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Utbytesstudier i Hong Kong där Naturen möter Skyskraporna 

Innan avresa 

Skoltrött, tråkigt väder och less på samma gamla rutiner, var bara några av många anledningar till varför just jag 
sökte utbytesstudier. Tio månader om året är det grått och kallt i Sverige och därför var det självklart för mig att 
söka studier i ett land med värme och sol. Jag sökte en stad med värme/sol, bra kommunikationer till andra resmål 
och fin miljö,  därför blev Hong Kong mitt förstahandsval. Skolans ranking var inte av högsta prioritet, men också 
en faktor som fanns med i mitt bakhuvud. Mina förväntningar var skyhöga. Jag förväntade mig precis allt. Jag 
förväntade mig något nytt och annorlunda. Jag ville få mer internationellt socialtutbyte, mera sol och läsa andra 
intressanta kurser som inte fanns här hemma. Alla dessa faktorer bidrog till att jag läste min hösttermin 2018 på 
Chinese University of Hong Kong (CUHK).  

De enda förberedelserna jag gjorde utöver de obligatoriska förberedelserna från KTH’s sida (Studentvisum, söka 
kurser etc.) var att jag vaccinerade mig innan avresa. Jag vaccinerade mig mot allt som rekommenderades av 
vaccinationscentret (Ducoral, Japansk encefalit, meningokocker, tyfoid, hepatit A, hepatit B etc.). Då jag skulle 
resa runt en hel del i sydöstra Asien valde jag att ta all rekommenderad vaccination. Jag sökte även resestipendium 
från KTH.  

Ankomst 

Innan studiestart valde jag att resa två veckor i Shanghai, sedan åkte jag i Hongkong exakt 6 dagar innan studiestart. 
Detta var rekommenderad tid för ankomst, vilket jag anser är perfekt. Alla checkades in och välkomnades i lobbyn 
på de temporära boendena på campus. Under denna introduktionsvecka var det organiserade välkomstevents i 
form av middagar, sightseeing och andra aktiviteter. Helgen därpå flyttade alla från sina temporära boenden till 
sina ”riktiga” boenden. Genom att ha två olika boenden fick vi chans att lära känna flera nya personer, vilket var 
väldigt trevligt! Alla studenter tilldelades ett specifikt campus (sektioner), där man fick möjlighet att träffa flera 
”locals” och delta i olika events.  

Ekonomi 

Det enda stipendiet jag sökte var resebidraget från KTH på 8000 kr. Jag var lyckligt lottad och fick tilldelat boende 
på campus, vilket gjorde att jag kom undan väldigt billigt. För att vara mer exakt så betalade jag 7000 kr för hela 
terminen, därav så upplevde jag ingen ekonomiskstress under utbytet. Jag valde också att utöka CSN och ta 
merkostnadslån, vilket jag spenderade på att resa runt i Asien. Boende i Hong Kong är annars väldigt dyrt och 
livskostnaderna är  höga. Det kan bli svårt att gå runt ekonomiskt i Hong Kong om man inte hittar billigt boende 
eller får extra bidrag.  

Boende 

Jag fick ett tilldelat boende av universitetet som kostade runt 7000 kr för hela terminen, vilket var väldigt generöst 
då hyran i Hong Kong ofta överstiger 10 000 kr/mån för en liten etta. Boendestandarden var helt ok, varken bra 
eller dåligt. Jag bodde i I-house 1 som är ett boende med främst internationella studenter, vilket var väldigt roligt! 
Boendeformen var delade lägenheter med flera separata rum. Det fans rum för 1 person, 2 personer och 3 personer. 
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Du kunde inte själv välja vilken rumstyp du ville ha. I varje lägenhet bodde det ca. 10 personer som delade på 3 
badrum med toalett, dusch och ett kök. Den största nackdelen var att köket inte var utrustat, vilket resulterade i 
väldigt lite egen matlagning. Vi såg ingen anledning att införskaffa oss full utrustning för ett kök som endast skulle  
användas i 4 månader.  

Rummet var inte helt välstädat vid ankomst, men det gick bra om man städade rent själv.  

Universitetet och studierna 

Chinese University of Hong Kong är ett stort internationellt universitet som ligger i norra Hong Kong (main land). 
Universitet undervisar inom olika ämnesområden, men de mest välkända är medicin, ekonomi, business och 
ingenjör.  

En vanlig dag för en utbytesstudent och en lokal student ser nog väldigt olika ut. Jag som utbytesstudent hade 
endast föreläsningar två dagar i veckan, måndagar och tisdagar. De dagar jag hade föreläsningar valde jag att ägna 
till studier. Sedan studerade jag en extra dag i veckan vid behov eller vid projektinlämning. Alla kurser jag läste 
var på högre nivå och undervisades på engelska. Det fanns möjlighet att ta extra språkkurser vid intresse, men 
inget jag gjorde. Undervisningen i Hong Kong är mycket mer interaktiv än hemma här i Sverige. I nästan alla 
kurser är ”class participation” en del av slutbetyget. Du kunde inte välja att skippa alla föreläsningar och sedan 
endast dyka upp på examinationstillfällena. Lärarna kunde också peka ut enskilda studenter som var tvungna att 
svara på specifika frågor, vilket var en stor skillnad från KTH där allt är mer valfritt.  

Kurser 

Kurserna jag läste valdes utefter schema, då jag helst ville komprimera mina föreläsningar till 2-3 dagar i veckan 
för att kunna resa bort över helgerna. För mig var det också viktigt att kolla examinationsdatumen, men ibland var 
det svårt att avgöra det i förtid. Till en början var det svårt att veta vilka dagar föreläsningarna gick på, men efter 
kursvalsperioden på plats hade man en provvecka och därefter kunde man välja till eller droppa kurser som inte 
passade. Jag försökte tillgodoräkna alla mina kurser, men kunde dessvärre inte hitta en motsvarande kurs på CUHK 
till riskvärderingen, så då valde jag en valfri kurs istället. Se i tabellen nedan vilka kurser på CUHK som 
motsvarade kurserna på KTH.  

Credits CHINESE 
UNIVERSITY OF 

HONG KONG 

HP KUNGLIGA 
TEKNISKA 

HÖGSKOLAN 

Obligatorisk kurs 
(OK)/Valfri 
kurs(VK) 

6 FINA3020 International 
Finance 

  VK 

6 FINA3080 Investment 
Analysis & Portfolio 
Management 

7,5 SF2942 Portfolio theory 
and risk management 

OK 

6 MGNT3010 
Organizational 
Behavior 

6 ME2311 Ledarskap och 
industriellt 
förändringsrabete 

OK 

6 MGNT4130 
Management consulting 
and change 
management 

6 ME2311 Ledarskap och 
industriellt 
förändringsrabete 

OK 
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Staden och landet 

Om jag skulle beskriva Hong Kong med en mening så skulle det vara: ”Landet där naturen möter skyskraporna”. 
I Hong Kong finns ALLT! Du har alltifrån storstadskänslan, nattlivet, shopping, bred matkultur och naturen inom 
väldigt korta avstånd. Man ska inte underskatta naturen i Hong Kong. På bara 20 minuter kan du ta dig från storstan 
till naturreservat med långa hiking trails, vattenfall och stränder.  

Kulturen i Hong Kong är väldigt komplicerad. Trots att de varit en engelsk koloni under många år, så präglas 
kulturen mestadels av den kinesiska kulturen. Inne i innerstaden är storstadspulsen väldigt påtaglig, men med bara 
20 min buss/tunnelbana når du platser med hav och stränder så långt ögat kan nå.  

Den största kulturkrocken för mig var servicen. I Hong Kong kan man inte förvänta sig någon service på varken 
hotell, butiker eller restauranger etc. Allt ska gå snabbt och effektivt och ”service mind” är absolut inget som 
prioriteras. Jag trodde också till en början att lokalborna skulle vara bättre på engelska, men den är ganska 
grundläggande. Dock gör de flesta sig förstådda på engelska.  

Fritid och sociala aktiviteter 

På fritiden ägnade jag störstadels min tid åt att resa runt till grannländerna och andra länder i Asien. Under mitt 
utbyteshalvår hann jag besöka Shanghai, Taiwan, Shen Zheng, Japan och Bali. När jag inte var på resande fot 
umgicks jag mestadels med andra utbytesstudenter. Jag upplevde att det var svårt att komma i kontakt med lokala 
studenter, då de hade helt andra dygnsrytmer och livsstil, men jag vill inte heller påstå att jag personligen gjorde 
allt i  min makt för att lära känna dem bättre. Man hade fullt upp ändå.  

Det fanns möjlighet för skolaktiviteter såsom simmning, tennis, språkkurser etc. men jag ville helst inte binda upp 
min fritid under veckorna. I Hong Kong finns det alltid events att gå på och det är full fart varje dag, exempelvis 
kunde man gå på taco-Tuesday varje tisdag och varje onsdag var det horse race som gällde. 

Rekommendationer och övriga reflektioner 

Min starkaste rekommendation är att besöka naturen och alla hiking trails (Dragon’s back, Sai Wan/Sai Kung, 
Lions rock, The peak, Victoria peak etc.)  i Hong Kong. Ett måste är  att besöka Sai Wan där du hittar kritvita 
ständer, korallblått vatten och långa hiking trails och om du vill ha en riktig utmaning kan du hikea upp till Sharp 
peak och därifrån har du en oemotståndlig vy att se framemot. Glöm inte att Hong Kong är mer än skyskrapor.  


