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Jag har alltid velat åka på utbytesstudier och efter att ha läst på lite om de olika 

utbytesdestinationerna föll mitt val ganska naturligt för Sydney. Sydney har både strandlivet och 

storstadslivet och efter att ha bott där i några månader insåg jag att det är en helt fantastiskt 

stad som erbjuder mycket mer än detta. Jag valde att studera på UTS på grund av dess 

centrala läge och för att jag kunde hitta de flesta av mina kurser där.  

Förberedelser 

Beroende på när du tänkt åka iväg så kan det första steget vara att kolla upp de vaccin som du 

behöver ta innan din avresa. Sedan är det dags för att söka kurser vilket jag har upplevde som 

ganska krångligt eftersom att kurserna ska godkännas av både KTH och UTS. På UTS skickar 

man in en förfrågan för att läsa en kurs och efter någon vecka får man ett besked som säger 

ifall man har blivit antagen till en kurs eller inte. Mitt tips är att ange många alternativa kurser till 

den kurs som du tänkt läsa eftersom att de då även utvärderar dessa kurser. Du kommer därför 

slippa att göra en helt ny ansökan om din kurs blir nekad. Även om jag började söka kurser 

väldigt tidigt så hade jag bara fixat en kurs när jag kom till Sydney. Efter ca 2 veckor i skolan så 

hade jag som tur var lyckats hitta 3 andra kurser som någorlunda matchade de kurser jag skulle 

läst hemma. 

Efter detta måste du fixa saker så som försäkring, Visa, flygbiljett, uthyrning av bostad hemma 

och boende för de första dagarna i Sydney alternativt ett studentboende. Väl i Sydney valde jag 

att skaffa ett mobilabonnemang utan bindningstid från Vodafone vilket fungerade väldigt bra 

eftersom de hade täckning även utanför de större städerna. Jag var tvungen att skaffa ett 

bankkonto hos Commonwealth för att kunna betala min hyra men jag vet många som är på 

utbytesstudier i Australien och som inte har skaffat sig ett bankkonto där. Fördelen med ett 

australiensiskt bankkonto är att man kan föra över en stor summa pengar till det och att man 

sedan slipper uttagsutgifter och valutapåslag. Den första tiden på utbytet kan vara tuff för det är 

mycket som ska fixas och många beslut som ska tas, men efter cirka en vecka så var det mesta 

fixat för mig.  
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Boende 

UTS erbjuder studentbostäder för de som söker i god tid. Det finns olika boendealternativ och 

ett flertal områden att välja på. Personligen så lockade ett boende vid Bondi Beach mest när jag 

befann mig i Sverige. Jag valde därför att åka ner till Sydney och bo på hotell de första dagarna 

medans jag sprang runt på lägenhetsvisningar. Mitt första boende blev till slut i Bondi och där 

bodde jag under sommarmånaderna. Jag kan verkligen rekommendera att testa på att bo vid 

Bondi Beach eftersom att strandlivet och atmosfären är ganska annorlunda mot det man är van 

vid i Sverige. När det blev höst valde jag att flytta till området Kirribilli som ligger på norra sidan 

om Harbour Bridge. Det är inte många som har varit på andra sidan bron men läget är helt 

fantastiskt med utsikt över både operahuset, bron och alla vikar runtomkring. 

Utbytesuniversitetet och studierna 

På KTH läser jag Industriell Ekonomi med master i Finansiell Matematik. Jag åkte till Sydney 

under vårterminen i 4an vilket jag tror kan vara den bästa terminen för utbyte med tanke på den 

något mer flexibla studieplanen. Höstterminen på UTS (vårtermin i Sverige) börjar i mars och 

slutar inte förrän i början av juli vilket kan vara värt att tänka på innan man bestämmer sig för att 

studera på UTS. En sen skolstart innebär att du har mycket tid att resa runt innan men det kan 

också bli lite krångel om man har ett sommarjobb eller internship som börjar tidigt under 

sommaren. I mitt fall så lyckades jag skriva alla tentor och göra alla slutmoment 3 veckor innan 

skolan slutade. Det är dock upp till varje kursansvarig om du får göra ett moment tidigare och 

det är därför inget som är garanterat. 

De kurserna som jag läste på UTS var Corporate Financial Analysis (Capstone) 25410, 

Behavioural Economics 23005, Regression Analysis 37252 och Small Business Management 

and Accounting 22566, varav den sistnämnda var min valbara kurs och resten var obligatoriska 

kurser på KTH. Jag tycker att samtliga kurser var bra och att föreläsarna var väldigt bra. Jag 

rekommenderar dock inte att gå CFA kursen eftersom att det är en Capstone kurs som 

förutsätter att du kan allt från en hel Bachelor inom Business vilket gör att den blir rätt krävande 

om man inte har läst detta innan.  

Jag var schemalagd 2 gånger i veckan vilket gjorde att jag hade väldigt mycket tid som jag 

kunde planera själv. I vissa kurser hade jag inlämningsuppgifter och obligatoriska moment varje 

vecka medans jag i andra kurser hade det mer sällan. Även om det var fler inlämningsuppgifter 

än jag var van vid så upplevde jag att studierna var lättare än på KTH.  

Sydney 
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Det finns otroligt mycket att se och göra i Sydney och varje stadsdel är helt olik den andra vilket 

gör att du alltid kommer att kunna upptäcka något nytt. Maten är också superbra och det finns 

verkligen all typ av mat som man kan tänka sig. Är man sugen på att åka till stranden så ligger 

både Bondi Beach och Manly Beach cirka 30-45 min ifrån centrum. Det finns även många 

ställen utanför staden som är perfekta att besöka under en weekend. 2-3 timmars bilresa från 

Sydney kan du bland annat hitta Blue Mountains och vingårdarna i Hunter Valley. Sedan finns 

det såklart hela Australien att upptäcka. Jag fick chansen att åka till Melbourne, vilket också är 

en väldigt fin stad som jag verkligen kan rekommendera att besöka. 

Sammanfattning 

Sydney är en helt fantastiskt stad och det är även Australien som land. Jag rekommenderar 

verkligen att försöka lära känna de som bor där eftersom att de kommer att kunna visa dig sidor 

av staden som en utestående inte vet om och du får dessutom vänner som du kan hälsa på i 

framtiden. Jag tror att detta kanske är lättare om man väljer att hitta ett eget boende än om man 

bor med andra utbytesstudenter i ett studentboende. Jag rekommenderar verkligen alla att åka 

på utbyte till Sydney och jag hoppas att alla får en lika bra utbytestid som jag har haft.  

Vid frågor, tveka inte att kontakta mig på mbartold@kth.se. Jag har väldigt många tips som jag 

gärna delar med mig av   
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