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En fantastisk höst i Hong Kong 

 
Innan avresa 
Efter att ha hört så mycket positivt om utbytesstudier bestämde jag mig också för att söka och den 
första frågan var till vilket land och till vilket universitet jag skulle söka. Jag visste att jag ville ha ett 
land med studier på engelska och jag lutade länge åt Australien. Men efter mycket velande bestämde 
jag mig för att söka till Hong Kong, där var studierna på engelska men jag fick ett större kulturellt 
utbyte vilket jag såg fram emot. Att det blev just Hong Kong University och Science and Technology, 
HKUST, berodde dels på grund av läget vid havet och dels på grund av att jag hört mycket gott om 
studiekvalitén. 

Innan resan var det en hel del som skulle fixas, men man får väldigt bra information ifrån skolan vad 
man ska fixa och när man ska fixa det. Bland annat måste man skicka in olika dokument till skolan för 
att de ska kunna fixa visum åt en, men man bli guidad genom den processen. 

Ankomst 
Skolan började den 1:a september och de två dagarna innan var det lite välkomstaktiviteter och 
informationsgenomgångar, så jag landade i Hong Kong den 29:e augusti för att flytta in på campus. 
Jag hade ansökt om en lokal buddy innan jag åkte och hon var snäll och mötte upp mig på flygplatsen 
och hjälpte mig med incheckningen till mitt rum på campus. Kan verkligen rekommendera att ansöka 
om en buddy (man får erbjudande om att göra det), för det var skönt att ha en kontaktperson på plats 
som man kunde ställa massor med frågor till. 

Ekonomi 
Från KTH fick jag (ansökte om) ett resebidrag på 8 000 kr för utbytesstudierna. Utöver det så var det 
bidrag och lån från CSN som täckte utgifterna. Hyran för boendet (drygt 10 000 kr) betalade man i en 
klumpsumma innan man kom till Hong Kong, så utgifterna på plats var mat, transport, resor och 
shopping. Jag upplevde att prisnivån i Hong Kong är något billigare än Sverige och maten på campus 
kostar runt 30 kr (men man vill inte alltid äta på campus, då man tröttnade på den efter ett tag). 
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Boende 
Man erbjuds boende på campus och delar då rum med en annan. Man får önska om man vill bo med 
en utbytesstudent eller en lokal student alternativt namnönska någon som man känner. Jag valde att 
bo med en utbytesstudent, med baktanken att man vill ungefär liknande saker under terminen. Man 
fick inte önska vilken Hall man ville bo i (dvs. vilken byggnad), och jag bodde i Hall II. Det var inte 
bästa standarden på boendet, men den låg relativt nära undervisningslokalerna. Hall I och Hall II 
ligger närmast Academic Builiding (där undervisningen är), men sett utifrån kvalitet är Hall VIII och 
IX något bättre, men de ligger lite längre bort på campus.  

På rummet fanns säng, garderob och skrivbord. Badrum delades gemensamt på våningen man bodde 
och det var fem toaletter och duschar på ca. 40 tjejer (men jag upplevde aldrig att det var någon kö). 
Kök fanns det inte, utan i gemensamhetsrummet fanns enbart två mikros som man kunde använda. 
Värt att nämna också är att man själv måste betala för AC och tvättning, vilket man gör genom att 
ladda på pengar på sitt student-ID kort. 

 

Universitetet och studierna 
HKUST är ett väldigt bra universitet! Skolan ligger väldigt vackert med utsikt över havet och jag tyckte 
att det var fräscha undervisningslokaler. Kvaliteten och svårigheten på kurserna var varierande, men 
jag valde relativt lätta kurser och studietakten kändes lagom. Det är lite mer projekt och inlämningar 
än på KTH upplevde jag och betygen baseras inte enbart på en tenta (även om betygen inte spelar 
någon roll från utbytet, då man är där på pass/fail). Det var knepigt att hitta kurser som jag ville läsa 
och som passade min inriktning, samt att få ihop ett bra schema där ingenting krockade. Till slut 
lyckades jag trots allt få ett schema med lektioner enbart på tisdagar och torsdagar (men då var det 
långa skoldagar). Det var ändå skönt med lediga dagar så man kunde passa på att utforska Hong Kong 
samt resa. Alla kurser ges på engelska, även om lärarnas engelskakunskaper var något varierande. 

 

  

Så här såg mitt rum ut, samt en bild på hur duscharna och toaletterna var placerade 
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Kurser 
Till att börja med ska jag säga att det var svårt att hitta kurser, men jag hittade till slut kurser som jag 
ville läsa och som jag kunde kombinera ihop till ett bra schema. Jag läste fem olika kurser, vardera på 
3 credits, vilket motsvarar 30 hp. De kurserna jag läste var: 

• Energy Resources & Usage (ENVR 3220) 

• Green Buildings and Energy Efficiency (ENVR 3003) 

• Introductory Environmental and Health Economics (ENVR 2310) 

• The Smart Consumer - Uncovering the Hidden Story behind the Product Label (ENVR 1080) 

• Introduction to Computing with Excel VBA (COMP 1022Q) 

ENVR 3220 och ENVR 3003 läste jag för att tillgodoräkna MJ2407 Uthållig energianvändning (det var 
inte riktigt en perfect match, men det fanns tyvärr inte så mycket att välja på som HKUST erbjöd just 
hösten som jag åkte). Både ENVR 1080 och COMP 1022Q var ganska lätta kurser, men som var roliga 
att läsa och känns relativt användbara i vardagen. 

Staden och landet 
Jag tyckte väldigt mycket om Hong Kong då det fanns mycket att se och göra. Hong Kong består dels 
av en stadskärna med skyskrapor, restauranger, shopping, barer och klubbar. Men sedan så finns det 
även möjlighet att vara i naturen och bland annat hika och hänga på olika stränder, en sida av Hong 
Kong som jag blev positivt överraskad av.  

Kulturellt är det skillnader, men ingenting som jag upplevde som jobbigt utan snarare intressant och 
lärorikt. Jag trodde att fler skulle kunna bra engelska eftersom engelska är ett av de officiellt språken i 
Hong Kong, men bland de äldre generationerna är det många som inte förstår eller kan prata engelska. 
Trots det gick det oftast att göra sig förstådd. 

Utsikten från campus samt utsikten från mitt rum 
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Fritid och sociala aktiviteter 
På campus finns det tillgång till gym, simbassäng, tennisbanor, friidrottsbana m.m. så det var gott om 
träningsmöjligheter och allt är dessutom gratis. Sedan kan man även gå med i olika klubbar, men det 
var inte något jag gjorde så har ingen erfarenhet av det. 

Eftersom det inte fanns tillgång till kök i boendet blev det att man åt väldigt mycket ute på restaurang. 
Sai Kung är ett jättemysigt distrikt som ligger norr om HKUST och dit åkte vi ofta och åt middag då det 
ligger ca 15 min från campus med minibuss nr 12. Inne i stan tyckte jag att området SoHo erbjöd 
väldigt många bra restauranger, även om de var snäppet dyrare än det billigaste som går att hitta i 
Hong Kong. Exempel på restauranger är Little Bao, Chôm Chôm, Jinjuu och Corner Kitchen Café 
(sistnämnda är bra för brunch). Ett annat brunchalternativ är Aqua, det är dyrare (ca 500-600 kr) då 
det är en brunch med free flow champagne, men utsikten från restaurangen är magisk och maten är 
väldigt god! 

Utöver att spendera tid resa jag även en del. Jag var i Filippinerna (på ön Palawan), Seoul, Taipei, 
Vietnam (Hoi An och Ho Chi Minh City), Kuala Lumpur samt på Bali. Utbytesterminen går väldigt 
snabbt, så ett tips är att ha ett hum om vart man vill åka redan när man kommer till Hong Kong och 
inte spara alla resor till sista månaden utan sprida ut dem under hela terminen. Att hitta någon att 
resa tillsammans med är inte svårt då de flesta utbytesstudenterna vill resa och det skapades en grupp 
på Facebook där man kunde efterlysa resesällskap. 

 

Rekommendationer och övriga reflektioner 
Octopus card: Är ett busskort som är värt att införskaffa. Man får en blankett från skolan för att 
ansöka om student octopus card, så se till att fylla i och lämna in den vid en tunnelbanestation så 
snabbt som möjligt för att fixa ett sådant kort, då ett studentkort ger halva priset på tunnelbaneresor. 

Ett tips är att åka till IKEA första dagen när man anländer. Det finns inget täcke eller kudde, så det kan 
vara skönt att köpa samt om man vill köpa någon skål eller mugg eller så (till exempel kokade jag gröt 
till frukost varje morgon). 

Våga ta kontakt med andra människor. Alla utbytesstudenter är i samma sits och vill hitta nya vänner 
att umgås med, så våga fråga folk om de vill hitta på saker tillsammans. Att också att lära känna någon 
local kan vara värt för en inblick i kulturen i Hong Kong och som jag nämnt tidigare får man 
erbjudandet om att ha en buddy så ta tillvara på den möjligheten. 

Passa på att resa, men glöm inte bort att upptäcka Hong Kong också! Exempel på sevärdheter är: 
Victoria Peak (både under dagen, men också att komma dit vid solnedgången och sedan se det by 
night), Wong Tai Sin Temple, Chi Lin Nunnery & Nan Lian Garden, Ten Thousand Buddahs 
Monastery, Ladies market (samt Goldfish market och Flower market) och Big Buddah. 
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Upptäck Hong Kongs utbud av barer – både den högsta baren i världen och de gömda barerna. Ozone 
Bar ligger på 118 våningen och är den högst belägsta baren i världen, riktigt cool att besöka. I Hong 
Kong finns även flera gömda barer (speakeasies) som är roliga att leta upp och de är ofta häftigt 
inredda. Exempel är Mrs. Pound, Stockton, Ophelia och The Iron Fairies. 

Hiker: Jag kan rekommendera hikerna Dragon’s Back och Lion Rock samt att hika i Sai Kung East 
Country Park. Hemsidan http://www.walkonhill.com/route_en.php var bra för att hitta olika hiker 
man kan göra. 

 

Sammanfattning 
Jag är väldigt glad att jag tog chansen att åka på utbyte då jag hade det fantastiskt i Hong Kong och på 
mina övriga resor. Om du velar mellan att åka och inte åka på utbyte kan jag bara säga ÅK! Jag vet att 
alla säger att deras utbyte är underbart och att man inte hör någon som säger att deras utbyte varit 
dåligt och såhär i efterhand förstår jag verkligen hur det kan vara så, för det är riktigt nice att åka iväg. 
Har du några fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig på ellenstj@kth.se.  

Hoppas att du får ett minst lika bra utbyte som jag hade!  

 

 

Hiker från vänster: Dragon’s Back, Lion Rock och Sai Kung East Country Park  


