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Utbytestermin på ETH, Zürich 

Innan avresa 

Jag sökte utbytesstudier eftersom jag sedan länge velat bo utomlands och uppfattat 
en utbytestermin som ett snällt och bra sätt att komma in i ett nytt samhälle. Att valet 
föll på ETH och Schweiz hade främst med skolans prestigefulla rykte och 
professorerna som har studio där. Mina förväntningar var att en termin där skulle 
vara väldigt givande. Tanken var att göra en utbytestermin där för att sedan göra 
ytterligare en utbytestermin på våren i Spanien, ett land jag var intresserad av att bo i 
men som inte hade lika intressanta skolor (detta blev inte av pga. pandemi).  

Innan avresa behövdes mycket pappersarbete göras för skolans räkning men inga 
övriga förberedelser så som språkkurs, visum etc. Däremot pga. pandemin behövde 
man ha ordnat ett boende innan man reste in i landet.  

Ankomst  

Jag kom till Zürich en vecka innan kursstart för att ha tid att lära känna staden. I och 
med pandemin var alla introduktioner för utbytesstudenter färre och online. Detta 
gjorde att jag träffade väldigt få andra utbytesstudenter och kanske ledde det till att 
det tog längre tid innan jag greppade skolan som helhet. För den som verkligen ville 
träffa utbytesstudenter ordnades en whatsapp grupp där man kunde stämma träff 
med folk, ställa frågor etc. dock var detta inget jag gjorde. 

En vecka räckte för mig att känna mig i fas innan kursstart. Det fanns däremot 
möjlighet att läsa en intensivkurs i tyska i två veckor innan skolan började, något jag i 
efterhand skulle rekommendera. Jag tror att det skulle vara ett bättre sätt att starta 
utbytet på, dels i brist på annan introduktion samt att jag valde att läsa samma 
tyskakurs under utbytets gång vilket ökade en redan hög arbetsbörda. Genom att läsa 
det innan hade jag kunnat tillgodoräknat 2 ects innan kursstart. 

Ekonomi 

Schweiz är överlag känt för att vara dyrt och Zürich var inget undantag. Desto fortare 
jag förlikade mig med det ju lättare blev det att leva, det gick verkligen inte att 
komma runt. SEMP stipendiet man får i samband med utbytet samt ett utökat CSN 
lån gjorde att det gick men då levde jag ändå snålt. Tips är att äta i skolans olika 
matsalar där man får ordentligt med mat för en mindre peng än någon annanstans.  

Boende 

Boendesituation i Zürich skulle kunna liknas med den i Stockholm, standarden är 
generellt god men det kan kosta en del och kan ta tid att hitta. ETH garanter inget 
boende men erbjuder några få boenden där det gäller att vara först till kvarn, ett tips 
är att vara snabb på dessa eftersom de oftast ligger centralt och kostar mindre. De har 
även en hemsida där studenter kan annonsera om boenden, det var här jag hittade ett 
rum. Tyvärr hade jag otur och behövde hitta ett nytt boende. Detta gjorde jag på 
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hemsidan wgzimmer.ch, att bo i kollektiv s.k. WG är en av de vanligaste boende 
formerna i Zürich och något jag rekommenderar som utbytesstudent. 

Universitetet och studierna 

ETH är stadens tekniska universitet, det är väldigt stort och har flera campus runt om 
i Zürich. Arkitekturutbildningen håller främst till på Hönggerberg vilket ligger på ett 
berg lite i stadens utkant. Likt KTH arbetar arkitektstudenter på ETH i en studio och 
utöver det läser de kurser. Den stora skillnaden är mängden kurser man behöver läsa, 
kurserna ger generellt 2 ects vilket gör att man behöver läsa betydligt fler kurser 
samtidigt. Jag läste utöver studioarbetet 7 andra kurser. En vanlig skoldag är därför 
mer krävande än på KTH, dessutom har de flesta kurser inlämningar varje vecka 
vilket gör att man ständigt behöver se över sin tid. Likt med skolan är även 
kursutbudet stort. Mer än hälften av kurserna är på engelska och resterande på tyska. 
Om man inte har förkunskaper i tyska kan man inte välja de kurser som har det som 
undervisningsspråk, jag hade inte det men upplevde ändå som det fanns väldigt 
många kurser att välja på.   

Kurser 

Kurssystemet för ETH är komplext och tog tid att sätta sig in i. Dels har alla kurser 
olika typer av examination vilka man behöver ha koll på, dels lägger man själv sitt 
eget schema vilket gör att man behöver se till att kurserna inte krockar med varann. I 
början av terminen har man en testvecka då man kan ändra sitt schema. Jag valde 
först kurser efter intresse men blev rekommenderad av flera att välja kurser som 
kräver mindre då arbetsbördan redan är hög, detta var något jag sedan gjorde för att 
bättre kunna fokusera på studioarbetet. Följande kurser kan jag rekommendera: 

051-0911-19L Seminarwoche  

063-0703-00L Architecture of Territory: Territorial Design in Histories, Theories 
and Projects  

063-0803-00L History and Theory in Architecture IX (Ursprung)  

052-0551-00L The Architecture of Maintenance  

Staden och landet 

Zürich är en storstad men jag upplevde den som relativt liten sådan i och med att 
avstånden inte är stora och det var lätt att ta sig runt med spårvagn och tåg. Staden är 
i sig rätt pittoresk. Husen har generellt en alpkaraktär, den ligger intill en sjö med två 
floder som rinner igenom och är omgiven av berg. Allt är väldigt vackert och rent. 
Den schweiziska kulturen är på många sätt lik den svenska, kanske än mer 
ordningsam. Möjligtvis upplevde jag en kulturkrock i relationen mellan lärare och 
elev då den är mer hierarkisk än den i Sverige.  

Fritid och sociala aktiviteter 

Det intensiva skoltempot gjorde att jag hade lite fritid. Generellt verkade det vara så 
för arkitektstudenter och vanligtvis spenderade många sin fritid i skolans bar för att 
sedan fortsätta studera. När skolan stängde ner mer i slutet av oktober försvann den 
mötes platsen men gav mig mer tid att träffa folk i staden. Att bada i, promenera eller 
fika längs med floden Limmat är något jag kan rekommendera. Generellt ägnar sig 
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många åt sportiga aktiviteter och möjligheten att exempelvis klättra och åka 
skridskor fanns trots den rådande pandemin. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Min termin på ETH var i stort präglad av pandemin och jag tror därför inte jag kan ge 
en rättvisbild av hur det är att göra utbyte i Zürich. I beskrivningen ovan har jag 
försökt fokusera på min upplevelse av staden och skolan rent allmänt och inte de 
speciella situationer som uppstod i och med pandemin. Däremot påverkade den 
såklart det mesta och som oftast till det sämre. Den generella osäkerheten som 
pandemin orsakar skapade svåra förutsättningar för att göra ett utbyte och jag skulle 
därför inte rekommendera att göra ett det under den här tiden. Trots det uppskattade 
jag att vara utbytesstudent, jag gillade verkligen att befinna mig i en ny stad och är 
väldigt glad i människorna jag lärde känna.    
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