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Inledning och mål 
Bakgrund till denna reflektion är att jag sedan 2014 är involverade i ett svensk-kinesiskt 
forskningssamarbete som betecknas ”IMPACT”. Genom IMPACT har jag varit involverade i 
handledning av kinesiska studenter och genom åren har ett stort antal studenter medverkat i projektet. 
Genom detta utbyte har jag lärt mig om och uppmärksammat de stora kulturella skillnaderna som 
existerar mellan Sverige och Kina och hur dessa kan påverkat min handledning.  
 
Målet med denna reflektion är att försöka uppmärksamma skillnaderna i kinesisk kultur, normer och 
värderingar, ur mitt perspektiv som svensk handledare samt hur dessa kan influerat min relation och 
handledning av kinesiska studenter. Fokus är alltså inte att jämföra svensk och kinesisk kultur och 
pedagogik utan att uppmärksamma upplevda aspekter i kinesisk kultur som kan ha påverkat. 
Reflektionen är baserad på mina egna erfarenheter i Kina med ett stöd av tillgänglig litteraturen och är 
alltså inte ett försök att göra en objektiv, jämförande eller helomfattande bedömning av handledning av 
kinesiska studenter. 
 
Vad är kultur, normer och värderingar  
För att kunna tillgodogöra sig denna reflektion måste vi fundera på vad kultur är och vad begreppet 
innebär vilket är ett helt forskningsområde i sig själv och bör ses som en övermäktig uppgift att 
sammanfatta på några rader. Det är ändå av vikt att ge en viss grunduppfattning om begreppet kultur 
och hur jag uppfattar det. Den förklaring som stämmer överens med min perception är att kultur är det 
kollektiva fenomen som är konstruerat av människor som delar en specifik social miljö, och språk, där 
detta fenomen sedan förmedlas vidare till ättlingar och inskolas hos nykomlingar (1, 2). Kultur är ett 
komplext fenomen som består av flera lager, där lagerna flyter in och ur varandra. De olika lagerna 
kan grovt delas in i de som är observerbara som exempelvis språk, mat, byggnader och direkta 
beteende, men täckt av de observerbara finner vi de som är svårare att definiera och förstå frågor som 
normer och värderingar. Normer kan man exempel definieras som den gemensam synen på vad som är 
rätt eller fel, medan värderingar sysslar med bedömningen om vad som är rätt och fel (1, 2).   
 
Aspekter och begrepp att vara medveten om när man handleder kinesiska studenter 
Vi kommer nu titta på några exempel på erfarenheter jag haft under mitt samarbete i Kina och som jag 
specifikt tycker är intressant att lyfta kopplat till min handledning av studenter.  
 

- En hierarkisk kultur och Synen på handledare och universitet  
Sverige har en platt samhällsuppbyggnad medan Kina har en stark hierarkisk samhällsuppbyggnad 
med en tydlig pyramidsstruktur och en tydlig ”up-down” styrning, där respekten och förtroende för ens 
överordnande är central (3). I en pyramidstruktur är också positionen av större vikt än innehavande 
kompentens och kunskap (3). Att hierarki också är central för kinesiska studenter har berörts i flera 
artiklar där det beskrivs att det finns en större maktdistans (power distance), tydligare hierarki och 
vikten av vilken position du har är större vid kinesiska universitet jämfört med västerländska 
universitet och företag (4–8). Som handledare bör man vara medveten om att kinesiska studenter tar 
med sig sitt beteende och syn på handledaren och universitet när de väljer att studera utomlands. En 
stor maktdistans, rejäl eller upplevde, kan därför innebära att kinesiska studenter kan upplevs som 
mindre kritiska och mindre benägna att medverka i diskussioner. Oftast beskrivs kinesiska studenter 
som lyssnare och följare snarare än som drivande (10). Denna uppfattning av kinesiska studenter kan 
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ha sprungit ur hur dessa agerar i närvaro av sin handledare eller andra individer med högre position. 
Faktum är dock när man jämför studenter från olika länder så finns det ingen reell skillnad hur asiatisk 
(Kinesiska) och västerländska studenter ser på sitt inlärande och hur de vill tillgodogöra sig kunskap 
(10). 
 
Att Kina i grunden är en stark hierarkisk kultur och högförtroendehetskultur påverkar också 
studenternas syn och förväntningar på handledaren och universitetet (4, 5, 7). Bland annat lyfts att det 
kan leda till en brist på kritiskt tänkande mot personer i högre position, där författare och föreläsare ej 
ska sättas ifråga och att handledare ses som den främsta auktoriteten som inte ska ifrågasättas. 
Ingleblad & Chung (5) resonerar att detta kan begränsa studenten genom påverkan av deras förmåga 
att utbytta och diskutera tankar med sin handledare och att det begränsar det oberoende, kreativt och 
lateralt tänkande. I vilken omfattning detta sker är individuellt kopplat, men enligt min egen erfarenhet 
är att detta är vanligare bland mina kinesiska studenter jämfört med sina västerländska motsvarigheter. 
När vi diskuterar synen på handledaren kan det vara intressant att titta på hur jag uppfattar och hur 
litteraturen framställer kinesiska handledare, eftersom det kan ge en uppfattning vilka förväntningar en 
student kan ha på sin handledare. När det gäller hur en kinesisk handledare fungerar i ett projekt så är 
det min erfarenhet att studenterna tilldelas en stor frihetsgrad i utförandet av ett projekt. Studenterna 
får oftast en tydlig beskrivning i inledningen av projektet med fokus vad det handlar om och målbild, 
vad exakt deras uppgift är i projektet och vilka metoder som ska användas. Under den praktiska fasen 
av ett projekt blir det dock upp till studenten själv att komma på hur och när saker ska utföras vilket 
leder till ”trial and error” eller felanvändning av metodik.  Även Wang & Byram (7) tar upp att 
handledaren framförallt är närvarande vid framställning av projektet, inledandet av fältarbetet, 
skrivandet av avhandlingen och vid avslutningsförsvaret, medan de under övriga faser av studierna 
tillåter studenterna att arbeta självständigt. Dock får studenterna stöd i gruppen och vi återkommer till 
detta i ett senare stycke. Handledaren är sedan endast direkt involverad i slutet av eller vid de 
förbestämda avrapporteringstillfällena för att gå igenom resultat och ge feedback och kritik. Min 
erfarenhet är också att kritiken vid dessa tillfällen kan vara mycket omfattande och skarp. Att kinesiska 
handledare har dålig inblick i framåtskridandet och avsaknad av detaljinformation har vid flera 
tillfällen varit tydligt för mig under gemensamma projektmöten. Situationen har också komplicerats på 
grund av maktavståndet då studenterna inte fått medverka i dessa. Att studenterna inte är vana vid 
europeiska handledare lyfts också litteraturen där studenterna upplevt att de saknat tydliga och 
utförliga instruktioner och att de önskade att handledare kontrollerad och utvärderad deras resultat och 
framsteg oftare och tydligare (4, 5, 7). 
 
Även synen på ett projekt kan skilja sig mellan Sverige och Kina där vi i Sverige ser ett student-
/doktorandprojekt som ett samarbete där student/doktoranden förväntas göra projektet till sitt eget. 
Denna syn på projekt återspeglas i att fokus i svenska forskningsutbildningar inte är på det praktiska 
momentet i utbildning ”att göra forskning/utföra laborationer” utan istället att utveckla studenternas 
förmåga att leda projekt och att publicera artiklar (11). För en kinesisk student kan det nog uppfattas 
som mycket utmanande och Ingleblad & Chung (5) menar att en kinesisk student framförallt kommer 
se på ett projekt som handledarens projekt, samt att den under utbildningen har svårt att se sig själv 
som expert och specialist. Jag har personligen erfarenhet av detta då jag vid flera tillfällen informerat 
studenterna att de är de enda som har överblicken och specifik kunskapen i ”sitt” projekt vilket 
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resulterat i att de blivit defensiva och generade, samt jag fått bedyrande av att jag är den som 
kunskapen och de förlitar sig på min guidning.  
 
Enligt min uppfattning så är den största skillnaden i handledning mellan Kina och Sverige är att man 
som svensk handledare kontinuerligt är engagerad under hela projektets gång, är intresserad av 
detaljer, vill ha utbyte med studenten kontinuerligt, diskuterar projektets innehåll och metoder, samt få 
studentens syn på projektet. Jag har personligen försökt tillämpat det ”svenska sättet” men på grund av 
det stora avståndet rent fysiskt har det ibland blivit svårt. Min reflektion är att detta åtminstone initialt 
skapat förvirring bland studenterna att en senior person är så involverad, men i efterhand har jag märkt 
att det är uppskattat av studenterna och de börjat kontakt mig med sina problem. Man ska dock vara 
medveten om att det är en stor kulturella skillnad att handledaren är engagerad på detta sätt under hela 
processen vilket också kan leda till problem. Studenterna i fråga kan som nämnt upplev det hela som 
förvirrande, otydligt och kan skapa frustration och oro eftersom de kan vara vana vid mer ”raka 
puckar” och tydlig kritik/svar. Lite förenklat kan man säga att de vill veta vad som är rätt och fel inte 
resonera runt frågan, just denna aspekt uppmärksammades också i en studie i Nederländerna (4).      
 

- Gruppen och individen  
Kina är också en kollektivistisk kultur och studier har visat att individer prioriterar familjen, gruppen 
och landet före individen (3, 4, 9). I Sverige och andra likvärdiga länder har vi en individualistisk 
kultur med fokus på personligt ansvar där individer förväntas ta hand om sig själv och sin allra 
närmaste familj (1, 4). För en svensk handledare är det viktigt att inse vilken roll grupptillhörigheten 
spelar för kinesiska studenter och deras möjlighet att utvecklas och inhämta kunskap. Wang & Byram 
(7) betonar att man i Kina har en ” community of learning” vilket innebär att man lär och utvecklas 
tillsammans. Den studien lyfter också begreppet ”tongmen”, där tongmen är de studenter som ledes av 
samma handledare och kan grovt översättas till ”vid samma dörr/lärjungar av en”. I dessa begrepp 
ingår att gruppen har en betydande roll i lärandet och alla tongmen förväntas vara med att undervisa 
och fostra medstudenter i gruppen, men du förväntas också också hjälpa och var tillgänglig för dina 
tongmen. Tongmen spelar alltså en viktig och central roll för lärandet av och inom gruppen, platsens 
kultur och socialisering, men också för gruppen allmänna välbefinnande. När man förstår vilken stor 
roll gruppen spelar för individen i Kina så kan man nog lättare förstå vilken extrem skillnad det blir när 
man kommer till Sverige och välbefinnandet för studenten, och hur svårt det kan vara att anpassa sig 
till ett svenskt lärande och kultur. 
 

- Du lien - Att förlora/tappa ansiktet - To lose face  
Den kulturella beteende som kanske är svårast som svensk att förstå är Du lien vilket enklast kan 
översättas till Att förlora/tappa ansiktet. Det är dock av stor vikt att ha viss insikt i begreppet då det är 
så centralt i kinesisk kultur. Förenklat kan man säga att förlora/tappa ansiktet handlar om att få någon 
framstå i dåliga dagar exempelvis genom att man poängterar någons bristande kompetens, avsaknad av 
kunskap (rejäl eller uppfattad) eller man råkar utför eller göra en pinsam handling. Speciellt jobbigt för 
en kinesisk kollega eller student är om detta sker i grupp och allra värst om chef eller handledare är 
närvarande. Ingleblad and Chung (5) förklarar att förlora ansiktet kan ske primärt på två sätt, på grund 
av eget beteende eller någon annans beteende. Kinesiska studenter kommer därför att agera för att 
försöka undvika att tappa ansiktet, men de kommer också agera för att handledaren eller gruppen inte 
heller ska förlora ansiktet. Du lien är därför viktigt att ha kunskap om inför handledningen av kinesiska 
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studenter, och man bör vara betänksam i hur man väljer att framför kritik eller ger förslag på 
ändringar. En kinesisk student kan därför också uppfatta västerländskt diskussionsbeteende som 
konfrontativt och antagonistiskt eftersom vi bland annat ser meningsskiljaktigheter som något centralt 
för diskussionen som driver utveckling framåt (4, 5). Hur en svensk handledare väljer att diskutera 
med sin student kan därför bli problematiskt och kan leda till att student upplever sig att förlora 
ansiktet. Som svensk handledare bör man vara uppmärksam på om sådana situationer uppstår då det 
kan hämma students framtida utveckling, genom att ytterligare begränsa studentens vilja att framföra 
sina åsikter och vilja att diskutera. Man bör även vara uppmärksam på att ett antal situationer som inte 
upplevas speciellt oroande i en svensk kontext kan vara mycket problematiska för en kinesisk dito. 
Exempel på sådana situationer kan vara att bli tillfrågad att kritiskt granska sitt eller någon annans 
arbete, att uppmanas vara kritiskt eller ifrågasättande mot handledaren eller annan person högre i 
position (4, 5).  
 
Avslutningsvis vill jag bara betona att denna reflektion runt ”du lien” är skissartad och det är svårt för 
en svensk att faktiskt förstå vilken påverkan att ”tappa ansiktet” faktiskt kan ha. Att förlora ansiktet 
kan påverka den enskild persons självuppfattningen men framförallt kan det påverka dennes position 
och anseende i en grupp, samt påverka möjligheterna för att göra karriär. Man ska också komma ihåg 
att i Kina så speglar individens anseende också gruppen både den tillhör nu och tidigare, om du tappar 
ansiktet gör även dina tongmen det. 
 
Avslutande reflektion 
I denna reflektion har jag valt ta upp några kulturella aspekter i Kina som jag upplevt personligen och 
som kan påverka handledning av kinesiska studenter. Jag vill också påminna läsaren att denna 
reflektion är långt ifrån heltäckande samt är subjektiv. Det finns också betydligt flera aspekter som 
denna reflektion kunde ha tagit upp och jag övervägde under skrivandet att inkludera betydligt fler, 
men på grund av deras omfattning och komplexitet valde jag att göra en begränsning. En aspekt jag 
dock vill berör innan jag avslutar är relaterat till skillnaden i användandet av språket och specifikt 
användandet av ordet ”Ja”/”Yes”. Det eftersom jag och säkerligen du som läsare ofta har hört eller 
kanske tycker dig själv har den erfarenheten att kinesiska studenter oftast säger Ja/Yes trots att de inte 
verkar förstått frågan eller uppgiften, eller upplevt att de som de inte vågar säga nej. Det finns dock en 
väldigt enkel förklaring till detta och det är att ja och nej inom kinesiskan inte är så tydligt och 
avgränsat som i svenska eller engelska språket. Inom kinesiskan finns det nämligen två olika ord för 
ja/yes och åtminstone fem olika sätt uttrycka orden på. Orden för ja kan nämligen antingen bekräfta 
uttalandet/påståendet eller bekräftar korrektheten i uttalandet/påståendet (5). När man inser att ett 
sådant enkelt ord som ja/yes kan orsaka förvirring och leda till missuppfattningar kan man nog få en 
insikt i hur stora de kulturella skillnaderna mellan Kina och Sverige är och vilken roll de kan spela i 
handledning av en student.  
 
Personligen kan jag bara säga att det gett mig mycket att vara involverad i arbete och handledning med 
kinesiska studenter. Jag kan också vara tydlig med att jag ur deras perspektiv tappat ansiktet och 
orsakat dem att tappa ansiktet, men så länge man vågar vara öppen och tydlig samt sätter upp tydliga 
regler och mål brukar det mesta lösa sig. Avslutningsvis vill jag bara avsluta med några ord som blev 
sagda till mig av en av de forskarstuderande jag arbetat mycket med en tid efter han disputerat ”I did 
not know that one could think in that way”.   
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