
Reseberättelse Hong Kong Polytechnic University 
 
 
Den 28 augusti 2014 for jag till 
staden Hong Kong för min första 
utbytestermin. Hong Kong har alltid 
fascinerat mig, en plats som länge 
styrts av engelsk regim och har 
därför en häftig blandning mellan 
asiatisk och europeisk kultur och 
atmosfär. Hong Kong brukar kallas 
för ”Asiens New York” och är en av 
världens mest betydelsefulla 
handelsplatser, vilket också lockade 
mig till valet av just Hong Kong, att 
det skulle vara lärorikt att få bo och 
studera i en sådan stad.  
 
Många av mina vänner som åkt på 
utbytestermin tidigare varnade mig 
för den jobbiga processen med 
ansökan, boende och visum. Jag 
upplevde inte detta som särskilt 
jobbigt men visst är det viktigt att 
lägga ner tid på ansökan, särskilt på ”statement of purpose”. När det kom till att söka 
boende och visum så upplevde jag att detta gick mycket smidigt. Jag fick också bra hjälp 
av min studievägledare på Lunds universitet, som alltid fanns tillgänglig vid frågor. 
 
Att studera på Polytechnic University i Hong Kong är annorlunda från att studera på 
Lunds Universitet. Där studerar du fem ämnen åt gången istället för max två ämnen, som 
jag tidigare gjort. Det är därför viktigt att kunna prioritera och planera. Det finns så 
mycket nytt att uppleva men glöm inte bort studierna! Att studera med elever från Hong 
Kong är också en upplevelse, eleverna har stor press på sig då deras familjer ofta har 
lagt ner mycket pengar på att de ska kunna gå på universitetet. Många av de lokala 
studenterna sitter därför dag som natt och studerar. Trots detta så sätter de gärna 
undan tid för att lära känna dig som utbytesstudent och de bjuder gärna med dig till 
lokala restauranger och inhemska platser för att ge dig en riktig ”Hong Kong upplevelse”. 
Ta den chansen, det är ofta ett minne för livet! 
 
Universitetets campus består av imponerande byggnader och har över huvud taget en 
fin miljö, här finns det gott om fik och restauranger samt en bank och ett stort bibliotek. 
Om dessa faciliteter inte lockar så ligger området centralt på Kowloon ön, så det finns ett 
rikt utbud av fik i närheten. 
 
Det viktigaste som jag har lärt mig under min tid som utbytesstudent i Hong Kong är att 
kunna hantera så mycket nytt på en och samma gång. Studieupplägget är som sagt 
annorlunda från hemma liksom kulturen, boendet och människorna. Det uppstod ofta 
kulturkrockar och missförstånd i början vilket är mycket lärorikt man får en större 
förståelse för andra kulturer något jag tror är viktigt i framtida arbetsliv.  



 
Om du är intresserad av att åka och studera i Hong Kong så vill jag påminna dig om att 
Hong Kong är så mycket mer än en storstad, det är en plats som erbjuder vackra ständer 
och hiking turer bara någon timme bort från centrum. Var inte rädd för att lära känna 
dina nya klasskamrater, de tar gärna med dig till inhemska platser där du får unika 
upplevelser. Att bo och studera i Hong Kong var en fantastisk upplevelse, sök om du har 
möjlighet!  
 
LYCKA TILL! 
 
Alice Leffler Bohlander 
 
 


