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Upp och ner i Melbourne 

Innan avresa 

Jag som har bott i Australien innan, hade höga förväntningar och otroligt driv inför min tid i 
Melbourne. Det har pratats mycket om vilken underbar stad det är, och då jag bodde i Sydney innan 
tänkte jag att det skulle varit en underbar möjlighet att uppleva ännu mer av den Australienska 
kulturen. Det var mycket, mycket pappersarbete (i digital form) som ingick i ansökningsprocessen, 
men allting var relativt smidigt bara man tog sig tiden att strukturera upp det. Direkt började man 
känna av hur våra och deras terminer inte riktigt klaffar, då man fick besked om vare sig min faktiskt 
blev antagen av RMIT eller inte väldigt sent. I och med att man behöver det antagningsbrevet för att 
ansöka om visum var det en konstant stressfaktor. Därefter följde även flygbiljetter och sök efter ett 
boende, varav inget av dem var särskilt billigt. Tips: Spara pengar i förtid, börja lägga undan redan när 
du ansöker via KTH!  

Ankomst 
Jag kom till Melbourne en vecka innan den officiella ”invigningen” för utbytesstudenterna. Det var ett 
par packade dagar med information, rundturer på Campus etc. På fredagen kunde man även välja att 
betala en liten avgift för en utflykt anordnad av Universitetet! Jag valde att följa med till Great Ocean 
Road. (Magisk upplevelse!) Allt gott och väl, det enda problemet är att detta universitet är så ofantligt 
stort att det var hundratals utbytesstudenter, men jag träffade inte på en enda som skulle plugga 
Arkitektur... Och fick aldrig heller någon rundtur i A-huset där jag skulle vistas under hela min 
studietid. När det alltså kom till första föreläsningen var jag då som en kyckling utan huvud.         

                           

”Campus”, mitt i centrum & Great Ocean Road 

Ekonomi 

Som jag nämnde innan… Spara! Dyrt Visum, dyra flygbiljetter, dyrt boende, och dyra presentationer 
då man får plotta varje vecka! Sök merkostnadslån från CSN, och ansök om extra lån för dit- och 
hemresa! 
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Boende 

Jag valde att inte bo i studentlägenheterna som finns listade på RMITs hemsida då hyran hade slukat 
hela CSN-lånet. Känner dock några av mina klasskamrater som bodde där och det var riktigt trevliga 
och fräscha lokaler! Gemensamma ytor för plugg, fest eller vad man nu än skulle kunna önska sig med 
utsikt över Melbournes skyscrapers! Personligen sökte jag någonstans jag kunde hyra ett rum medans 
jag bodde på min kompis soffa. Eftersom jag hade bott i Australien innan kände jag till 
flatmatefinders.com.au som parar ihop dina behov med någons som söker inneboende i de områden 
du är intresserad av! Rekommenderar starkt! Till slut valde jag att bosätta mig utanför centrum, 
närmare St. Kilda då jag ville ha den riktiga upplevelsen att ha nära till stranden när sommaren 
började närma sig. Helt rätt val enligt mig, man märker snabbt att Melbournes nattliv, caféer, 
restauranger, tillställningar mm som många pratar om inte händer i innerstaden utan snarare i 
närförorterna!  

Universitetet och studierna 

Vart ska man börja… RMIT är väldigt speciella. Dina projekt ska hellre låta bra som koncept och se fint 
ut på väggen än att fungera. Det var svårt att ställa om till det när man kom från KTH. Man läste flera 
kurser samtidigt, vilket även innebar att jobba parallellt med olika projekt. Varje kurs hade 
redovisning en gång i veckan med fullt och komplett material på väggen. Ritningar, renderingar och 
vissa veckor även fysiska modeller. Och uppgifterna har sällan någon slags beskrivning, din research 
och dina projekt ska komma utifrån dina egna tankar och funderingar om arkitektur.  

Kurser 

Jag valde en tuff studio som hette ”Super x Tightest” och handlade om att bygga trångt. Mycket 
inspiration från Asien och filosoferande kring hur närhet påverkar människan, boendet, skolan, 
sjukhuset, klubben, staden, ja – allt! Bortsett från hur mycket som skulle produceras varje vecka var 
det en rejäl chock att försöka tänka bort alla möjliga lagar/bestämmelser man någonsin lärt sig om och 
rita någonting som ska vara ”utmanande”. Idén är där- det är vi som ska driva arkitekturen framåt, det 
är vi som kommer att bo i sådana samhällen och det är vi som kommer behöva utveckla de. Men i 
bakhuvudet tänkte jag hela tiden att det även är vi som måste kunna bygga detta samhälle… Som 
kanske kan ha varit svårt utifrån förslagen som presenterades vecka efter vecka. Allt som allt var det 
ett väldigt intressant ämne och man förstod snabbt att det lärarna tyckte om var när man drog 
begreppet täthet lite för långt. Det var dock utmanande hela vägen igenom, tidiga morgnar, sena 
kvällar och helger på det, ända in i final week.  

Det enda tipset jag har är att prata med sina klasskamrater. I just mitt fall var det de som både visade 
mig runt hela skolan, hjälpte mig förstå RMITs system, visade mig vart jag skaffar accesskort och 
skriver ut mina presentationer, pratade om idéer med mig, och höll en hel när man höll på att förfalla. 
Känslan var hela tiden att ingen riktigt hade någon aning om vad de höll på med men vi alla testade 
oss fram tillsammans.  

”Hey, you can rest when you get back to Europe” – Studiolärare, när man gav ifrån sig en 
suck över att man behövde bygga ännu en fysisk modell tredje veckan i rad.  
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Modellen som ovannämnda sucken resulterade i 

 

 

Jag och en klasskompis på platsbesök, fotot även omnämnt till ” What doing Masters of 
Architecture feels like”  

Staden och landet 

Australien är ett fantastiskt land! Finns oändligt med resedestinationer och se värdigheter inom landet 
i sig. Personligen var jag inte överentusiastisk över Melbourne i sig, då klimatet och omgivningen 
påminde mig mycket om just Europa. Jag har kallat staden ”Australiens Berlin” när man pratat med 
kompisar. Självklart kommer det med mycket kultur, konst, musik och festivaler! Inte ens för att 
nämna nattliv! Det behövde man akta sig för så man inte helt plötsligt hamna några decennier efter i 
plugget bara. Men Australien och dess översociala sprakande kultur kommer alltid att ha en varm plats 
i mitt hjärta.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

Vi var bara några från klassen som umgicks på den lilla, lilla fritiden som vi ibland hittade tid för. En 
av dessa bodde på ett sådant studentboende, där vi ofta träffade elever från andra fakulteter som hade 
saker de ofta hittade på tillsammans. Det blev nog en stor del av min upplevelse, att ’de-stressa’ med 
de, gå på någon bar, ta sig ut till Fitzroy eller Chapel street och se mer av staden. Det fanns otroligt 
många föreningar man kunde gå med i på universitetet och det verkade som att det var många som 
hittade sina vänner där, men eftersom de ofta krockade med arkitekturstudenternas scheman blev det 
inget just för mig. 

           
Mycket fina vingårdar någon timme ifrån Melbourne!    

 

                                  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Det enda tipset jag egentligen har är att ta sig ut ur universitets-bubblan och kanske hitta ett 
deltidsjobb där man kan träffa på fler australiensare, människor som har bott där länge, som kan visa 
dig runt eller som man allmänt kan träffa när man behöver ett break. Det var först när jag började 
jobba mot slutet av min termin som jag ordentligt kom in i Melbourne, hittade vänner för livet och 
äntligen började känna mig hemma! (så bra att man skulle tillbaka till Sverige om några månader då!) 

(Försöker yoga/meditera bort omdömet 
man fick på mid-semester-crit) 

 
Utsikt från 
student-boendet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
festival i 

avslutnings-
present 


