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Taiwan – Asiens oupptäckta pärla 

Innan avresa 

Jag har sedan min start på KTH varit lockad av de många utbytes-möjligheter som finns. Efter tre år 

på Samhällsbyggnad kände jag att suget för byta miljö och göra något nytt var stort! Efter ett besök hos 

studievägledarna för utbytesstudier fick jag upp ögonen för Taiwan som såldes in som ”Asiens 

oupptäckta pärla”. Efter lite research var jag såld. Lyckades sju minuter efter reservplatserna släpptes, 

knipa den sista platsen till universitetet National Cheng Kung University i Tainan, den före detta 

huvudstaden i just, Taiwan.  

Sedan var det ingång. Visum söktes och vaccinationer skulle tas. Ett tips till dig som sökt till Taiwan är 

att börja med alla vaccinationer i god tid, vissa ska tas flera gånger och med ganska långa tidsintervall. 

Jag hade inga förväntningar alls på Taiwan, jag visste att det var ett välutvecklat asiatiskt land med en 

strategisk placering för att resa runt i övriga Asien. Att engelskkunskaperna var begränsade bland 

många i landet var en fördom som kom att visa sig stämma bra. Jag som har nötallergi laddade upp 

med mediciner och en lapp på kinesiska som förklarade detta. Annars var Google översätts röst-

funktion vår bästa vän och det mesta gick att lösa med kroppsspråk och hjälp av Google.  

Ankomst 

När jag tillsammans med tre klasskompisar från KTH landade i Taiwan var det bara några dagar tills 

skolan skulle dra igång. De dagarna spenderades på IKEA och i vår nya lägenhet med att komma 

iordning. Första dagen var en introduktionsdag med all nödvändig information för att 

utbytesterminen skulle gå så smidigt som möjligt och i pausen bjöds det på taiwanesiskt sött kallt te 

och fika. Det fanns möjlighet att få hjälp med boende på universitetet och att vara del av ett 

fadderprogram, men då jag skulle bo i Kaohsiung tillsammans med mina tre svenska kompisar, varav 

två studerade på ett universitet i Kaohsiung, så tackade jag nej till detta.  
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Ekonomi 

Taiwan är ett väldigt billigt land att leva i, en lunch på skolan kunde gå på ynka 15 kronor och de 

gånger vi bodde på hotell betalade man runt 100 kr/natten. Vår månadshyra gick på ca 2200kr per 

person och månad och då bodde vi i en fräsch lägenhet i centrala Kaohsiung. Då jag valde att läsa 

kurser på två skolor parallellt tillkom en studieavgift för kurserna på universitetet som jag inte var 

antagen till från början. För att läsa tre kurser på detta andra universitet fick jag betala ca 4000 

svenska kronor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boende 

Universitetet erbjöd boende i korridor på skolan. Eftersom jag hade tre klasskompisar i Taiwan 

samtidigt så bestämde vi oss dock för att söka eget boende inne i Kaohsiung stad. Vi kom i kontakt 

med en hyresvärd som hjälpte oss att kolla efter boende redan innan vi landade i Taiwan. Vi fick betala 

en månadshyra för jobbet hon lade ned men jag tyckte det var värt det då det möjliggjorde att ha en 

lägenhet redan när vi landade i Taiwan och slippa starta utbytesterminen med att leta boende i panik. 

Det finns flera man kan kontakta och de är vana vid att hjälpa utbytesstudenter med boende så 

lägenheten vi fick var av hög taiwanesisk standard och utrustad med allt man behövde såsom eget kök 

och tvättmaskin. Vi hade alla varsitt sovrum och gemensamt vardagsrum. Säkerheten i Taiwan är 

väldigt hög så vårt lägenhetshus hade bemannad reception dygnet runt och de hjälpte oss med att ta 

emot paket, betala räkningar etc. Vår månadshyra låg på ca 2200 svenska kronor per person, men du 

kan definitivt komma undan mycket billigare än så i Taiwan.  

Universitetet och studierna 

National Cheng Kung University som jag blev antagen till är ett universitet i staden Tainan som 

erbjuder ingenjörsutbildningar, datorvetenskap, utbildningar inom medicin, planering och design. 

Internationella studenter erbjöds att gå en språkkurs på kinesiska som lästes två dagar i veckan. Min 

utbytestermin var något ovanlig då jag valde att läsa kurser på två skolor, dels National Cheng Kung i 

Tainan, men också National Sun-Yat Sen i Kaohsiung. Eftersom vi fick tag i en lägenhet i Kaohsiung 

var det där mesta tiden spenderades. Jag trivdes jättebra i hamnstaden som är omgiven av havet och 

möjlighet till både vågsurf och bad (även om stranden bestod av svart sand och var tom på folk). 

Anledningen till mitt val att läsa på båda skolorna var dels på grund av att jag gillade Kaohsiung som 

stad men också att universitetet där erbjöd många roliga kurser såsom vindsurfing och segling. Jag 

rekommenderar absolut framtida elever att göra samma sak om de vill se mer av Taiwan, dock får man 

vara beredd på mycket pappersarbete (gå mellan olika kontor på campus och få stämplar från olika 

personer) och för oss kostade det ca 4000 svenska kronor att läsa de kurserna vi ville på det andra 

universitetet, NSYSU. Det togs väl emot av KTH och poäng tillgodoräknades på samma sätt som om vi 

läst vid endast ett universitet. Att åka mellan Kaohsiung och Tainan tar ca 25 minuter med snabbtåget.  
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Kurser 

National Cheng Kung University: 

R353800 Strategic Management of Technology and Innovation - engelska  

Masternivå, 3 poäng i Taiwan, motsvarar 10 poäng på KTH  

Denna kurs behandlade management och hur man startat upp ett nytt projekt/företag. Det var 

mycket fokus på nya innovationer såsom AI och teknologi och det gällde att vara aktiv på 

lektionerna. Kursen hade ingen sluttentamen men en individuell skriftlig inlämning där man skulle 

göra en ”Business plan” för ett tänkt nytt projekt.  

RA75300 Human Resource Management in Health Industry – engelska  

Masternivå, 3 poäng i Taiwan, motsvarar 10 poäng på KTH 

Detta var en HR-kurs som krävde mycket diskussioner och att man var aktiv på lektionen. Jag 

tycker dock kursen var lite väl ”flummig” och fick inte med mig så mycket ny kunskap från den.  

National Sun-Yat Sen University:  

DFLL445 Introduction to Discourse Analysis – engelska  

Kandidatnivå, 3 poäng i Taiwan, motsvarar 5,5 poäng på KTH 

Denna kurs gick ut på att tolka och formulera engelska texter. Vi hade världens mest engagerade 

lärare vilket gjorde det mer givande. Examinationen bestod av flera skriftliga inlämningar.  

GEPE215Sport and Health: Basic Yachting (vindsurfing) – kinesiska  

Kandidatnivå, 1 poäng i Taiwan, motsvarar 2 poäng på KTH 

GEPE215F Sport and Health: Basic Yachting (segling) – kinesiska  

Kandidatnivå, 1 poäng i Taiwan, motsvarar 2 poäng på KTH 

Dessa kurser var två av anledningarna till att jag valde att studera även på NSYSU. Universitet 

hade en egen strand där vi fick lära oss både segling med Laser och vindsurfing. Kurserna hölls på 

kinesiska men vi hade en student som assisterade på båda lektionerna och översatte till engelska 

vilket fungerade bra. Riktigt roliga kurser!  

 

Vindsurfing på National Sun-Yat Sen University.  
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Staden och landet 

Jag skulle verkligen rekommendera att åka till Taiwan då det är ett land där man får uppleva en 

annorlunda kultur och samtidigt se fantastisk natur. Om man vill åt närheten till havet, sol och surf, så 

är Kaohsiung en stad att föredra. Huvudstaden Taipei är värd att besöka och man tar sig dit på några 

få timmar med snabbtåget (High Speed Rail), där finns mycket bra shopping och restauranger. När vi 

var lediga passade vi på att resa både till söder i Kenting och bila till östkusten och bl.a. se den fina 

nationalparken Taroko George. Kenting i Södra Taiwan är ett ”turist-ställe” med vita stränder och fin 

snorkling. När man bilar längst östkusten möts man av havet på ena sidan och de höga bergen på 

andra. Naturen är verkligen fantastisk! I den gigantiska nationalparken Taroko George kan man köra 

in med bil eller moped och se de mäktiga bergen, vattenfall och bada i varma källor. En timma söder 

om Taiwan ligger även en ö, Lambai Island, som vi besökte flitigt. Dit tog man sig med färja på 20 min 

från staden Donggang. På grund av reven utanför ön finns där ”betesmark” för havssköldpaddor och 

jag kan nästan garantera att du stöter på flera stycken om du åker dit och snorklar!  

 

Taiwans östkust.  

Det största hindret man möttes av i Taiwan var helt klart språket. Så länge man är beredd på mycket 

kroppsspråk och översättningshjälpmedel så klarar man sig fint. Är man på universitetsområden så är 

det dock bättre, många unga taiwaneser är i regel bättre på engelska än de äldre.  
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Fritid och sociala aktiviteter 

På universitetet i Kaohsiung kunde man betala en liten peng för att få utnyttja skolans tennisbanor. 

Där var vi många gånger och spelade i hettan. Mycket tid spenderades också på halvön Cijin precis 

utanför Kaohsiungs hamninlopp, dit man tar sig med en färja på 5 minuter. Ute på denna ö kunde man 

vissa dagar vågsurfa och en del kvällar spenderades på en restaurang precis vid stranden med världens 

godaste pommes frites och solnedgången rakt framför näsan.  

Annars gick mycket fritid åt till att testa de olika restauranger som Taiwan har att erbjuda. Favoriterna 

var Sushi Express, olika hotpot-restauranger och Din Tai Fung (michelinstjärne-resturang med 

dumplings som grundats i Taiwan).  

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Ett hett tips är att köpa SIM-kort direkt på flygplatsen när du landar i Taiwan. Där kan man köpa SIM-

kort med obegränsad surf för 5-6 månader, för detta fick vi betala ca 1500 kronor. Då kan du 

internetdela hur mycket som helst till din dator och behöver inte oroa dig över dåligt wifi.  

Kontanter är också ett måste i Taiwan, så ta ut mycket pengar i en klumpsumma och använd kontanter 

överallt, man kan inte räkna med att restauranger eller butiker ska ta kort.  

Om du inte bor på campus och vill kunna ta dig runt lätt är det smidigt att hyra moppe. Vi hyrde 

moped för fem månader och kunde enkelt se hela Kaohsiung med hjälp av moppen. Taiwan är väldigt 

bra anpassat för mopeder och parkeringar (till och med parkeringshus) för mopeder finns överallt. Det 

finns ofta även egna filer för mopeder på vägarna. Man får dock vara försiktig! Det är ett högt tempo 

och ofta väldigt mycket trafik.  

 

 

Jag rekommenderar starkt Taiwan om du vill uppleva något utöver det vanliga livet i Sverige.  

Hoppas du får en grym vistelse! 

/Ebba Ericson  


