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En ljusare vardag med en go blandning av surf, salsa, acai bowls, 
hav och nya vänner för livet - plus en touch av skola såklart 

Innan avresa 

Utbytesstudier har varit jag något jag velat göra sen jag var liten. Det var en självklarhet nu när jag 

började på högskolan och jag behövde inte så stor övertalan – jag hade inte en tanke på att inte ta 

chansen. Mitt största problem var, VAR jag skulle åka, det fanns ju ganska många möjligheter. Jag 

funderade på Colombia, Argentina, Portugal, Australien och Singapore. Har varit i Sydamerika förut 

och jag var väldigt sugen på att åka tillbaka. Däremot blev det Australien till slut då jag inte hade så 

mycket tid eller ork, samtidigt som kandidatexamensarbetet, att plugga upp spanskan till en nivå så 

jag kan förstå marsterkurser. Ville även vara borta i ett år, vilket jag inte hade möjlighet till i Singapore 

(endast en-terminsplatser). Bioskolan hade ett specifikt avtal med University of Sydney, så det var stor 

möjlighet för mig att komma in där, och då skolan i Melbourne och Brisbane bara hade en plats för 

hela KTH, så var det ett naturligt val att det blev University in Sydney (USYD). Har även varit i 

Australien förut och backpackat och jag visste att jag gillade staden! 

Det var mycket jobb innan avresan, och jag som åkte inför höstterminen hade mycket att fixa under 

våren och början av sommaren – då det är vinter i Australien när det är sommar i Sverige så var jag 

tvungen att vara på plats i mitten av juli. Det var mycket att ta reda på själv, så förbered på att ta eget 

ansvar! Försök planera tiden väl. Eftersom jag hade kexet samtidigt, jobbade en del och reste mycket i 

juni, så skulle jag försökt kolla kurser tidigare under våren. Däremot var det svårt att fixa saker och 

ting tidigare också, då sista ansökningsdagen till USYD skulle vara inne i slutet av april. Sedan dröjde 

några veckor innan slutgiltigt besked! Först då kunde man börja söka visum. Ett tips är att söka 

visumet direkt efter att du får beskedet om du kommit in, dels för att det tar ganska många timmar att 

söka visumet, och vissa grejer kan vara svåra att förstå, så om du behöver hjälp vill du inte vara ute i 

sista stund och riskera att du inte kan hoppa på flyget! Det dröjer någon vecka också efter att du 

skickat in visumet innan du får det godkänt. Flyget i sig blir dessutom ganska dyra ju längre du väntar. 

Bidraget på 8000 kr för flygresor från KTH är dock väldigt behövligt och tacksamt. 

 

Ta kontakt med andra studenter på KTH som ska till samma land, jag och resterande studenter som 

åkte samtidigt gjorde en facebook-chat, vilket hjälpte supermycket för att få snabba svar och 

information du själv glömt fråga om. 

Vaccinationer – inget mer än hepatit A och B tror jag, fråga vaccinationsbyrån! Men om du tänkt åka 

vidare sen till Asien eller liknande så tänk på det också innan du åker – vaccinen är generellt mer 

subventionerade och billigare i Sverige! Tänk på att det ofta behöver gå minst en månad innan du åker 

då många vaccin ska tas två gånger med en månads mellanrum. 

Ankomst 

Jag landade i Sydney 19 juli, och skolan började 30 juli - så jag hade en och en halv vecka på mig att 

fixa grejer och komma på plats. Det var helt klart spännande, med mycket nya intryck. Men det kan 

vara rätt jobbigt också om man åker själv innan man hunnit skaffa vänner! Jag bodde på hostell första 

veckan också, innan jag fick reda på hur jag skulle hitta mig ett boende, medan jag försökte göra klart 

helt och hållet med mina kurser osv, så det kändes lite rörigt. Men! Allt löser sig. Det som var bra med 

kurserna var att man kunde ändra dem till och med 6 augusti, så du kunde gå en vecka på lektionerna 

och se och fundera. Ha dock allt klart för dig innan du åker, och ta den möjligheten som reservplan om 

det inte ALLS känns bra. Dels så är det svårt att få kontakt med KTH mitt i sommaren och det finns 

risk att du inte får en kurs godkänd om du byter i sista sekund (detta hände mig pga. olika 
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omständigheter, fick hoppa av en kurs efter 6 veckor), så ha allt så klart du kan och många backup-

kurser! Vissa kurser kan även vara fulla om du är sent ute, eller t.ex. otillgänglig för utbytesstudenter.  

Mottagandet på skolan var väldigt organiserat, det finns otroligt mycket och bra hjälp på skolan! All 

cred till deras studievägledare. Man får så mycket information och mail från dem innan skolstart, och 

de svarar alltid inom 24 h, så tveka inte att höra av dig till dem om du undrar något. Mottagningen i 

sig var inte så märkvärdig, trodde det skulle vara lite mer aktiviteter. Det var dock bra information, 

rundturer på skolan och några utflykter samt fester (glöm inte att köpa biljett). Du kommer få 

information på mail (försök håll reda på dem, du kommer få MÅNGA). Vissa grejer kan vara bra att 

förboka om du VET du vill göra det, det var begränsat antal platser och fullt när man var på plats. 

Stressa dock inte över det, det var inget speciellt som du inte kan göra senare, men det är ett grymt sätt 

att träffa nya människor. Surf camps och sånt kan du också alltid boka på plats, även om vissa 

populära helger säljer ut snabbt. Jag gjorde ingen utflykt, gick bara på en fest, men man gör som man 

vill!  

Det fanns väldigt många organisationer att gå med i. I början kommer det vara en ”organisations-dag” 

så du kan gå runt och prata med folk och kolla vad som finns! Passa på, tror det är kul! Jag skippade 

det, men vet några som gick med och hade superkul – finns allt från matlagning till segling, språk, 

jämlikhet och friluftsliv. 

Ekonomi 

Som jag skrev ovan så fick man först och främst resebidrag från KTH på 8000 kr för flyg, vilket var 

superbra! Kostnader för boende kan du se nedan. Annars så tog jag vanligt fullt CSN på ca 10 000 

kr/mån, plus merkostnadslån på 2 500 kr/mån. Om du vill och behöver lite extra utöver det så kan 

man ta ett extralån från CSN för resor (eller vad du nu vill spendera det på) på 13 500 kr, vilket 

kommer som ett engångsbelopp första månaden/termin.  

Generellt blev det dyrare än vad jag tänkte därnere. Dels för att boendet i sig är ganska dyrt, men sen 

tränade jag crossfit (Creature Fitness – grymt!) också, och handlade väldigt mycket färsk 

frukt/grönsaker/nötter då jag älskar att laga mat, vilket gjorde att månadskostnaderna drog iväg en 

del. Mat och telefoni är ungefär samma priser som hemma – att köpa asiatisk ute är dock billigt och 

sjukt gott!! 

Det är rätt dyrt att ta sig runt med kollektivtrafik, ha det i åtanke! Eller, det beror på om du åker på 

utbyte eller study abroad. Om du är på utbyte så kan du också ansöka om ett ”concession Opal card” 

(Opal card är vår variant av SL-kort) – vilket ger dig halva priset på alla resor (resorna betalas per 

styck, inte per månad), och jag spenderade i slutändan mindre pengar på tåg/buss i Sydney än i Sthlm. 

Men om du är på study abroad måste man betala fullt pris, konstigt, men tyvärr! Priserna skiljer sig 

lite också beroende på vilken tid på dygnet man åker, vilken dag och hur långt! Ganska ologiskt. Men 

på söndagar kostar det 2,5 AUD (15 kr) för hela dagen och du kan åka hur många gånger som helst, var 

som helst och hur långt som helst för det. 

Tror absolut det går att få tag i ett jobb, vet flera som jobbade, bland annat som barnvakt några kvällar 

hit och dit. Men var beredd på att ha lite buffert innan du åker, Sydney är inte en billig stad att bo i! 

Speciellt inte om du har varje helg ledig och vill hitta på saker, även om du stannar runtom Sydney och 

i New South Wales. 

Boende 

Boende kommer absolut att lösa sig. USYD erbjuder olika boenden som du är garanterad om du är 

utbytesstudent, antingen på Queen Mary Building eller Urbanest. Du kommer få information av skolan 

angående dessa. QMB är en stor byggnad med hundratals studenter i korridor. Alla har eget rum, med 

delad toalett och ett stort gemensamt kök. Urbanest vet jag inte så mycket om, men tror det är lite 

mindre byggnader, lite mer lägenhetsaktigt. Jag själv valde att inte bo på skolans boende, dels för att 
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det kostade runt 8 000/mån, la hellre de pengarna på annat, och sedan ville jag inte bo mitt i stan och 

precis vid skolan. Dessutom ville jag undvika korridorsfester och att dela kök med hundratals andra 

studenter. Det var ärligt ett av de bästa valen jag gjort. Eftersom det vanligtvis tar mig 40 min till 

skolan i Stockholm så tänkte jag att det kan det få göra i Sydney också, men då även få bo precis vid 

stranden! Så jag bosatte mig i Bondi Beach. Det finns massor av facebook-sidor: ”svenskar i Sydney” 

och ”flatmates in Sydney” osv., vilket gör det enkelt att kolla runt där. Den mest kända sidan dock, där 

även jag hittade boende, är flatmates.com.au.  

Skillnaden med boendet i Stockholm och Sydney är att man ”omöjligt” kan få en egen lägenhet i 

Sydney – man delar lägenhet/hus/radhus med andra. I Sthlm är det väldigt svårt att hitta något över 

huvud taget, men när man väl hittar något så är det ofta fräscht och bra standard, i Sydney är det lite 

tvärtom – det är väldigt enkelt att hitta ett ställe att bo, men standarden är generellt ganska låg. Beror 

givetvis på vad du vill betala. Jag delade lägenhet med tre andra och delade även rum med en kille från 

Chile, hade tur och blev otroligt nära och bra vän med min roomie. Jag betalade ungefär 215 

AUD/vecka (~ 1400 kr) – generellt kostade delat rum mellan 180-250 AUD/vecka (ja, allt betalas 

veckovis därnere!). Men vill du ha eget rum kostar det ca 300-400 AUD/vecka. Så vill du ha eget rum 

och bo nära skolan är skolans alternativ absolut bra, och åker du tillsammans med en kompis/partner 

så är det lätt att hitta delat rum tillsammans för rimliga priser.  

Jag är som sagt oändligt tacksam att jag valde att bo i Bondi Beach. Hade 10 min gångavstånd ner till 

vattnet, och även om det var 16 grader i vattnet tills det blev typ 22 grader i november, så var det 

UNDERBART att kunna gå ner varje morgon och få frisk luft och energi. Finns fullt av restauranger 

också, lätt tillgänglighet för surf (även om Bondi Beach ofta har ganska rörigt vatten) och en fantastisk 

strandpromenad. Jag och en kompis brukade mötas och åka lite skateboard, surfa eller bara sitta på 

stranden innan skolan ett par gånger per vecka, ta kvällspromenader, eller satte oss på ett café med 

havsutsikt och pluggade. Det var oslagbart! Plus att jag bara hade obligatorisk skola ons-fre, vilket 

gjorde att jag hade möjlighet till miljöombyte mån-tis och inte vara i skolan konstant. Det går bussar 

till Bondi Junction från Bondi Beach, och sen tar du bara tåget från Bondi Junction till Redfern Station 

och går 10 min till skolan, perfekt. 

Universitetet och studierna 

Det finns ALLT på skolområdet: bank, läkare, rådgivning, resebyrå, gym, simhall, mat, optiker mm. De 

erbjöd även 6-7 tillfällen att gå och prata med terapeut/psykolog per termin, vilket är otroligt bra. 

Våga vända dig dit om du har några problem med stress eller något annat som tynger dig! Skolområdet 

var stort och det fanns många bibliotek. Dessa var dock ofta väldigt fulla, gå dit på morgonen eller 

boka ett skrivbord! Om du bosätter dig i Bondi vill jag tipsa om ett bibliotek (Waverly Library) jag 

hittade i Bondi Junction - typiskt nog två veckor innan terminen slutade… Men det var riktigt bra!  

Om man är snabb runt skolstart kan man ha chansen att möblera om sitt eget schema. Vissa kurser 

har olika tillfällen av samma övning/labb/seminarium, så du kan ha tur att lyckas flytta om så du är 

helledig någon dag/ha sovmornar eller vad du nu vill! Måndagar och fredagar är dock populära dagar 

att inte ha skola, så vissa klasser kommer vara fulla om du väntar med att flytta runt dig till sista 

dagen. 

Det jag gillade med schemat på USYD i jämförelse med KTH var att det var samma schema och typ av 

klasser varje vecka. Varje veckodag såg likadan ut genom hela terminens gång. Det gav en slags rutin 

och man visste alltid vilka dagar man hade vilka lektioner och det var lättare att planera veckan.  

 

Teknologin de hade på skolan, allt från datorer till labbutrustning, var högteknologiskt och fungerade 

väldigt bra. Jag älskade miljötänket de hade också, de var väldigt måna om att få elever att inte 

använda engångsmuggar/sugrör/plast – man fick till och med rabatt om man tog med sin egen 

mugg/termos när man köpte kaffe/te på skolområdet. 



     

     

 

 

 

 4 (4) 
 

Kurser 

Kurserna var faktiskt extremt bra på USYD! Jag var förvånad. De använder också Canvas, och ALL 

information du kan tänkas behöva finns där innan skolstart. Det var mycket bättre struktur än på 

KTH. Det stod precis vad du förväntades göra för att klara kursen, vilka typ av uppgifter, när de ska 

vara inne och hur mycket av betyget varje del motsvarade. Alla föreläsare jag hade var också väldigt 

duktiga, kompetenta och hjälpsamma, ta vara på dem!  

Det var ganska mycket jobb under kursens gång, speciellt om du går bio/kemi med mycket labbar! Jag 

hade 3-4 h labb i varje kurs varje vecka. Det var dock bara en större rapport per kurs, och labbarna var 

ganska enkla, men informativa och lärorika! Jag var väldigt nervös inför tentorna dock, och jag kände 

inte att deras typ av examinering var min grej. De hade 2-2,5 timmes tentor, och mina bestod av 30 

min flervalsfrågor och resterande lite mer utvecklande frågor – gav lite väl mycket tidspress. Glöm 

dock inte att om du ligger i och gör bra ifrån dig på t.ex. 

labbar/labbrapporter/presentationer/uppsatser under kursens gång och får bra betyg på dem, så kan 

du få under godkänt (50 %) på tentan utan att bli underkänd på kursen! De räknar ihop allting, och du 

måste få 50 % totalt för att få godkänt. 

Staden och landet 

Sydney är en väldigt vacker stad, det finns massor att göra och se. Stränder och surf finns nära till 

hands, och hamnen, operahuset och Chinatown likaså. Jag var inte så mycket i stan faktiskt, jag hade 

det mesta jag behövde i Bondi och vid skolan. Men det är väldigt lätt att ta sig och det är väl som vilken 

storstad som helst. Det är större än Stockholm, men inte enormt! Det är rätt bra uteliv också – glöm 

inte att gå till Establishment för en grym salsakväll + reggaeton på tisdagar. Landet i sig är enormt och 

erbjuder massvis med saker att göra. Folket är underbara – otroligt öppna och välkomnar alltid en 

spontan konversation. De säger alltid hej när de går förbi en främling, det är lite oförskämt att inte 

säga något – något vi svenskar borde ta lärdom av! 

Fritid och sociala aktiviteter 

Jag hade förväntningarna att jag skulle kunna åka till Fiji, Tonga, Nya Zeeland och runtom i Australien 

hela tiden. Det blev inte riktigt så… Men jag gjorde mycket fler saker omkring Sydney än jag tänkte, 

och det var sjukt kul! Anledningen till att det inte blev så mycket resande utanför var framförallt tid 

(och pengar). Det är väldigt långa avstånd överallt och om du inte har chill-kurser och 

fredagar/måndagar ledigt så har man inte jättemycket tid över. Tips att boka flygbiljetter TIDIGT till 

höst/vår-loven, priserna höjs väldigt mycket, precis som vårt sportlov t.ex. 

Annars som sagt så åkte jag runt mycket i New South Wales. Min rumskompis hade bil, vilket gav 

väldigt mycket frihet ska erkännas, så vi åkte och surfade i Maroubra varje helg (grymt ställe typ 20 

min söder om Bondi Beach med bil). Vi åkte också och campade, till exempel i Jervis Bay och 

Blacksmiths Beach utanför Newcastle, och hade några fantastiska komma-bort-helger mitt i terminen 

bara 3 h iväg. Jag hade ju redan backpackat runt Australiens östkust, annars är det många populära 

resmål där att göra på helger och lov! Tränade som sagt också crossfit vilket tog mycket av min 

vardagstid, gick annars ner till stranden mycket och umgicks med vänner.  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

I övrigt skulle jag först och främst säga som alla andra som varit på utbyte: Åk!  

Du kommer garanterat växa som person och det är väldigt givande och kul att se ett annat land och 

träffa människor från alla världens hörn. Summa kardemumma: Kolla kurser i tid, stressa inte alltför 

mycket (allt löser sig), försök göra skoluppgifter väl under terminens gång, skriv dagbok som du kan 

kolla tillbaka i och njut så mycket du kan!! 


