
Medietekniker i öst 
- Ebbe och Anders hos tekniktaiwaneser 
 
På en ö stor som Jämtland, bland 23 miljoner Taiwaneser och 15 miljoner 
mopeder – där finner man två medietekniker. Ebbe Strandell, som är inne på sitt 
fjärde studieår och Anders Frick, färdigbakad civilingenjör, är båda i 
högteknologins Taiwan för att uppleva asiatisk kultur, kinesiska sedvänjor samt 
lära sig språket – mandarin. 
 
Beläget utanför Kinas östkust, inte långt från Hong Kong, finns den ö som av 
portugiserna kom att kallas Ilha Formosa (den vackra ön). Och nog är det vackert 
alltid. När man lämnar städerna med dess trånga och smutsiga gränder och ger sig ut 
till kusten eller upp i de väldiga bergen möts man av en slående naturupplevelse. Ren 
luft och lodräta klippväggarna som stupar rakt ned i turkosa floder. Här är det ensamt, 
öde och vidsträckt.  
 
Dess raka motstats är huvudstaden Taipei, som trots sin gråa fasad är en mycket 
levande och intressant storstad i såväl kulturella som festliga avseenden. Här finns det 
berömda National Palace Museum med utställningar om kinesisk konst, kalligrafi och 
historia vilket är väl värt ett besök. Det finns också storslagna lämningar från 
diktaturtiden som tog slut när Taiwan så sent som 1991 blev demokratiskt. 
 
Till Hsinchu i Taiwan begav sig i höstas två medietekniker för att plugga. Ebbe 
Strandell, för att bli utbytesstudent vid National Tsing Hua University och Anders 
Frick för att ta en Master of Business Administration vid National Chiao Tung 
University. 
 
– Här toppen att plugga, säger Anders. Klimatet är behagligt, maten är utsökt och 
Taiwaneserna är otroligt vänliga mot utlänningar.  
 
I närheten av de båda universiteten ligger Hsinchu Science Park, vilket är som en 
blandning av Linköpings Mjärdevi och Norrköpings Pronova – fast mycket större. 
Över 100 000 personer jobbar i den teknikpark som skapat grunden till Taiwans 
välstånd.  
 
För 25 år sedan var Hsinchu en vindpinad bambuskog men i den gamla risnudelstaden 
tillverkas nu 70% av världens alla halvledare. Även på andra områden, som 
datortillbehör och platta skärmar, dominerar taiwanesiska företag. Det största 
företaget i teknikparken är TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, 
som var ett av de första företagen som etablerade sig i den enorma teknikparken. Då 
kom företag från USA och Europa för att starta tillverkning med billig arbetskraft i 
låglönelandet Taiwan. Idag sneglar de Taiwanesiska företagen istället på Kina, som 
övertagit rollen som låglöneland.  
 
I tidningarna skrivs det spaltkilometer om dagliga småkonflikter med Kina. Taiwan är 
inte erkänt som ett eget land (förutom av ett tiotal, främst afrikanska, småländer) och 
kallas av Kina för utbrytarprovins. Förhållandet med fastlandet är långt ifrån bra, och 
Kina antog nyligen en lag som ger rätt att med militära medel anfalla den 
kapitalistiska ön, om Taiwaneserna ens andas ordet självständighet.  
 



– Det är oerhört lärorikt och kul att vara här, säger Ebbe. Sydostasien är en alltmer 
intressant marknad för svenska företag och omställningen från västerländsk till 
kinesisk omgivning bjuder ovillkorligen på intressanta kulturkrockar. Jag 
rekommenderar varmt att åka hit för ett utbytesår.  
 
 
 
 
 
Taiwan i korthet: 

• 23 miljoner invånare, 15 miljoner mopeder 
• Flest mobiltelefonabonnemang i världen per invånare; i genomsnitt 113 st per 

100 invånare. 
• En av de högsta befolkningstätheterna i världen, med 625 inv./km2.(Sverige 

har 22 och Indien 328) 
• Här ligger världens högsta byggnad, Taipei 101, som är hela 508 meter hög, 

innehåller ett 800 tons stabiliseringssystem och med världsrekordsnabba hissar 
i dubbeldäckarmodell.  

• Jordbävningar flera gånger i veckan och i genomsnitt fyra mycket kraftiga 
tyfoner per år som sveper förbi. 

• Taiwaneserna jobbar väldigt mycket. Ibland är de dock lediga och en av de 
främsta fritidssysselsättningarna är att sjunga karaoke. 

• Till skillnad från kineserna så är det väldigt få Taiwaneser som röker eller 
dricker alkohol. Istället knaprar man betelnötter och…tja, sjunger karaoke. 

 
 
 
Bilder och bildtexter: 
 
 

 
Världens största halvledarföretag, TSMC, ligger i Hsinchus teknikpark – en park som 
lagt grunden till Taiwans nuvarande välstånd. 



 
Taipei 101 är världens första byggnad som är över en halv kilometer hög. Praktiskt 
nog är den byggd i ett av världens mest jordbävningsdrabbade områden.  
 
 

 
Att gå på nattmarknad är, förutom att jobba, sova och sjunga karaoke, en av 
Taiwanesernas favoritsysselsättningar. 


