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Våren 2006 beviljades jag ett MFS-stipendium för att åka till Wuhan i Kina för att göra en del av mitt 
examensarbete där. Wuhan är en stor industristad i centrala Kina där bilindustrin är en av de största 
industrisektorerna. Mitt examensarbete “Wastewater technologies in Wuhan’s automobile industry, 
China, - improvements and implementation” är en förstudie till det miljöteknik centrum som 
Borlänge energi och IVL försöker etablera tillsammans med de kinesiska parterna Wuhan 
Environmental Protection Research Science Institute (EPRSI) och Environment Protection Bureau. 
Målet med denna resa var att undersöka den vattenreningsteknik som används inom bilindustrin 
samt intresset för svensk vattenreningsteknik som skulle kunna användas för att förbättra denna. 

Innan avresan till Kina besökte jag och skapade kontakt med tre svenska företag inom vattenrening, 
Mercatus, Vilokan och Polyprojekt. Vid dessa besök fick jag en introduktion av deras 
vattenreningstekniker och speciellt rening av ytbehandlingsvatten. Ytbehandling är en stor del i 
bilindustrins lackeringsprocess och i Wuhan är bilindustrin en av de största industrierna. Det kändes 
därför som ett naturligt val att undersöka vattenreningsteknik som används inom bilindustrin samt 
intresset för svensk vattenreningsteknik som skulle kunna användas för att förbättra denna rening, 

Jag har tidigare varit utbytesstudent i Nanjing, en stor studentstad, även en betydande historisk stad i 
Kina. Jag visste ungefär vad jag kunde förvänta mig. Min mamma kommer från Hong Kong så maten 
och kulturen är inte främmande. Jag visste sedan tidigare när jag gjorde ett projektarbete på den 
kinesiska tidsvattenzonen Wanggang att jag kunde förvänta mig att mycket missförstånd uppstår och 
att saker tar sin tid i mittens rike. Jag var inställd på det, så jag och tre andra studenter som jag åkte 
samtidigt med förmedlade tydliga beskrivningar på vad vi ville göra långt i förväg,   

Jag, tre andra ”exjobbare”, en chef från IVL och min gamla klasskompis Anna som nu jobbar på 
Borlänge Energi AB åkte tillsammans till Kina den 2 september 2007 och började med att besöka IVLs 
kontor där. Kontoret där fungerar på ungefär samma vis här som i Wuhan, det vill säga de vill bl.a. 
försöka ”promota” svensk miljöteknik och expertis. Det var därför väldigt intressant och få följa med 
på möten och få ta del av kunskap från detta center även om det inte bidrog till exjobbet märkbart.  

Sedan bar det av till Wuhan i centrala Kina där vi skulle göra en del av vårat examensarbete,. Till en 
början blev det mycket representation på kontoret på EPRSI och sen skulle vi åter igen förklara vad vi 
egentligen ville göra. Vi ”exjobbare” blev placerade i två olika kontor. Tjejerna fick sitta i kontoret där 
upp där de hade en del engelskspråkiga kollegor som de kunde rådfråga om hjälp. Jag och Oscar blev 
placerade i ett kontor några våningar under där ingen pratade engelska, eftersom jag kan en del 
kinesiska och det var väldigt få som kunde prata engelska. En av dem som behärskade engelska 
språket var Shaq som är jämngammal med oss, han var till stor hjälp under våran vistelse, både som 
tolk och ”problemlösare”. Den yngre generationen är generellt sett mycket bättre på engelska och 
det är väldigt kul eftersom det gör det lättare att få en bättre kontakt med människor och 
förhoppningsvis kommer det att vara lättare för engelskspråkiga att jobba och verka i Kina i 
framtiden. 



Jag skulle som sagt besöka bilindustrier i Wuhan för att se vad de har för vattenreningsteknik och vad 
det finns för möjligheter för svensk vattenreningsteknik på den kinesiska marknaden. Teknisk 
kinesiska på den här nivån är näst intill omöjlig för mig att förstå till fullo så jag hade med mig en tolk 
och mina frågor som var översatta till kinesiska. Det gick bra förutom att de tröttnade ganska snabbt 
och mest bara vill visa upp hur vattenreningsanläggningen såg ut men det är svårt för ett ”icke-
tränat” öga att få ut något av det. Jag ville helst ha exakta data, vattenmängder och kemikalier etc. 
men mycket var ”business secret”.  Jag märkte att så fort jag försökte fråga själv så fick jag alltid 
längre svar, och försökte därför hänga med i diskussionerna så mycket som möjligt. På kontoret på 
försökte jag få tag i data om bilföretagen och deras vattenrening. En del av det var dokumenterat i de 
så kallade ”monitoring reports” som gjordes på de två största bilföretagen som jag också senare 
besökte. 

De företag som jag besökte var Dongfeng Citroen och Peugeot automobile company Ltd och 
Dongfeng Honda automobile company Ltd, dvs. så kallade joint ventures med de välkända 
bilmärkena Peugeot, Citroen och Honda. Vattenreningstekniken var förhållandevis bra och ny och de 
levde upp till de kinesiska gränsvärdena. Den vattenreningsteknik som jag presenterade var dock lite 
nyskapande, så kallad membranteknik som kan användas för att återcirkulera kemikalier och rena 
processbad och även tekniker som kan användas ur vattenbesparande syfte. Denna teknik ansågs 
tyvärr i nuvarande skede vara för dyr och eftersom det mesta av föroreningarna från 
bilindustriprocessen fälldes och blev till slam som är relativt billigt att ta omhand om i Kina så var det 
svårt att motivera denna nya teknik.  

Även små saker kan ha en väldigt stor social funktion och skapa bra grogrund för ett bra framtida 
samarbete. Det är en god ide att ha med sig några presenter för att visa sin uppskattning. Det 
behöver inte vara något dyrt, det kan vara en Marabou choklad eller någon svensk souvenir, allt är 
exotiskt!  

Det jag tycker är viktigast att ha med sig är glatt humör och att man ska vara tillmötesgående, och 
visa respekt för olika kulturer. Middagar är också ett perfekt sätta att skapa kontakt på, ”Gambeia” 
(botten upp på kinesiska) lite och som tjej kan du försöka skåla först och då slipper du tömma hela 
glaset. Risvin är inte gott men är en stor del av kulturen och det blir mycket lättare att stå ut med det 
när det serveras så mycket god mat. För att få så ut så mycket som möjligt av resan så tycker jag att 
man ska skaffa sig en så kallad ”language partner” som man kan öva språket med och självklart också 
umgås med och lära sig om kulturen och vice versa. Ett annat sätt är bara att strosa runt i den 
närmast omgivningen och t.ex. köpa mat i gatustånden dit andra människor går för där är maten 
oftast godast, billigast och bäst. Kareoke är också väldigt kul och det kommer man nästan inte ifrån. 
Kineser älskar det! Ofta är de väldigt duktiga på att sjunga också, men ”wei guo ren” (utlänningar) 
kommer undan med att vara kassa, le bara och försök och du är hemma! 


