 Management Consulting 7.5 HP som valfri kurs. 

Jag tycker kurserna var bra. Management Consulting hade tre inlämningar och ingen tenta. De andra 

två innehöll varsin assignment och även en tenta. Fundamentals of derivative security pricing var på 

samma nivå som matte kurserna på KTH men med en väldigt bra föreläsare och endast 12 personer i 

klassen. Det var en väldigt bra kurs och man kan få mycket hjälp om man så behöver. 

Staden och landet 

Sydney är verkligen en favorit efter dessa 5 månaderna. Fantastisk stad med så mycket att se och göra. 

Australiensare är extremt trevliga och det var lätt att känna sig hemma i denna stad. Jag tyckte det var 

jobbigt första veckan på grund av jet lag och omställningen men så fort man kommer ut och gör saker 

glömmer man bort det. Det är en storstad utan hetsen som man annars kan uppleva. Om man ej 

befinner sig i CBD kan man knappt tro att det är en storstad faktiskt. Enda grejen som verkligen var 

annorlunda är att det är nästintill omöjligt att hitta ett café som är öppet efter 16. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag reste så mycket jag kunde på helgerna, likaså dagsutflykter som till andra städer. På helgerna 

besökte vi Brisbane och Moreton Island, Adelaide och dess vingårdar, Jervis Bay, Canberra, 

Melbourne samt Great Ocean Road. Sedan var min familj här och då spenderade vi tre dagar i 

Northern Territory och besökte Uluru och King’s Canyon och sedan Cairns och Stora Barriärrevet. Det 

finns så mycket att se i Australien och jag rekommenderar att resa så mycket som är möjligt. Jag hann 

ej besöka västkusten någonting men hade gärna gjort det. Jag åkte också en vecka till Hawaii vilket 

ligger relativt nära (10 timmar) och var väldigt roligt. 

Under tiden jag var där hände det väldigt mycket i Sydney. Många matfestivaler och Vivid Sydney 

under maj månad. Det finns olika markets varje helg som är kul att besöka. Att göra coastalwalk från 

Cogee till Bondi är ett måste samt besöka Hunter Valley och Blue Mountains.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Om du är tveksam till att söka utbyte, sök! Det är så himla kul, man träffar så många nya människor 

och får se mycket nya saker. Det gör att tiden på KTH inte känns så lång och är ett perfekt avbrott från 

Sverige.  


