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Innan avresa 

Jag tror att man väljer att åka på utbyte av olika anledningar. Vissa kanske  bara vill resa bort, andra 

vill testa att bo i ett annat land eller lära sig ett nytt språk. Jag visste att jag ville på utbyte för att få en 

utmaning. De varnar till och med att ETH håller ett högt tempo och jag tog det som något positivt. 

Ankomst 

Jag valde att börja en vecka tidigare och gå på något som kallas ETH Week. Det är en workshop på ett 

nytt tema varje år, där man jobbar med ett multidisciplinärt team på att lösa ett problem. Eventet 

inkluderar presentationer från representanter från industrin och företagsbesök. För det första var det 

ett ypperligt tillfälle att träffa andra studenter på ETH, från alla möjliga program (något som kan vara 

svårt som utbytesstudent). Jag fick vänner för livet, eftersom vi jobbade väldigt intensivt tillsammans 

och var med om så många saker på kort tid, och jag hängde mer med dem än med folk från mitt eget 

program under hela året. För det andra lärde jag mig att jobba i case-form, om design thinking och 

utveckla ett projekt från idé till prototyp på väldigt kort tid. Starkt rekommenderat! 

Ekonomi 

Eftersom Schweiz inte är med i EU får man inget Erasmus-bidrag men de har ett eget system (Swiss-

European Mobility Programme) som i princip är likadant. Jag fick 3800 CHF för två terminer i cash ur 

en kassalucka på skolan. Det är vanligt att betala med kontanter i Schweiz och ja – det är dyrt. Det 

gäller att vara smart och leta erbjudanden i affärerna när det gäller såväl mat som kläder eller annan 

shopping. Jag kollade alltid efter produkter med kort datum eftersom de ofta var nedsatta med 50%, 

framförallt kött som kunde kosta runt 300 kr/kg. ETH har många student-restauranger (kallat mensa) 

runt om på campus. En vanlig lunch kostar 6,40 CHF för studenter (kött/veg + potatis + sås, ganska 

basic). Appen Züri Mensa har veckans meny för alla restauranger. 

Månadskort för kollektivtrafiken kostar mellan 80–240 CHF/mån beroende i vilken zon man bor i. 

Här finns det en deal för personer <26 år men det hade jag inte tillgång till så jag fick betala fullt pris… 

SBB är motsvarande SJ och ZVV motsvarar SL. Man måste ha ett passfoto för att skaffa medlemskort, 

jag hade med ett och köpte första månaden på flygplatsen i SBB-kassan. 

Boende 

På ETH kan man ansöka om studentboende, kallat WOKO, om man är <26 år, men det gäller att ställa 

sig i kö tidigt. Det är studentkorridor i närheten av campus (finns på olika platser). Jag fick inget 

sådant utan jag bodde på youth hostel de första 3 veckorna. Det gjorde inte så mycket eftersom jag var 

på skolan mellan 8–22 mest varje dag, plus att det ingick frukost. Själv skaffade jag eget boende och 

jag tror jag hade en enorm tur. På www.wgzimmer.ch hittar man annonser, mailar till alla som ligger 

inom budget, sen gäller det att åka runt på ”intervjuer” eftersom det finns många som letar rum men få 

rum tillgängliga. Jag hamnade lite utanför Zürich vilket gjorde att jag kunde komma ner lite i pris (650 

CHF/mån för ett rum i en villa med delat kök och badrum) men busskortet var dyrare eftersom jag 

åkte genom fler zoner (135 CHF/mån för att ”after 9-kort”, giltigt bara efter kl 09 samt på helger. De 

gånger jag behövde åka in tidigare köpte jag enkelbiljett, det blev billigare så). 

http://www.wgzimmer.ch/
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Universitetet och studierna 

Jag valde bort tyskakurser inklusive en sommarkurs eftersom jag ville vara med på ETH Week. 

Dessutom ville jag använda mina credits till ”tekniska” kurser istället för språk som jag kände att jag 

kunde lära mig ändå. 

Campus är utspritt i hela Zürich stad. Ladda ner ETH EduApp och använd kartan för det är rätt 

krångligt att hålla reda på var alla byggnader är. I stora drag är det uppdelat mellan campus Centrum 

och Hönggerberg, och det finns en direktbuss emellan som tar 10–15 minuter och är gratis. Ibland 

hade jag föreläsning innan lunch i Hönggerberg och efter i Centrum så jag fick äta lunch på bussen för 

att hinna. 

En av de bästa sakerna var att det var samma schema varje vecka. De flesta kurser har 2 timmar 

föreläsning och 1 timme övning per vecka, för en vanlig 4 credits-kurs. Man förväntas plugga mycket 

själv. Det mesta är frivillig närvaro och på inlämningsuppgifterna kan man få feedback om man 

lämnar in dem. Alla tentor ligger i slutet av terminen. Det finns två tentaperioder, antingen direkt 

veckan efter sista föreläsningen eller precis innan nästa termin börjar. Det finns både muntliga och 

skriftliga tentor. Jag hade aldrig haft en muntlig tenta innan och ETH anordnade en workshop för att 

träna på det som var ganska bra. 

Kurser 

Jag älskade att kunna välja mina egna kurser efter intresse (och enligt överenskommelse med 

programansvarig). De första två veckorna på terminen får man testa på vilka kurser man vill. Man 

anmäler sig bara till fler än man tänkt gå och testar dem, sen avregistrerar man dem man inte tyckte 

var så bra. Se till att ha några fler kurser godkända från programansvarig ifall någon kurs inte verkar 

så bra eller ställs in/krockar i schemat. 

Första terminen läste jag mycket chemical engineering: Process Simulation and Flowsheeting, 

Chemical Product Design, Case Studies in Process Design; och några kurser från mechanical 

engineering: Applied Fluid Dynamics, Nuclear Energy Conversion. 

Andra terminen fokuserade jag mer på nuclear engineering; Nuclear Fuels and Materials, Safety of 

Nuclear Power Plants, Nuclear Energy Systems, Multiphase Flows; och energy science: The Energy 

Challenge, Renewable Energy Technologies II, Optimization in Energy Systems. 

Det blir många kurser för att komma upp i 30 credits eftersom de vanligtvis ligger på runt 4 credits 

var. Detta betyder runt 7 tentor samtidigt i slutet av terminen! Jag försökte optimera med några 

muntliga tentor, som ofta är lite mindre (30 minuter) och ligger veckan efter sista föreläsningen, och 

några skriftliga (1–3 timmar) i januari respektive augusti. Vissa kurser har ingen tenta, som till 

exempel Case Studies med en rapport istället. Det finns också lab-kurser, vilket jag inte tog men jag 

tror att man måste ta kontakt med en professor och komma överens om ett projekt. 

Staden och landet 

Schweiz och Zürich är väldigt trevligt, rent och fint. Överallt är som att leva i ett vykort. Jag bodde lite 

mer på ”landet” redan enbart 40 minuter utanför Zürich med kossor och majsfält utanför fönstret, och 

alperna i bakgrunden. I Zürich finns massor att göra: festivaler och street fester på sommaren, bada i 

Zürisee eller åka uppblåsbar båt på floden Limmat. Man åker tvärs över hela landet med tåg på 1,5 

timmar och vips är man i Geneve med en helt annan kultur (mer fransk såklart). Man kan ta en 

Flixbus och inom en 8 timmars-radie kommer man till Prag, eller Milano, eller Lyon för ca 80 CHF tur 

och retur, då det verkligen ligger mitt i Europa. 

Fritid och sociala aktiviteter 

Med sitt ETH legi (student-ID) har man gratis access till flera enorma, fullt ekiperade gym (kallat 

ASVZ) i Zürich! Det finns miljoner pass man kan gå på: allt från dans, kondis-pass, spinning, fotboll, 
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andra bollsporter, yoga, kampsport, klättring, till och med segling och rodd. Själv gick jag på 

kickboxning 2 gånger i veckan. Annars finns det såklart vanligt gym också med maskiner och fria 

vikter. 

Det finns en Linux-klubb som fixar installations-kvällar där du tar med din egen dator och de hjälper 

till att installera Linux, kurser i open source, bash script, med mera. 

För den som längtar efter att prata sitt eget språk finns den Skandinaviska Roddklubben i Zürich där 

man kan gå med för en liten peng. Det behöver inte vara för att ro, de anordnar också sociala event och 

fester som till exempel midsommar osv. Det kan också vara ett bra sätt att få kontakt med svenskar 

som bor och jobbar i Schweiz. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Det här året provade jag många nya saker, utvidgade min comfort zone. Till exempel med projekt efter 

skolan på Student Project House där jag övade att pitcha; eller ta en masterskurs i matematisk 

optimering tillsammans med electrical engineering; gå på studiebesök inuti ett kärnkraftverk under 

drift; eller gå fel och hamna i ett mikrobryggeri i en källare och bli bjuden på experimentell öl; kort 

sagt  – sova kan man göra sen! 


