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Roadshow Kina den 18-29 oktober 2007 
Sveriges generalkonsulat i Shanghai, Kina, kom med en inbjudan till svenska universitet och 
högskolor att vara med på en roadshow i Kina där Sverige skulle visa upp sig för kinesiskt 
universitetsväsende samt deltaga på utbildningsmässor för att rekrytera masterstudenter. 
 
Högskolor från Sverige 
Stockholm universitet tackade ja tillsammans med 14 andra högskolor, däribland Chalmers, 
Göteborgs universitet, Umeå universitet, Uppsala universitet, Linköpings universitet, Lunds 
universitet, Mälardalens högskola, Högskolan i Borås, Högskolan Väst, Högskolan Halmstad, 
Högskolan i Jönköping, Högskolan i Skövde, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Kristianstad. 
Stockholms universitet med Prorektor Lena Gerholm var delegationsledare för hela 
delegationen. 
 
Från Stockholms universitet, SU, deltog:  
prorektor, Lena Gerholm, professor 
dekanus Gudrun Dahl, professor, Samhällsvetenskaplig fakultet,  
dekanus Stefan Nordlund, professor Naturvetenskaplig fakultet  
Åke Nagrelius, Senior rådgivare för internationella relationer. 
docent Livia Olah, Sociologiska institutionen och demografiska enheten 
Caroline Bergström, Avdelningsdirektör för Sektionen för internationellt studentutbyte  
Helena Bruzelius, Kommunikationsstrateg, Enheten för kommunikation och samverkan 
docent Marja Kaikkonen, Institutionen för orientaliska språk.  
Birgitta Eriksson kanslichef, Naturvetenskapliga fakultetskansliet,  
adjungerad professor Birgitta Åkerlund Biologisk grundutbildning,  
professor Yishao Zhou Matematiska institutionen 
professor Thomas Hartman, prefekt Företagsekonomiska institutionen  
docent Ali Yakhlef, Företagsekonomiska institutionen  
professor Hans Wijkander, prefekt Nationalekonomiska institutionen.  
dr. Monika Åberg Yngwe, Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS), 
docent Hercules Dalianis, Institutionen för data- och systemvetenskap, (DSV) 
Rapport från resa till Kina 18 – 29 okt 2007 
 
Beijing 19-23 okt 
Stockholms universitets delegation delade upp sig i två delar så att vi kunde besöka fler 
universitet, ibland anslöt även de andra svenska högskolorna. 
Undertecknad besökte Chinese Service Centre for Scholarly Exchange, Renmin University of 
China, Chinese Academy of Social Sciences (CASS), Beihanguniversitet, “Flyg- och 
rymduniversitet” och Peking University samt China Scholarship Council. Alla besöken var 
officiella besök med rundvisning, tal och överlämnade av gåvor. 
 
Andra universitet och organisationer som besöktes var Utbildningsministeriet, Beijing 
Institute of Technology, Beijing Normal University. Undertecknad besökte även Google 
Beijing och höll ett föredrag för 15 forskare på Google om automatisk textsammanfattning 
och demonstrerade SweSum textsammanfattare för engelska nyhetstexter. Google Beijings 
forskningsavdelning har ungefär 500 forskare, Google Kina har totalt 3 000 anställda.  
 
Jag träffade även en av mina tidigare EMIS-masterstudenter Fei Zhou som arbetade på 
Ericsson Kina, hon berättade att tack vare sin masterexamen från Sverige fick jobb på 
Ericsson China. 
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På Pekinguniversitet gjorde jag på uppdrag av professor Mats Danielsson, DSV, en avstickare 
till School of Software and Microelectronics på Pekinguniversitet, där träffade jag professor 
Robert Chang samt Simon Chang som är föreläsare men också spelbolagsägare. Robert och 
Simon vill skicka 100 masterstudenter till DSV som skall gå en master i spelutveckling. 
 
På helgen stod vi i SUs monter på Chinese Higher Education Fair och gjorde reklam för våra 
masterutbildningar talade med studenter och föräldrar som ville veta mera om vad SU hade att 
erbjuda, vad vi var bäst på, vilken rankning SU hade i världen. Studenterna var mycket 
hungriga på utbildning.  Man ska vara medveten om att en utbildning i Kina innebär att lönen 
går upp minst 3-4 gånger jämfört med ingen utbildning alls. Jag tror vi träffade en 200-300 
studenter under dessa två dagar. Det var mycket värdefullt att ha med Marja (docent i 
kinesiska) och Yishao Zhou (professor i matematik) som kunde tala kinesiska med 
studenternas föräldrar som oftast inte kunde engelska och berätta om Sverige och SU. 
SU och Sverige var inte ensamma på denna mässa, Indien, Malaysia, Japan, Australien, Nya 
Zealand, Ryssland, hela Europa inkl. Malta och Cypern och Rumänien ställde ut, Argentina 
och hela Nordamerika var också där för att rekrytera studenter. Det var säkert hundra 
universitet som ställde ut. Ett par bra argument för Sverige och SU var att vi inte har några 
universitetsavgifter , SU har bra rankning och fyra nobelpris. Sverige har Ericsson och Volvo 
som är mycket kända i Kina. Ett annat bra argument är att man klarar sig bra med engelska 
språket i Sverige. 
 
Svenska ambassaden hade en mottagning på kvällen innan vi åkte till Shanghai där fick vi 
bland annat fick träffa ett femtontal svenskastuderande studenter från Beijing International 
Studies University. 
 
Shanghai 24-29 okt 
I Shanghai besökte vi Shanghai Education Committee, Jiaotong University, Tongji University 
och Fudan University. Alla universiteten som vi besökte var mycket tjusiga och påkostade, 
kändes som lyxiga amerikanska campus. Mira Mattson från DSV var gästprofessor under vårt 
besök på Fudan University och vi passade på att träffa henne för en gemensam middag med 
SUs delegation, där hon bland annat berättade om sina erfarenheter från Kina. 
Den 26 oktober åkte vi till Zheijang university i Zheijang. Bussresan skulle ta drygt två 
timmar och tog sju timmar pga av en olycka på motorvägen, vi kom fram kl 15.00 hade en 
kort snabb officiell lunch med gåvor och tal och därefter en snabb minimässa utomhus. 
27 och 28 oktober stod vi på Shanghai Education fair och talade med ett stort antal studenter 
som vill studera i Sverige. På mässan var det som vanligt ett stort antal universitet från hela 
världen där för att rekrytera masterstudenter. 
 
Generellt kan man säga att ett stort antal studenter var intresserade av Business 
administration, Economics, Marketing, ett mindre antal av Computer science och Natural 
sciences. Inom Computer science så var informationssäkerhet, artificiell intelligens, Computer 
vision, och Data Warehousing samt Business Intelligence hett. Många studenter ville gärna 
byta område från det dom studerat i sin Bachelor of Science till något helt annat. Ganska 
många ville doktorera och en del hade knappt påbörjat sina universitetsstudier och ville 
planera i god tid för sin master. Jag tror jag talade med minst mellan 20-50 studenter som 
skulle söka till DSVs olika masterprogram.  Vi lär få reda på det om stämmer efter det att de 
har sökt och blivit antagna för då kan vi fråga dem hur de hittade oss. 
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Material 
Vi hade med oss ett mycket proffsigt presentationsmaterial från Sverige dels i form av 
rollupper i kartong med bilder av SU, inkluderat DSV, campus Frescati, Stockholms stad och 
Nobelprisutdelningen, dels material att dela ut till studenterna i form av en beskrivning av 
Stockholms universitet och Stockholms stad samt åtta blad som beskrev åtta olika 
institutioner och deras respektive masterprogram. I DSVs fall var det sex olika 
masterprogram, http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=7064&a=25543 alla på SU, 
http://www.su.se/englishmasters,  (observera fotot från vår Roadshow) vi hade även med ett 
blad som beskrev en kinesisk doktorand och hennes liv i Stockholm. 
 
Ett problem eller fråga som vi ofta stötte på på vår roadshow var studenter som undrade om 
deadlinen 1februari för att söka till masterprogram. Den 1 februari har studenterna ännu inte 
fått ut sin examen, den får dom först i januari. Hur gör man då? Vi diskuterade detta internt 
inom delegation och ska hitta en lösning där man söker och när man blir antagen måste visa 
upp sin examen och på så sätt visumet till Sverige i tid till höstterminen. 
 
Utbildning i Kina 
De universitet som vi besökte är alla toppuniversitet ibland Kinas över 200 universitet. Att 
studera i Kina är inte gratis som i Sverige det kostar runt 5000 Yuan per år i avgifter till 
universiteten, vilket är ungefär lika mycket i kr. Att äta och bo kostar för en student runt 1500 
Yuan per månad. 
Bachelor of science är oftast på 3 eller 4 år i Kina precis som i USA. 
Peking university har en 5 årig Bachelor of Science med då har man ingen Master. 
 


