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Utlandsstudier i Australien 
	

”Människan når inga nya oceaner om hon inte vågar släppa land ur sikte”1 Jag tror att en av 
de viktigaste lärdomarna med att studera utomlands är att man lär sig att ta sig ut på 
främmande vatten. Jag anser att våga släppa taget om ens trygga tillvaro och testa sina vingar 
är en otroligt viktig del av ens personliga utveckling.  
 
Att beskriva min höst i Sydney på ett a4 kan jag redan nu säga är en näst intill omöjlig 
uppgift, men för att börja någonstans kan jag berätta om förberedelserna inför mina studier. 
 
Tillsammans med Lunds studievägledare och en extern studievägledare från Kilroy kom jag 
fram till att Sydney var ett ställe som skulle passa mig. Efter att ha undersökt utbudet av 
skolor kom jag fram till att det var två skolor som var intressanta för mig, University of New 
South Wales och University of Sydney. Dessa skolor hade bäst rykte inom ämnet Business, 
vilket var högst relevant för mig. Ansökningsprocessen för dessa skolor är långt ifrån samma 
som i Sverige. Skolorna är väldigt seriösa med datum så var noga med att lusläsa alla utskick 
minst en gång. Missar man en deadline är man i princip körd… Det allra viktigaste gällande 
ansökningsprocessen är att man har koll på vilket öppningsdatumet är för att anmäla sig till de 
kurser man önskar läsa. Anmälan görs nämligen online och det är först till kvarn som gäller 
där. Om man inte vill göra som mig, vilket innebar att springa runt mellan olika klassrum och 
lärarrum stup i kvarten för att tillslut efter två veckors tid lyckas komma in på exakt de kurser 
du vill,  rekommenderar jag att man sitter fastlimmad framför skärmen samma minut som 
ansökningarna för kurser öppnar.  
 
Jag valde att studera på University of New South Wales vilket är ett av Sydneys främsta 
universitet. Studietakten är något helt annorlunda från vad man är van vid som svensk. Att 
studera fyra kurser samtidigt kräver struktur och planering i kombination med stort 
engagemang. Man får räkna med att tillbringa några nätter i skolan varje vecka, speciellt 
eftersom man inte studerar på sitt förstahands språk. Detta kompenseras dock av att du sitter i 
samma båt som dina klasskamrater som gärna sympatiserar med dina bekymmer. Detta 
kompenseras även genom all den kunskap man erhåller och ens ovärderliga förbättring av det 
engelska språket.   
 
Nog om ansökningar och studier, ni är förstås intresserade av mer än så… Sydney är en stad 
som erbjuder det mesta. Jag rekommenderar starkt att studera i Sydney. Miljön är fantastisk 
och människorna här är väldigt öppna och välkomnande i allmänhet. På bara några dagar 
skaffar man sig massvis med nya vänner och en helt ny vardag.  
 
Boende är något som är väldigt personligt beroende på vad man är ute efter. Jag valde att till 
en början bosätta mig i ett område som heter Bondi Beach, för att sedan bo i Vaucluse. Jag 
skulle rekommendera att bo någonstans på östkusten, som exempelvis Bondi Beach eller 
Coogee. Detta för att plugget kan bli ganska stressigt ibland och att bo i innerstaden (Central 
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Business District) kommer garanterat inte göra det bättre. Inre stadsdelen är enligt mig väldigt 
opersonlig och jag kan bara anta att man tappar lite av hela charmen med att bo i Australien 
om man ändå bara är omringad av höghus. Att bo på campus är nog bästa alternativet om man 
snabbt vill skaffa manga nya vänner och gillar att delta i föreningar och studentlivet. Jag valde 
något utav en alternativ väg då jag umgicks med klasskamrater samtidigt som jag umgicks 
med människor utanför skolan. Denna väg ledde till att jag under min sista månad i Sydney, 
lyckades få ett internship på ett utav Google Ventures start-ups, vilket ytterliga förstärkte min 
erfarenhet från Sydney.  
 
För att försöka knyta ihop påsen på något sätt kan jag saga att jag tror att det är svårt att säga 
hur ett utbyte i Sydney eller Australien kommer att se ut då allas upplevelse är annorlunda. 
Om det är någon stad i världen som går hand i hand med uttrycket “det blir vad du gör det 
till” så är det Sydney. Vare sig du väljer att lägga dig på stranden efter plugget eller att gå på 
en jobbintervju, så kommer du ha en oförglömlig upplevelse i Australien!  
 
Tack och Hej! 
 
 
 
 

 
 
 
 


