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Mitt namn är Jens Löfgren och 2006 tillbringade jag som utbytesstudent vid University of 
Technology, Sydney (UTS). Innan avfärd hade jag studerat i tre och ett halvt år på STS-
programmet och varvat det med företagsekonomi, så vid UTS valde jag att läsa kurser inom 
det senare för att förhoppningsvis få tillgodoräkna mina australiska poäng i en 
kandidatexamen. Min tanke var att läsa kurser på B- och C-nivå och innan jag slutgiltigt valde 
resonerade jag med min studievägledare om vilka ämnen som skulle kunna vara lämpliga att 
läsa. Resultatet blev ett litet axplock av både första-, andra- och tredjeårskurser: 
 
Hösten: Våren: 
Marketing Foundations Cost Management Systems  
Economics for Business                                       Managing the Value Stream 
Accounting Transactions and Business Decisions   Managing People and Organisations 
 
Studier 
Att plugga vid UTS är som i de flesta andra universitet i Australien tämligen annorlunda från i 
Sverige. Den största skillnaden är att alla ämnen läses parallellt under terminen och då i stort 
sett varje ämne har både sluttentor, mitterminstentor, inlämningar och grupparbeten, så det är 
en del att stå i. Fördelen är att man tvingas hänga med bättre under kursen gång och att hela 
betyget inte hänger på tentan i slutet av terminen. Nackdelen är att det blir en mer 
kontinuerligt utspridd stress, men ingenting är egentligen särskilt marigt. Det finns ett forum 
på skolans hemsida där studenter ges möjlighet att ställa dumma frågor till kursansvarig och 
där kan man nästan få lösningar serverade när en uppgifts inlämningsdatum är i antågande. 
Sluttentorna däremot är faktiskt rätt mödosamma då det är ganska ont om tid, särskilt med 
svenska mått mätt. Ett litet ljus i mörkret är att man som utbytesstudent kan ansöka om special 
conditions på både mittermins- och sluttentor, vilket ger lite extra tid. Kom bara ihåg att va 
ute i god tid med det. Har man lite oflyt i schemaläggningen kan man även få lite ont om tid 
mellan tentorna, jag hade t.ex. tre tentor på två dagar i november, men om man får två tentor 
på samma dag kan man få tillstånd att flytta en av dem. Omtentor finns inte. 
 
Relationen med lärare beror såklart på vem föreläsaren är, men generellt är kulturen mer 
uppsluppen vilket också avspeglar sig i lärarrelationerna. I föreläsningssalarna får man t.ex. 
stå ut med att läraren ibland drar små fräckisar. Jag upplevde det som att föreläsarna och 
lärarna på UTS överlag var väldigt roliga att lyssna till, samtidigt som de var väldigt trevliga 
och hjälpsamma. Datortillgången är helt OK med datasalar lite här och var. För laptops finns 
trådlöst nätverk på campus, men det hela blir väldigt tungrott p.g.a. den dåliga uppkopplingen. 
Jag tycker ändå att det är värt att ta med en dator om du har en. 
 
Mottagande 
Två veckor innan riktiga skolan börjar arrangerar skolan Orientation Week för alla 
utbytesstudenter. En hel förmiddag ägnas åt att påpeka hur förfäligt det är med plagiering, 
sedan gås det på pubrunda, serveras BBQ och det bjuds faktiskt även på drinkar. O-Week 
varar i två veckor och det är klart värt att hänga lite där. Om inte annat träffar man mycket 
andra studenter och vill man engagera sig i australiska sporter eller bara komma ut i 
vildmarken är det under den här tiden som skolans föreningar presenterar sig.  
 
Boende 
Att bo i Sydney kostar, så är det bara. Om man vill ha ett eget möblerat rum får man räkna 
med ungefär 160 dollar i veckan vilket är ungefär 4000 kronor. Mer upplyftande är att det 
finns gott om krypin att välja bland, på så vis är bostadssituationen skild från i Uppsala. 



Dessvärre är standarden på hus och lägenheter sämre än i Sverige, men det finns faktiskt bra 
rum att få tag på, så ha lite is i magen i bostadsletandet. Du behöver inte ha någonting ordnat 
innan du åker ner men vill du bo i universitets studentkorridorer bör du ha betalat köplatsen 
på 80 dollar innan du åker ner för att va säker på att få något, välj i så fall Gumal eller Geegal 
som ligger bäst till. Korridorsrummen är rätt fräscha, enda nackdelen är att man måste binda 
upp sig i sex månader åt gången vilket kanske inte passar om du t.ex. tänker göra en långresa 
över vinterlovet. Jag åkte ner utan någonstans att bo, tog in på ett hostel och började leta 
direkt. www.flatmates.com och www.gumtree.com är de bästa internetforumen och the 
Sydney Morning Herald har bostadsbilaga varje onsdag och lördag. Det är bara att köpa ett 
kontantkort och börja ringa runt, Vodafone är det som de flesta använder. För mig blev det två 
tillhåll, bägge låg i Surry Hills och jag delade med europeiska studenter respektive kineser. 
Efter första terminen sade jag upp mitt rum till förmån för en månads resande under 
vinterlovet. När jag kom tillbaka var det samma visa igen med nytt bostadssökande, lite 
jobbigt men värt pengarna. 
 
Innan jag åkte hade jag ambitionen att bo på stranden och jag letade en hel del ute på Bondi. 
Ändå valde jag att bo i stan, främst mest p.g.a. att det skulle ta mig minst 45 minuter att ta 
mig till universitet. Det är dessutom i stan som de flesta av utbytesstudenterna (d.v.s. alla 
kompisar) bor och det är där allt händer. Vill du bo på stranden är Coogee ett bra alternativ till 
Bondi, eftersom det finns direktbussar till centralstationen (där UTS ligger). Bondi har det 
inte. Om du gillar surfing så är vågorna på Coogee ingen hit, men ett bra alternativ är 
Maroubra Beach som också har direktbussar till centralstationen. Här råder inte heller samma 
konkurrens om vågorna. Om du vill bo i stan är Surry Hills ett helschysst område med massa 
caféer och barer, samt nära till stan, tåg, skolan och bussarna till stranden. Andra mysiga 
stadsdelar är Glebe och Ultimo. 
 
Ekonomi 
Förutom hyreskostnaderna ligger prisnivån i Sydney ungefär som i Sverige. Ändå har 
pengarna en märklig tendens att rulla iväg. Det är generellt mycket billigare att gå ut och 
käka, dels på fina restauranger i Darling Harbour men särskilt i Chinatown. Alkohol är lite 
billigare på krogen och handlar du öl på bottle shops är priserna ungefär som Systembolagets, 
medan vin är lite billigare. Vinet är förresten kalas. Tunnelbana funkar bra men buss är det 
billigaste transportmedlet. Som utbytesstudent kan du köpa travel ten klippkort för halva 
priset och om djärvheten finns går det att snålåka genom att betala för en zon men åka över 
flera. Det ska dock finnas kontrollanter men de är lika sällsynta som vargen. Gratis kaffe finns 
på våning fyra och fem på Business- och Law Faculty, vilket sparar några slantar. 

Studiemedlen räckte till leverne i stan, jag fick till och 
med lite över, men ändå det nallades ganska friskt på 
sparkontot. Anledningen är förstås att man fick 
ordentligt blodad tand att bege sig iväg på resor under 
helger och lov. Australien är otroligt vackert så passa 
på att res medan du är där, Tasmanien var bäst i mina 
ögon. När du bokar flygbiljetten går det dessutom att 
få ett eller flera stopp på vägen vilket i stort sett inte 
kostar något extra. En liten resbuffert är med andra 
ord bra att ha, men det går såklart att jobba extra.  
 

 
 
 



Fritid 
En av de största fördelarna med UTS är att det finns ett gediget utbud av föreningar att gå 
med eller engagera sig i. Att bli medlem är jättebilligt, runt 20 dollar om året, och bredden på 
aktiviteterna är jättebra. Jag gick med i skolans Outdoor Adventure Club, Caving Club, 
Tennis Club och Wine Tasting Society och de två första föreningarna är särskilt värda 
medlemspengen. I Outdoor Adventure Club ordnades bushwalking, canyoning och 
bergsklättring nästan varje helg och ett medlemskap här tar dig ut i vildmarkerna på riktigt, ett 
måste med andra ord. I Caving Club får man vara med och utforska underjorden, vilket 
kanske inte är något för den klaustrofobiske men otroligt spännande, häftigt och vackert. 
Eftersom jag bara läste på 75 procent (tre kurser istället för fyra) var jag iväg nästan varje helg 
men någon av klubbarna. Utflykterna är gratis och man betalar enbart för bensin, bilar finns i 
organisationerna. Den stora merparten av närvarandena var utbytesstudenter och de som höll i 
trådarna brukade vara doktorander som brann för att ta sig iväg från skrivbordet på helgerna. 
De ansvariga var alla väldigt pedagogiska i att lära ut abseiling, bergsklättring o.s.v. och 
allting kändes väldigt säkert och professionellt 
 
Dessutom är det ingen dum idé att ta dykcert i Sydney. Skolan har en dykklubb men när jag 
jämförde priser var det billigare att ta gå utbildningen hos ett av stans många bolag, runt 300 
dollar (1800) kronor går det på för en fyra dagars heltidskurs. Dykningen i Sydney är 
självklart inte lika bra som norrut på Stora barriärrevet, men det finns många stora fiskstim, 
stingrockor, samt små hajar och har du tur kan du få se en sköldpadda.  
 
Helhetsintryck 
Australien är ett härligt land med underbart klimat, fantastisk natur, härlig mentalitet, trevliga 
människor och gott vin. Sydney är en helt underbar stad, den bjuder fantastiska vyer, ett 
pulserande nattliv och utbudet på evenemang är gigantiskt. Dessutom ligger den geografiskt 
väldigt bra till och det är lätt att ta ett nattåg ner till Melbourne eller upp till Byron Bay. Att 
stranden aldrig finns mer än en kvarts busstur bort är givetvis också ett plus. UTS ligger 
dessutom mitt i stan, alldeles mellan centralstationen och Chinatown. Det geografiska läget på 
skolan i kombination med alla föreningar som finns gjorde UTS till mitt förstahandsval. Jag 
är inte besviken. Att plugga på UTS ger dig möjligheten att prova på hur det är att bo mitt i en 
av världens häftigaste storstäder, samtidigt som det både enkelt och billigt är möjligt att prova 
på att fira dig med rep nerför ett vattenfall, klättra uppför vertikala bergsväggar samt vandra i 
Sydneys många nationalparker.  
 
Ett utbytesår är inte bara helkul utan också väldigt 
lärorikt. Du får tillfälle att reflektera över saker som du 
kanske inte hade gjort hemma och du lär dig se Sverige 
och världen med lite andra ögon. Du lär känna dig själv 
ännu lite bättre, du slipar bort den svenska accenten i 
engelskan och du får kompisar från hela världen. Om 
du sitter med pannan i djupa veck och funderar på att 
lämna in en ansökan så har jag bara en sak att säga: 
Sök, du kommer inte att ångra dig. Garanterat! 
 
Om du har några frågor om UTS eller utbytesstudier i 
Australien så får du jättegärna höra av dig. 
Ring på 070-76 46 007 eller mejla jens12@gmail.com.                                                             


