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Ledarskap, matematik och skidåkning 

Innan avresa 
Jag sökte utbytesstudier dels för att jag ville testa att bo utomlands och se en annan kultur, och dels för 
att uppleva hur det är att studera i ett annat land. Schweiz och specifikt ETH valde jag med anledning 
av att jag hade hört att det var ett toppuniversitet varvid jag ville se om kurserna/upplägget skiljde sig. 
Anledningen till att jag valde Schweiz är att jag ville åka till ett europeiskt land där det fanns många 
möjligheter att åka skidor; och på så sätt var det perfekt att åka hit. 

Mina förväntningar var främst angående utbildningens kvalitét, och jag försökte i övrigt att gå in 
relativt förväntanslöst just för att inte bli besviken och istället försöka ha ett öppet sinne för nya 
erfarenheter. Det var enkelt att göra alla förberedelser eftersom jag varken behövde några visum, 
vaccinationer eller språkkurser. Väl på plats var det dock betydligt mer administration som behövdes 
göras för att få tillstånd att bo, undantag från att behöva hälsoförsäkring med mera. 

Ankomst 
Mitt plan landade 12 september, det vill säga en knapp vecka före första lektionerna. På plats var det 
diverse mottagande, såväl innan start som runt start. Min sektion hade en studentorganisation som 
frekvent ordnade evenemang, men oftast var det inte via dem som jag hittade saker att göra. 
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Ekonomi 

Jag fick bidrag via Swiss Mobility program för att finansiera studierna. Generellt sett upplevde jag 
kostnadsläget som högre i Schweiz än i Sverige, särskilt gällande mat. Oftast valde jag därför att 
handla på lågprisbutikerna eller när det fanns bra rabatter på utvalda större butiker. För att hålla 
transportkostnaderna nere köpte jag både Halbtax och Gleis 7; den första gjorde att varje tågbiljett 
kostade halva priset och den senare gjorde att det var gratis att tåg åka i hela landet efter 19. 

Boende 

Bostad fick jag genom universitetet, mer specifikt WOKO. Personligen är jag väldigt glad med det 
beslutet då det visade sig utgöra en stor del av mitt utbyte; vi bodde 170 personer i samma hus vilket 
gjorde att det alltid fanns saker att göra. Boendestandard var bra, sen var det ett stort studentboende 
med delat kök vilket förstås gjorde att det kunde kännas aningen skitigt ibland, men överlag fick jag ett 
väldigt positivt intryck. Kostnaderna var rimliga sett till prisläget generellt i landet. 

 

Studentboendet där jag bodde. 

Universitetet och studierna 
ETHZ är ett stort tekniskt universitet som på många sätt liknar KTH, dels med avseende på utbud och 
kurser, och med utbildning. En väsentlig skillnad från kurserna hemma under bachelorn var förstås att 
alla kurser var på engelska, men det var väntat och även samma på KTH:s masterskurser. Precis som 
på KTH är campus och undervisning utspritt i ett olika byggnader, men jag hade turen att vara primärt 
i huvudbyggnaden. 

För mig var en vanlig dag att ha undervisning mellan 8 och 13, följt av antingen träning, studier eller 
andra dags aktiviteter runtom staden. Jag bodde relativt nära universitetet och kunde på en halvtimme 
röra mig fram och tillbaka via spårvagn. 

Jag läste alla kurser på engelska och tog ingen språkkurs, vissa av mina kurser hade enstaka 
gästföreläsningar på tyska vilket gjorde det svårt för mig, men i det stora hela var de så pass små delar 
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av kurserna att det inte gjorde mig något. Det erbjöds både språkkurser under hela perioden samt en 
intensivkurs i tyska för olika nivåer under de första två veckorna. 

 

Främre entrén in till ETHZ. 

Kurser 
Jag läste 8st kurser under utbytet, vilket var betydligt mer än jag var van med och således en stor 
skillnad med studier hemma. 7 av mina kurser var 3 ECTS och en av dem var 11 ECTS. 21 poäng lästes 
på MTEC, vilket är institutionen för Management, och 11 poäng lästes på matematikinstitutionen. På 
plats behöver man som student läsa 2/3 av sina poäng på den institutionen som man studerar vid, 
vilket reflekteras av mina 21 ECTS på MTEC. Baserat på denna begränsning om 2/3 valde jag kurser 
först genom att gå igenom katalogen och hitta 20 poäng i MTEC; och sen fundera på vad resterande 10 
poäng skulle vara. I mitt val av kurser försökte jag också beakta huruvida kurserna hade en 
motsvarighet på KTH så att de skulle vara möjligt att tillgodoräkna dem. Mina kurser på MTEC var en 
kombination av kurser inom ekonomi, management och ledarskap medan jag på 
matematikinstitutionen hade endast en stor 11 ECTS kurs i optimeringslära. 

Generellt tyckte jag undervisningen var bra och att föreläsarna var kompetenta, och upplevde att det 
var mycket likt undervisningen på KTH. Jag upplevde skillnad i svårighet mellan MTEC kurserna och 
min matematikkurs, men det kan också ha att göra med skillnad i erfarenhet i de olika ämnena, och 
inte nödvändigtvis bero på att vissa kurser skulle vara svårare än andra. 

Staden och landet 
Precis som jag förväntat mig uppskattade jag destinationen och kulturen till stor grad. Staden var 
betydligt längre än vad jag trott tidigare, vilket förvånade mig litet grann. Vädermässigt var sommaren 
längre än hemma och ända in i oktober/november gick det bra att sitta ute och äta lunch. Under 
november/december upplevde jag att det primärt blev grått och regnigt. 

Jag uppskattade arkitekturen i staden och försökte gå runt och studera olika platser i staden för att få 
en känsla om hur den var. Det finns flertalet platser som borde besökas när man är på plats: Uetliberg, 
Zürichhorn, Bellevue med flera. 



     
     
 
 
 

 4 (5) 
 

 

En av vyerna från mitten av staden där det också gick att bada. Längst ut i viken ligger Zürichhorn. 

 

Foto från toppen av Uetliberg. 

Fritid och sociala aktiviteter 
Fritid spenderades dels på ASVZ träningsfaciliteterna, som var gratis genom universitetet, samt genom 
att utforska olika delar i landet. Jag var flertalet tillfällen uppe i Alperna för skidåkning på platser 
såsom Engelberg och Zermatt. Vidare var jag också ute på bergsvandring såväl i St. Moritz samt 
mycket kortare vid Uetliberg. Jag fick god kontakt med andra studenter och detta var bra tillfällen att 
göra saker tillsammans. 

ESN ordnade ett antal olika aktiviteter, jag var med på vissa av dem, däribland skidresa till 
Zermatt/Cervinia i mitten av december. 



     
     
 
 
 

 5 (5) 
 

 

Uppe i bergen i St. Moritz. 

 

Matterhorn vid Zermatt/Cervinia. 

 


