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Reseberättelse 

Innehåll 

Mitt namn är Sebastian Rättyä Landgren, jag studerade vid University of Zürich i Schweiz 

under terminen HT16. Studierna tog vid i staden Zürich vilket jag nog inte behöver klargöra 

haha och jag tillhör programmet Mänskliga rättigheter vid Lunds Universitet. I Zürich så läste 

jag dock statsvetenskap och politik istället för att få ett annorlunda perspektiv på internationell 

politik och samhällsuppbyggnad. 

Zürich 

Zürich som stad är väldigt vacker både under sommartid och vintertid. I centrum intill 

Zurichsjön så är de flesta byggnaderna äldre och gamla stan är populärt för shopping och 

brukade alltid ha mängder med turister under den tiden jag var där.  Stadsdelarna utanför 

centrum har mycket mer moderna byggnader och känns nästan som en helt annan stad. Själva 

området är väldigt bergigt med Üetliberg som den högsta punkten som praktiskt taget ligger i 

staden. Dem som gillar spårvagn kommer älska Zürich då det är det absolut lättaste sättet att ta 

sig någonstans i staden, så länge du inte bor utanför de mer centralare delarna. Personligen 

skulle jag säga att Zürich är som vackrast under sommaren, mycket tack vare Zurichsjön och 

floden som rinner rakt genom staden med sitt klarblåa vatten.  

University of Zürich 

Universitetet skiljer sig en hel del från Lunds Universitet och det svenska högskolesystemet i 

stort. Dock är själva uppbyggnaden med institutioner väldigt likt med att det finns den politiska 

institutionen, juridiska institutionen etc, medan själva studiesystemet med kurserna är helt 

annorlunda. Vissa av dessa institutionerna ligger väldigt utspridda runt om i staden där bland 

annat min institution kallad ”Institut für Politikwissenschaft” låg i stadsdelen Oerlikon medan 

huvudbyggnaderna ligger mitt i centrum. Lund har förstås studentnationer som University of 

Zürich inte har, de har istället en större studentorganisation som sköter saker som utflykter, 

fester etc. 

 En skillnad från Lunds Universitet skulle vara att de inte översätter lika mycket information 

till engelska för internationella studenter som Lunds gör. Trots att den större majoriteten av 

dem som åker dit för utbyte inte kan tyska eller är väldigt dåliga så ger de ut mycket information 

på tyska. Att kunna språket är därför en klar fördel och det kan vara bra att känna till det på 

förhand. Annars kan det bli lite av en chock vilket de blev för en del av de internationella 
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studenterna som inte visste många gånger vad skolan ville dem. Jag hade en vän från Tyskland 

som översatte så hade tur men de kan komma att ändra det. Varje students erfarenhet kommer 

skilja sig utifrån vilken institution de studerar vid, jag hade större delen positiva erfarenheter 

men även två specifika som lämnat en lite bitter smak i munnen som är kopplade till 

institutionen jag var på. För att göra en lång historia kort så fick jag en dubbelfraktur i min 

högerhand i slutskedet av studierna när tentorna skulle komma. Handen blev totalt gipsad och 

två av mina professorer blev kritiska mot hur institutionen hanterade min situation, vilket fick 

en negativ påverkan på slutbetygen. Sådant som bara är allmänt tråkigt men tyvärr händer. 

Mottagande 

Vid ankomst har de specifika datum där de håller föreläsning om vissa delar vid Universitetet, 

en av dessa är obligatorisk där man bland annat får sin studentidentifikation och andra viktiga 

dokument. Studentorganisationen som jag nämnde tidigare ger även en presentation kring vad 

de är för organisation och alla som vill får följa med dem till en bar efteråt. Det finns även en 

massa olika mindre evenemang som en person kan anmäla sig till precis vid starten av terminen, 

som Lund. Jag personligen var aldrig med på något av studentorganisationens evenemang så 

har tyvärr dålig koll på dem, vilket är varför jag inte kan ge en mer detaljerad beskrivning.  

Kurser 

Kurssystemet vid universitetet kan liknas väldigt mycket vid vad de har i USA, studerade kort 

vid ett college där och de hade exakt samma system. De har småkurser på tre, fyra, sex poäng 

etc, som varje student får välja själva eller snarare jaga i många fall för att få den kursen man 

vill ha. Vilket även betyder att varje enskild person måste se till att sätta ihop ett schema som 

inte krockar själva, och ännu viktigare att tänka på vid vilken institution kursen läres ut vid. Jag 

gjorde detta misstaget själv i början då jag satte ihop ett schema på sex olika kurser som inte 

krockade med varandra tidsmässigt och tänkte att jag äntligen var klar. Det visade sig sedan att 

onsdags schemat som jag satte ihop där min första kurs slutade vid klockan 12.00 och den andra 

som började vid klockan 12.15 var vid helt olika platser i Zürich med 30 minuters resetid. Det 

var ju bara att skratta åt sig själv och prata med professorerna när det hände men ändå värt att 

tänka på.  

Som jag tidigare sagt så läste jag sex kurser som totalt blev 24 poäng. En poäng räknas som det 

samma i det svenska systemet officiellt vilket inte stämmer arbetsmässigt. Det är betydligt mer 

arbetstid per poäng utifrån min och flera andra svenskars erfarenhet som jag pratade med. Jag 

kommer inte gå igenom varje kurs utan endast examinationsformerna vilket är väldigt likt 
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Sverige med salstentor, uppsatser, hemtentor och mindre uppgifter. Det som vi alla kom fram 

till dock är att 30 poäng vid University of Zürich inte är likt 30 poäng vid tex Lunds universitet. 

Jag har tur att jag ville läsa två kurser hemma i Sverige när jag var tillbaka så kan väga upp med 

dem. Från vad några kompisar berättade så är 30 poäng eller mer riktigt mycket arbete och 

flertalet personer klarade inte det för de var betydligt mer än va dem trodde att de skulle vara.  

Boende 

Boende kan jag tyvärr inte skriva mycket om. Jag anmälde mig till Woko som kontaktade alla 

internationella studenter via epost och sa att vi kunde anmäla oss för utlottning av plats till något 

av deras boende. Obs det är inte säkert att man får plats, jag fick plats vid ett större boende för 

över 160 internationella studenter där kök delades och varje våning hade stora allmänna dusch 

och toalett rum. Ett för killar och ett för tjejer på varje våning, vilket funkade förvånansvärt bra. 

Känner dock därför inte till andra boendeformer eller hur man skaffar sig det i Zürich tyvärr.  

Nöjen och Fritid 

Kort sagt om du är friluftsmänniska så kommer du att älska Schweiz med många fantastiskt 

vackra platser att vandra på och nära till flera skidorter både i Schweiz och Österrike. Har även 

väldigt nära till Tyskland och Italien, enkelt att ta tåg dit, och om du gillar shopping samt att 

festa håll dig i Zürich.  

Kostnader 

Den stora frågan kring Zürich, är det så dyrt där verkligen? Svar ja, det är väldigt dyrt att leva 

där och då pratar jag speciellt om mat. Har du rika föräldrar som betalar, vunnit på lotto eller 

mycket ihop sparat sen tidigare arbete så perfekt du kan äta som du normalt gör i Sverige. 

Annars så blir det att man får hålla sig till budget en del, menar inte att överdriva det går att 

överleva utan problem om man har lite ihopsparat men du får samtidigt vara beredd på att om 

du går ut eller köper något finare att laga så kommer det kosta betydligt mer än i Sverige.  

Övrigt  

I övrigt skulle jag bara säga var öppen, sök dig inte till andra svenskar och lär känna nya vänner 

från andra länder och ha kul. Det finns mycket internationella studenter där och de nya vännerna 

som jag träffade är till hundra procent vad som gjorde min utbytestid fruktansvärt kul trots 

problemen i slutet. Det du kommer ha med dig och komma ihåg är inte studierna du läste utan 

de vänner och kontakter du kommer träffa på resan. P.S Glöm inte EU-kortet väldigt viktigt! 


