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Projekt 
Min resa tog sin start i Augusti 2012 då jag beslöt mig för att söka ett MFS-stipendium för att 
kunna göra mitt examensbarbete för en masterexamen i Biologi i Kina. Det första målet var 
att skaffa en handledare i Kina och via Uppsala Universitet fick jag kontakt med en professor 
vid Yunnan University, Kina, som under en längre tid hade arbetat med konflikten mellan 
människor och elefanter i Kina. Syftet med min studie blev att undersöka hur 
kompensationssystemet som används för ersättning av försörd egendom på grund av elefanter 
påverkar elefanternas bevarandestatus i Kina.  
 
Nästa steg var att gå en kurs som ges via Uppsala Universitet där det ingick en tre veckors 
fältresa till Yunnan, den provins där mitt planerade fältarbete var tänkt att genomföras. 
Tillsammans med ca 30 studenter, en kall februaridag, begav jag mig så tillslut av till 
Kunming. Kunming är huvudstaden i Yunnan och kan bäst beskrivas som en mindre storstad i 
Kina, med en bofolkning på endast sex millioner. Det är i Kunming som Yunnan University 
ligger och tanken var att jag skulle möta upp min handledare när jag kom ner, dock hade han 
under de senaste två månaderna varit väldigt svår att få tag på och att jag nu befann mig i 
Kina verkade inte göra någon skillnad. Han svarade inte på mail och befann sig inte på 
campus. När några av de andra professorerna som vi kom i kontakt med via universitetet 
tillslut fick tag på honom visade det sig att han var på semester.  
 
Som en del av den kurs jag läste så reste vi runt i cirka två veckor i Yunnan för att lära oss om 
den biodiversitet som finns där samt hur naturen nyttjas. Det hjälpte mig att förstå vilka 
problem som finns vad gäller naturvård i Kina och gav mig en viss kännedom om området. 
När vi så kom tillbaka till Kunming hade jag fortfarande inte hört av min handledare i Kina 
och började känna mig rätt nervös på riktigt över att allt allting skulle gå åt pipan. Sista 
kvällen innan mina svenska professorer och kursare åter begav sig hem till Sverige så hade vi 
en middag med några av professorerna vid Yunnan university, vilka jag raskt blev presenterad 
för. Tanken var att min handledare skulle ha deltagit på middagen men återigen var han 
spårlöst försvunnen. Min handledare skulle ha hjälpt mig att skaffa forskningstillstånd och 
hitta en bostad men då han inte svarat på några av mina mail så hade jag ingen aning om vart 
jag skulle bo eller om jag skulle kunna genomföra projektet över huvud taget. Då jag inte 
pratar kinesiska och folket i kina inte pratar engelska så skulle jag inte ha haft någon chans att 
genomföra projektet utan hjälp från universitetet och en handledare i Kina. 
 
Med hjälp av mina svenska och kinesiska professorer trollades mirakulöst nog en ny 
handledare fram till mig under kvällen och det visade sig även att en tjej som var med på 
middagen hade ett rum intill campus som stod tomt där jag kunde bo. Dagen efter mötte jag 
min nya handledare och den student som skulle följa med mig ut i fält och jag fick presentera 
min projektplan för dem. Vi diskuterade igenom genomförandet av fältartbetet och allt det 
praktiska som behövde lösas innan vi kunde ge oss iväg. En vecka senare satt jag så 
tillsammans med studenten på en buss ner till södra Yunnan där vi under två veckor samlade 
in all data. Jag anställde även en chauför som också fungerade som guide och som tog oss till 
små byar ute i ingestans där folk fått sin egendom förstörd. Jag hade konstruerat en enkät som 
vi utgick ifrån när ”vi” pratade med byborna. Det tog oss cirka två veckor att samla in ungefär 
300 enkätsvar och med den mängden data kände vi oss nöjda och återvände till Kunming där 
jag stannade i ytterliggare cirka två veckor för att sammanställa datat.  
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Kulturkrockar 
I mångt och mycket är sättet att bete sig likt det hemma men det finns ett antal skillnader som 
jag var mer eller mindre förberedd på: 

• Folk stirrar, pekar och skrattar helt öppet åt dig. Det är heller inte helt ovanligt att man 
får ställa upp och vara med på bild (framförallt om man som jag är lång och blond). 

• Folk är generellt sätt väldigt vänliga och hjälpsamma. Vid flera tillfällen bad vi 
främlingar om hjälp med att t.ex. hitta till ett tåg och det slutade med att de guidade 
oss resten av dagen, bjöd på mat eller bara var enormt snälla.    

• Folk är dåliga på avsked, att säga tack och förlåt. Det finns en hierarki där det verkar 
vara väldigt svårt för (framförallt) professorer att visa sig underlägsna. För mig 
medförde det att professorer undvek att ha direktkontakt med mig då de inte kände sig 
bekväma med att prata engelska eller att de undvek att svara på mail av samma 
anledning. Detta gör att allting tar betydligt mycket längre tid än vad man avser och att 
handledningen är i princip obefintlig. Kanske hade jag även viss otur vad gäller detta.  

• När vi var ute i fält bjöd jag de jag hade anställt på middag och vid några tillfällen 
passade de på att bjuda in vänner eller andra professorer utan att först fråga mig. Ingen 
ansåg heller att detta var någonting som de behövde förklaras och sen skulle jag betala 
för oss alla. Återigen hade jag kanske otur vad gäller detta och efter andra gången det 
skedde sa jag ifrån. Jag tror att de upplever att vi har mycket mer pengar än vad vi 
egentligen har bara för att vi kommer ifrån Sverige.   

• I Kina anses det fint om man inte kan tömma faten på bordet så när man beställer in 
mat på resturanger så bör man beställa in mer mat än vad som äts upp. 

• Det finns ofta två priser på allting, ett för turister och ett för lokalbefolkningen.  
 
Tips 

• Lär dig lite kinesiska och fråga mycket. Folk uppskattade den lilla kinesiskan jag 
kunde väldigt mycket och i flera fall hade jag inte kunnat ta mig fram utan att kunna 
lite kinesiska då verkligen ingen utanför universitetet eller turistområdena kan 
engelska. Räkna heller inte med att det finns skyltar på engelska. 

• Ha med gåvor från Sverige. Man förväntas ge gåvor till de flesta man möter som 
hjälper en. Bland männen är sprit och tobak ofta uppskattat. 

• Var envis och se till att markera vad som är okej och inte. I möten med professorer är 
det mycket viktigt att visa dem stor respekt men samtidigt se till så att de ger dig den 
information du behöver och trycka på de punkter som är viktiga för dig.  

• Ha ordentliga intyg på att du har rätt att genomföra din studie. Se till att alla dokument 
har de rätta stämplarna och dubbelkolla allting! Myndigheterna är inte att leka med.  

• Det underlättar verkligen att vara två som åker. Jag hade tur som träffade en tjej som 
kunde hjälpa och stötta mig och utan hennes hjälp hade jag eventuellt blivit smått 
galen på slutet.  

• Njut! Kina är ett väldigt annorlunda land med stora krontaster vad gäller i princip 
allting. Städerna är enorma och livliga medan landsbyggden är ensligare och betydligt 
fredligare. Naturen i Kina är stundom smått spektakulär, på gränsen till overklig, och 
det finns massor av historia och kultur att ta del av! 

 
Jag hade både otroligt oflyt och en himla tur under min tid i Kina. Att åka ner som jag gjorde 
trots att så mycket var fruktansvärt oklart skulle jag verkligen inte rekomendera någon att 
göra. Att våga ta chansen att göra ett MFS-arbete skulle jag dock rekomendera alla att göra. 
Ja, vid många tillfällen svor jag högt och lidelsefullt men för det mesta kände jag mig väldigt 
lyckligt lottad som fått möjligheten att göra någonting så unikt, lärorikt och utmanande.    
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