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Inledning
Asiens ekonomiska och politiska inflytande i världen har ökat kraftigt de senaste 
två decennierna. Kina har etablerat sig som världens näst största ekonomi och ut-
gör idag själva navet i den asiatiska ekonomin, men även Indien är en kommande 
ekonomisk stormakt med en stor potentiell marknad. Fram till år 2050 förutses 
Asiens andel av världsekonomin växa till nästan 50 procent enligt FN:s bedöm-
ningar, vilket understryker vikten av att Sverige och de övriga länderna i meller-
sta Östersjöregionen verkar för att utveckla de ekonomiska förbindelserna med de 
asiatiska länderna. Ett av huvudsyftena med BASAAR-projektet är att skapa mer 
kunskap om hur små länder såsom Estland, Finland, Lettland och Sverige kan för-
bereda sig och samarbeta för att tillgodogöra sig de vinster som finns i den ökande 
globaliseringen. 

Denna rapport är en sammanfattande slutrapport för ett av delprojekten inom  
projektet BASAAR. Syftet har varit att beskriva hur stort utbyte mellersta Öster-
sjöregionen, här definierat som Sverige, Finland, Estland och Lettland, har med 
Kina och Indien idag, både vad gäller handel och direktinvesteringar. Projektet 
syftar också till att dra lärdomar av tidigare kinesiska respektive indiska inves-
teringar och samarbetsprojekt för att förbättra regionens mottagarkapacitet för 
investeringar. 

Inom projektet har det tagits fram en rad underlagsrapporter som ligger till grund 
för denna slutrapport. Två av underlagsrapporterna undersöker handelsflöden och 
direktinvesteringar från Kina respektive Indien till mellersta Östersjöregionen; Sur-
vey of  Chinese investment flows to the Baltic Region respektive Survey of  Indian busi-
ness flows to the Baltic Region. Dessa rapporter har utarbetats av Inno Scadinavia 
på uppdrag av BASAAR-projektet.

De två rapporterna kompletteras med en rapport som sammanställer de olika 
projektdeltagarnas egeninsamlade data avseende handel och direktinvesteringar; 
Asia and the Central Baltic Region – trade, investments, and Asian companies. Vidare 
har en kvalitativ rapport tagits fram som innehåller intervjuer med experter och 
med kinesiska företag om hur det är att investera i Stockholmsregionen; Qualitative 
findings – Presence of  Asian Business in the Stockholm-Uppsala region. Dessa rappor-
ter har utarbetats av USK AB på uppdrag av BASAAR-projektet. Om inget annat 
anges så är det främst dessa rapporter som ligger till grund för denna slutrapport. 
Samtliga underlagsrapporter finns att tillgå på BASAAR-projektets publika hemsida: 

http://korta.nu/basaar
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Utgångsläge
Idag sker en stor del av den ekonomiska aktiviteten i världen i Kina och övriga 
Asien. Att investeringarna flödar in i Kina är ingen nyhet, men att kinesiska fö-
retag gör omfattande investeringar i andra länder är fortfarande något ganska 
nytt. Kinas investeringsintresse för omvärlden har ökat de senaste åren och det är 
många länder som nu vill ta del av denna jätteekonomis investeringar. I följande 
kapitel ges en kort beskrivning av Kinas utveckling samt en beskrivning av han-
deln och storleken på investeringarna i mellersta Östersjöregionen. 
  
Kinas utveckling
Kina har sedan början av 1990-talet varit en attraktiv marknad för utländska 
företag. Utländska direktinvesteringar har flödat in i landet, både i form av fö-
retagsförvärv och som outsourcing av produktion. Det som har lockat är låga 
produktionskostnader och på senare år närheten till en växande marknad. Dessa 
utländska investeringar har varit en av de främsta bidragande faktorerna till Ki-
nas ekonomiska utveckling.

Men nu börjar även Kina att vända sitt intresse mot omvärlden. För att öka 
tillgången till nya marknader, få tillgång till ny teknik och starka varumärken 
samt säkra tillgången till naturresurser, har kinesiska företag i en ökande omfatt-
ning börjat etablera sig utomlands. Under det senaste decenniet har Kinas ande-
lar av utländskt kapital i världen ökat kraftigt. 2008 investerade Kina 52,1 miljar-
der USD utomlands, vilket gjorde landet till världens sjunde största investerare.5  

Diagram 1: Utveckling av Kinas utgående direktinvesteringar, 1985–2008. 

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region.
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5. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). UNCTAD (2009a); UNCTAD (2009b), sid 247–253
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Kinas andel av de globala utländska direktinvesteringarna har ökat från 0,6 
procent 2004 till 2,8 procent 2008. Fortfarande ligger dock USA och flera av de 
stora EU-länderna en bra bit före, till exempel stod USA för 17 procent av värl-
dens samlade direktinvesteringar och Frankrike för 12 procent år 2008. Det är 
också värt att notera att Kinas andel av världshandeln är betydligt större. Kinas 
andelar av världens investeringskapital växer dock snabbt och i framtiden kom-
mer landet med säkerhet att bli en stor källa till globala utländska direktinves-
teringar. Möjliga mottagarländer har börjat inse detta och konkurrerar med att 
erbjuda incitament för att locka kinesiska multinationella företag.

Den kraftiga ökningen av Kinas direktinvesteringar kan till stor del förklaras 
av den inhemska politiken. Lite grovt kan den kinesiska politiken delas in i fyra 
olika steg. I början på 1980-talet inledde Kina en så kallad "open door policy" 
då det öppnades möjligheter för statliga företag att investera utomlands. Från 
1985 utvidgas politiken och även privata företag får möjlighet till investeringar 
utomlands med statens godkännande. Från 1991 till 2000 förstärks investerings-
kampanjen och staten uppmuntrar aktivt företag att direktinvestera i utlandet, 
dock fortfarande under strikt uppsyn av kinesiska myndigheter. År 2001 blir 
Kina medlem i handelsorganisationen WTO och samtidigt utvecklas Kinas ”go 
global-strategi” och det var då som investeringsboomen i utlandet verkligen tog 
fart, vilket också kan ses i diagrammet på sida 7. Go global ingår i en femårsplan 
för nationell ekonomisk och social utveckling. Syftet med strategin är att reducera 
de utrikeshandelsrelaterade hindren som finns när det gäller utländska direktin-
vesteringar för att främja Kinas internationella konkurrenskraft. Trots inträdet i 
WTO 2001 utövar den kinesiska regeringen betydande kontroll av handeln med 
utlandet och stödet till utländska direktinvesteringar är också fortfarande för-
knippat med strikt kontroll och många förbehåll. 

Det statliga planeringsorganet National Development and Reform Commis-
sion (NDRC), uppdaterar regelbundet riktlinjerna till kinesiska företag om prio-
riterade länder, regioner, och sektorer för utländska investeringar. Prioriterade 
investeringar är bland annat naturtillgångar och råvaror, till exempel i oljerelate-
rade investeringar i Afrika och Sydamerika för att säkra tillgången på energi. An-
dra prioriterade investeringsområdena är kommunikationsteknologi, miljö- och 
energiteknik, bioteknik samt investeringar i infrastruktur och byggteknik. 

För att stimulera utländska direktinvesteringar inom ramen för go global-stra-
tegin ger den kinesiska regeringen stimulansåtgärder till företag för att göra affä-
rer med utlandet. Det kan till exempel röra sig om skattelättnader, export krediter 
och särskilt behandlig från de kinesiska myndigheterna. Sedan 2004/2005 ges fi-
nansiellt stöd från NDRC, Import/exportbanken i Kina (China Eximbank) och 
China Development bank (CDB) för specifika investeringsprojekt.  

Idag är det i huvudsak de statsägda företagen som står för de kinesiska direkt-
investeringarna med undantag av de privata företagen Huawei och Lenovo. Och 
även när privata företag investerar kommer kapitalet i stor utsträckning från de 
statsägda bankerna. Kinesiska Zhejiang Geely Holding Group som nyligen tog 
över Volvo personvagnar är till exempel ett privat företag, men det backas upp av 
kinesiska statsägda banker. 

Diagram 2 visar hur Kinas direktinvesteringar fördelas geografiskt. De flesta 
investeringarna stannar i närområdet. 2007 gick huvuddelen av investeringarna 
till Hong Kong, nära 52 procent, och 63 procent till Asien totalt sett. 18 procent 
gick till Latinamerika och därefter kom Europa och Afrika som fick 6 procent 
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vardera. Dessa siffror är i viss mån vilseledande och visar inte på investeringarnas 
egentliga slutdestination eftersom pengarna tar omvägar (så kallad roundtrip-
ping) via skatteparadis. En stor del av investeringarna i Hong Kong har hand-
lat om skatteplanering. Även en stor del av investeringarna till Latinamerika går 
till öar som Cayman Islands och British Virgin Islands och rör sig om så kallad 
roundtripping.

Viljan att säkra tillgången på naturresurser nämns ofta som den främsta driv-
kraften bakom de ökade utländska investeringarna, men en viktig drivkraft är 
också den stora exportindustrins behov av kvalificerade tjänster inom bank och 
försäkring samt olika typer av shipping-tjänster (lastning, transport över havet, 
förtullning och försäkring under färden till havs, etc.). Enligt Kinas ministerium 
för handel (MOFCOM) dominerar tjänstesektorn Kinas direktinvesteringar med 
en andel motsvarande 70 procent av totalen. De varuproducerade sektorerna ink-
lusive byggverksamhet svarade för 16 procent och de återstående 14 procenten 
fördelas mellan utvinning och oljeproduktion (13 procent) respektive jordbruk 
och fiske (1 procent).

Asien 63 %Latinamerika 18 %

Afrika 6 %

Europa 6 %

Nordamerika 4 %

Oceanien 3 %

Även om statistiken över de kinesiska direktinvesteringarnas geografiska för-
delning inte är fullt ut rättvisande, är Kinas utländska direktinvesteringar i den 
utvecklade världen, särskilt i Europa och Nordamerika, oproportionerligt liten 
med tanke på den höga andelen av Kinas handel som sker med dessa regioner. 
EU27 är Kinas största handelspartner, vilket framgår av tabell 1 på nästa sida. 
21 procent av Kinas export går till EU och totalt bedrivs 17 procent av Kinas 
utrikeshandel med dessa länder.  

Diagram 2: Geografisk fördelning av Kinas utgående direktinvesteringar, 2007.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/SCB
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Kinas investeringar i den mellersta Östersjöregionen
Detta kapitel belyser Kinas handelsutbyte och investeringar i den mellersta Öster-
sjöregionen. Med den mellersta Östersjöregionen avses här Sverige, Finland, 
Lettland och Estland.

Sverige
Sedan Kinas inträde i WTO 2001 har handeln mellan Sverige och Kina ökat kraf-
tigt. Särskilt starkt har importen från Kina ökat och den överstiger nu exporten 
kraftigt. År 2008 var importvärdet 2 miljarder euro högre än export värdet. Idag 
svarar exporten till Kina för cirka 3 procent av Sveriges totala export och impor-
ten från Kina för cirka 4 procent. Såväl exporten som importen består till stor del 
av verkstadsprodukter.

Största importpartner

Ran-
king

Partner Andel

Världen 100 %

1 Japan 13,5 %

2 EU27 11,8 %

3 Sydkorea 11,1 %

4 USA 7,3 %

5 Hong Kong 5,4 %

6 Australien 3,2 %

7 Malaysia 3,2 %

8 Saudiarabien 2,8 %

9 Brasilien 2,7 %

10 Ryssland 2,3 %

36 Sverige 0,36 %

41 Finland 0,28 %

47 Danmark 0,20 %

48 Norge 0,20 %

** Estland 0,01 %

** Lettland 0,003 %

Största exportpartner

Ran-
king

Partner Andel

Världen 100 %

1 EU27 21,0 %

2 USA 19,0 %

3 Hong Kong 13,0 %

4 Japan 8,4 %

5 Sydkorea 5,2 %

6 Ryssland 2,3 %

7 Indien 2,2 %

8 Singapore 2,2 %

9 Kanada 1,8 %

10 Australien 1,7 %

35 Sverige 0,49 %

40 Danmark 0,44 %

46 Finland 0,32 %

53 Norge 0,23 %

** Estland 0,03 %

** Lettland 0,03 %

Största handelspartner

Ran-
king

Partner Andel

Världen 100 %

1 EU27 17,0 %

2 USA 13,9 %

3 Japan 10,5 %

4 Hong Kong 9,7 %

5 Sydkorea 7,8 %

6 Australien 2,3 %

7 Ryssland 2,3 %

8 Malaysia 2,2 %

9 Indien 2,2 %

10 Singapore 1,7 %

35 Sverige 0,43 %

40 Danmark 0,34 %

44 Finland 0,30 %

54 Norge 0,21 %

** Estland 0,02 %

** Lettland 0,02 %
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Tabell 1:  Kinas största handelspartner (2008).

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Eurostat

Diagram 3: Handel mellan Sverige och Kina.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Eurostat
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Utländska direktinvesteringar spelar en allt viktigare roll för enskilda länders 
och regioners utveckling och ekonomiska tillväxt. Jobben, inkomsterna och den 
teknologiska utvecklingen är beroende av att företag och kapital etablerar sig och 
växer i regionen. I diagram 4 nedan visas de utländska nettoinvesteringarna i Sve-
rige under de senaste 10 åren (nettot mellan kapitalinflöde och kapitalutflöde). 
Värdet på nettoinvesteringarna varierar mellan åren, men har de senaste åren legat 
på cirka 200 miljarder om året med undantag för 2009 då de utländska investering-
arna endast låg på 83 miljarder till följd av den internationella lågkonjunkturen. 
Nettot är en indikator på hur intressant Sverige är som investeringsland. Ett po-
sitivt netto visar att utländska företag med investeringar i Sverige har nyinvesterat 
mer än de har desinvesterat (minskat innehållet i sin investering).

Diagram 5 nedan visar att nettotalen för kinesiska investeringarna i Sverige har 
varit negativa under hela tidsperioden 1999 till 2009. De negativa investeringstalen 
beror sannolikt på att kinesiska företag med investeringar i Sverige har lånat ut 
mer pengar till sina kinesiska systerbolag/ägarbolag än vad de kinesiska syster-
bolagen/ägarbolagen lånat ut till de svenska systerbolagen/dotterbolagen. 
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Diagram 4: Nettot av utländska direktinvesteringar i Sverige 1999–2009.

Diagram 5: Nettot av utländska direktinvesteringar i Sverige 1999–2009.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/SCB
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Ett annat sätt att illustrera direktinvesteringarna är att visa på nettot mellan 
ingående och utgående direktinvesteringar för Sverige under de senaste 10 åren. 
Ett negativt netto står för nettoutflöden, det vill säga svenska direktinvesteringar 
i utlandet överstiger inflödet av utländska direktinvesteringar till Sverige. Både 
ursprunget för utländska direktinvesteringar i Sverige och riktningen för svenska 
direktinvesteringar i utlandet varierar kraftigt från år till år. De största aktörerna 
är dock oftast USA eller länder inom EU. 

Nettot varierar starkt mellan åren, men genomsnittligt för perioden har de 
svenska direktinvesteringarna i utlandet överstigit investeringarna i Sverige. 
D iagram 7 nedan visar Sveriges nettoinvesteringar i Kina och där har nettot de 
senaste sex åren genomgående varit negativt.
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Diagram 6: Nettot mellan in- och utflöden av direktinvesteringar 
i Sverige 1999–2009.

Diagram 7: Nettot mellan in- och utflöden av direktinvesteringar 
i Sverige 1999–2009.
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Antalet utlandsägda företag i Sverige ökar kontinuerligt. Totalt fanns det 1 2 861 
utlandsägda företag med 620 721 anställda i Sverige år 2008. Av dessa hade 26 
företag, eller 0,1 procent, kinesisk ägare. Dessa företag hade sammanlagt 403 an-
ställda. Norge är det land som äger flest företag i Sverige (1 985 företag), följt av 
Storbritannien (1 373 företag) och Danmark (1 335 företag). Det största enskilda 
ägarlandet med avseende på antal anställda är USA med 101 700 anställda. Där-
efter följer Storbritannien och Finland med 74 027 respektive 63 186 anställda. 

Det utländska ägandet är fortsatt koncentrerat till storstadsregionerna.   
A v alla utländska arbetsställen i Sverige fanns 34 procent i Stockholms län, 
16 procent i Västra Götalands län och 14 procent i Skåne län.

Region Antal utlandsägda företag Antal anställda i utlandsägda företag

2007 2008 2007 2008

Stockholms län 7 364 7 773 187 837 185 403

Stockholms kom-
mun

4 522 4 756 100 573 100 497

Uppsala kommun 467 493 12 213 12 167

Sverige 11 994 12 861 612 326 620 721

Invest Sweden är den statliga myndighet som arbetar med utländska investe-
ringar i Sverige och de följer utvecklingen av de kinesiska investeringar som de 
har hjälpt till med att få till stånd. Sedan Huawei Technologies Co. Ltd startade 
en filial i Sverige 2001 har antalet kinesiska investeringar ökat stadigt. 
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Tabell 2: Antal utlandsägda företag och antal anställda i utlandsägda 
företag 2007 och 2008.

Diagram 8: Antal kinesiska investeringar i Sverige 2001–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/SCB/Tillväxtanalys

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/ISA
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Den största delen av de kinesiska investeringarna i Sverige har skett i Stock-
holms län, 43 procent och därefter kommer Västra Götaland med cirka 15 pro-
cent. Uppsala kommun har tagit emot 3 procent av de kinesiska investeringarna. 
Drivkraften bakom investeringsbesluten i Stockholm är enligt Invest Sweden 
marknadsdrivna i 75 procent av fallen, och därefter var besluten kunskapsmoti-
verade. Det finns ett klart mönster när det gäller typen av investeringsprojekt från 
Kina; sedan 2001 har 71 procent av investeringarna varit nya etableringar och 17 
procent strategiska allianser. Investeringarna sker främst inom branscherna han-
del, företagstjänster och informations- och kommunikationsteknik. 

Finland
Finland var ett av de första länderna i Europa som ingick ett internationellt han-
delsavtal med Kina. Detta skedde redan 1953. De senaste åren har Finland varit 
en av Kinas största handelspartner i Norra Europa. 
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Diagram 9: Nettot mellan in- och utflöden av direktinvesteringar 
i Sverige 1999–2009.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/ISA

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Eurostat

Diagram 10: Handel mellan Finland och Kina.
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Kina är idag Finlands fjärde största handelspartner. Handelsvolymen mellan 
länderna har ökat de senaste åren och sedan 2004 har importen överstigit exporten. 
Trots det långvariga samarbetet mellan de två länderna står de kinesiska investe-
ringarna bara för 2 procent av Finlands direktinvesteringar. Nedanstående diagram 
visar nettot av Finlands totala direktinvesteringar från världen respektive från Kina. 
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Det finns 4 000 utlandsägda företag i Finland varav 1 000 finns i Helsing-
forsregionen. Ungefär 13 av de 4 000 företagen har kinesiska ägare exklusive de 
försäljningsföretag som finns i ”Nordic China Center” i Kouvola under en tids-
begränsad period. Kinas investeringar i Finland sker främst inom branscherna 
telekommunikation och informationsteknologi. En viktig etablering för mellersta 
Östersjöregionen är ”Chinese industrial interest” kontor. Kontoret etablerades i 
H elsingfors 2007 av den kinesiska regeringen i syfte att hjälpa deras medlemmar 
att investera i och handla med länder i den europeiska unionen. 

Diagram 11: Nettot av utländska direktinvesteringar i Finland 2000–2008.

Diagram 12: Nettot av utländska direktinvesteringar i Finland 2000–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Bank of  Finland
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Lettland
Handeln mellan Lettland och Kina har även den vuxit stadigt under de senaste 
åren, men från mycket låga nivåer. Det är huvudsakligen importen från Kina som 
har ökat. 

 
Enligt Investment and Development Agency i Lettland har handelsrelatio-

nerna mellan de två länderna stärkts och utvecklats genom bilaterala överens-
kommelser om gemensam marknadsföring och skyddande av investeringar. Kinas 
investeringar i Lettland är dock små.
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Diagram 13: Handel mellan Lettland och Kina 1998–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Eurostat

Diagram 14: Nettot av utländska direktinvesteringar i Lettland 2001–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Lursoft Database



  17

UTGÅNGSLÄGE UTGÅNGSLÄGE

-150

-120

-90

-60

-30

0

30

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Tusen LVL

25

4 2
9

-5

14

-150

8

KINA

Estland
Den diplomatiska relationen mellan Kina och Estland inleddes 1991 och handeln 
har ökat. Liksom i övriga länder i mellersta Östersjöregionen är importen från 
Kina högre än exporten. 
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De senaste åtta åren har Estland blivit mer attraktivt för utländska investe-
ringar. Men även om de totala utländska investeringarna ökar så är de kinesiska 
investeringarna små. 

 
   

Diagram 15: Nettot av utländska direktinvesteringar i Lettland 2001–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Lursoft Database

Diagram 16: Handel mellan Estland och Kina 1998–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Eurostat
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Exempel på investeringar
De kinesiska investeringarna i utlandet har ökat kraftigt under senare år, men hit-
tills stannar de flesta av dessa investeringar i närområdet och de kinesiska investe-
ringarna i mellersta Östersjöområdet är fortfarande i sin linda. Det har varit svårt 
att skaffa en heltäckande bild av investeringarna i BASAAR-området, men klart 
är att Sverige hittills har fått den största andelen, och därefter kommer Finland. 

De investeringsprojekt som har fått störst uppmärksamhet i såväl Sverige som 
Finland är kanske de minst framgångsrika, exempelvis Fanerdum Exhibition 
Centre i Kalmar, Nordic China Centre i Kouvola och Dragon Gate i Älvkarleby. 
I följande avsnitt beskrivs först några av de mest uppmärksammade investerings-
projekten i negativ bemärkelse och därefter några av de mest framgångsrika.

China Europe Business and Exhibition Centre (CEBEC) (Kalmar kommun)
Fanerdum i Kalmar har gett kinesiska investeringar ett tvivelaktigt rykte i Sve-
rige. 2006 träffades ett avtal mellan Fanerdum Group AB och Kalmar kommun 
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Diagram 17: Nettot av utländska direktinvesteringar till Estland 2001–2008.

Diagram 18: Nettot av utländska direktinvesteringar till Estland 2001–2008.

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Chinese investment flows to the Baltic Region/Bank of  Estonia
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om att bygga Europas största grossistmarknad för kinesiska varor (Invest In Swe-
den Agency, ISA och Regionförbundet i Kalmar var också med). Målet var att 
kinesiska företag skulle visa upp sina produkter i den 70 000 kvadratmeter stora 
utställningshallen och att uppköpare från hela Europa skulle komma dit. I inves-
teringen skulle även ett fyrstjärnigt hotell, restauranger, 300 bostäder och en spa-
anläggning ingå. Sammantaget räknade man med att 800 nya jobb skulle skapas 
i Kalmarregionen. 

Ganska snart efter det att avtalet undertecknats och arbetet påbörjats, upp-
täcktes brister i projektet. Bland annat framkommer kritik mot att kommunen 
inte undersökt Fanerdums ekonomi tillräckligt och att de svenska arbetarskydds-
reglerna inte följs. Kinesiska myndigheter börjar granska Fanerdum och enligt 
tjänstemän i Kina har Fanerdun inte rätt att föra ut pengar. Det visade sig också 
att Fanerduns företrädare i Kina marknadsförde etableringen i Sverige med att 
den som köpte ett mässrum skulle få permanent uppehållstillstånd, fri skolgång 
för barnen och dessutom bidrag. 

Oberoende av detta fortsätter byggandet av mässhall, hotell och restaurang 
och hösten 2007 invigs projektet i tillfälliga mässlokaler (eftersom mässhallarna 
inte var klara). Trots att Fanerdum brottas med diverse problem lovar ledningen 
att satsningen ska genomföras. I december 2007 läggs dock projektet på is efter 
finansiella problem och arbetskraft skickas hem till Kina. Projektet blev aldrig 
klart och Fanerdum har ådragit sig stora skulder. Kalmar kommun anger att de 
inte har gjort någon nettoförlust till följd av projektet, det kommunala agerandet 
har även godkänts i en extern revisionsrapport från mars i 2009. Fanerdun har 
försatts i konkurs. 

Dragon gate (Älvkarleby kommun)
Dragon Gate är ett annat projekt som kantats av en del negativ uppmärksam-
het. 2004 köpte den kinesiske affärsmannen Jingchun Li, hotellet Älvkarlen med 
syftet att bygga om fastigheten till en mötesplats för svenska och kinesiska affärs-
män. Investeringen stöttades av Invest In Sweden Agency. Planerna på en inter-
nationell mötesplats för affärsmän har dock inte förverkligats, istället har Dragon 
Gate utvecklats till ett kulturcentrum med museum, konferenshotell, restaurang 
och hälsocenter. Fastigheten har byggts med tydliga kinesiska förebilder omgär-
dat av en kinesisk mur. I anslutning till hotellet har ett kinesiskt torg anlagts och 
en 20 meter hög staty av det buddhistiska helgonet Guan Yin har rests. Centret 
har sedan projektets början utsatts för hård kritik för dåliga arbetsförhållanden 
samt att delar av anläggningen byggts utan bygglov. Det perifera läget har gjort 
det svårt att få lönsamhet i verksamheten. Hotellet Älvkarlen hade tidigare gått 
i konkurs. De bolag som fram till 2009 bedrev verksamheten i Dragon Gate, har 
samtliga gått i konkurs. Nu driver företaget Eastern Expo Center AB verksamhe-
ten sedan ett drygt år tillbaka.

Nordic China Centre (Kouvola)
Kouvola ligger i Finlands södra kustremsa mitt emellan Helsingfors och gränsen 
till Ryssland. Kouvola är ett viktigt logistikcenter i Finland på grund av närheten 
till Sankt Petersburg och den Transibiriska järnvägen med förbindelse hela vägen 
till Kina. På grund av den ekonomiska utvecklingen i Kina förutspås Kouvola få 
en allt viktigare roll som logistisk knutpunkt. Detta uppmärksammades av en ki-
nesisk affärsman som sökte en kortare och billigare väg för att leverera kinesiska 
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varor till den europeiska marknaden. Kouvola kommun var mycket intresserad av 
att utgöra en nod mellan den kinesiska och europeiska marknaden och etablerade 
år 2007 Nordic China Center, som skulle vara en mötesplats för kinesiska par-
tihandlare och europeiska och ryska köpare. Kort efter etableringen uppkom ett 
antal problem. Finska konsumenter var missnöjda med kvaliteten på de kinesiska 
produkterna och järnvägsförbindelsen levde inte upp till förväntningarna. Under 
2009 uppmärksammades också mer allvarliga problem som bland annat inklude-
rade illegal arbetskraft och skattebrott etc. Centret fortsätter dock sin verksamhet 
idag.  

Gemensamt för dessa tre investeringar är att mottagarkapaciteten hos 
svenska och finska samarbetsparter har varit otillräcklig. Det har funnits 
en okunskap om projektens förutsättningar och om motparten och för-
beredelserna har varit bristande. Detta återkommer vi till i det avslutande 
avsnittet med rekommendationer.

De kinesiska företagen har också varit dåligt förberedda på att samar-
beta med berörda parter i värdlandet. Framförallt har de kinesiska företa-
gen visat sig oförberedda inför sin nya relation med utländska myndighe-
ter, lagstiftare, fackföreningar, finansiella institutioner och kunder. Det har 
rört sig om entreprenörer med begränsad eller ingen internationell erfaren-
het. Lokaliseringarna har inte varit optimala och entreprenörerna verkar 
inte ha haft realistiska förväntningar. Finansieringen har också varit oklar.

Huawei Technology Sweden AB i Kista (Stockholms stad)
Huawei Technologies Co. Ltd är ett snabbväxande globalt företag inom telekom-
sektorn. Bolaget grundades 1988 och är världens näst största tillverkare av mobila 
system efter Ericsson. Huawei har cirka 95 000 anställda globalt varav 43 pro-
cent arbetar inom forskning och utveckling. Förutom mobilsystem utvecklar och 
tillverkar Huawei även mobiltelefoner och usb-modem, en marknad där man är 
världsledande. Bolaget är privatägt och huvudkontoret finns i Shen zhen i Kina.

År 2001 startade Huawei sitt första FoU-center utanför Kina i Kista, Stock-
holm med fokus på nästa generations trådlösa teknik. Med etableringen av 
H uawei Technology Sweden AB i Kista var Huawei det första kinesiska företaget 
som investerade i Sverige. Den goda tillgången på specialister och ingenjörer i 
Kista och närheten till Ericsson var den främsta drivkraften bakom lokalisering-
en. Av de cirka 280 anställda i Kista har många tidigare arbetat inom Ericsson. 
En stor del av de anställda är kineser, med relativt korta kontrakt, som sedan åker 
tillbaka till Kina och för vidare den nya kunskapen. 

Under 2009 startade Huawei även en enhet för mobiltelefonutveckling i Kista. 
Beslutet kom när Sony Ericsson varslade personal, vilket gjorde det möjligt för 
Huawei att anställa erfaren personal. Huawei har också öppnat utvecklingskontor 
i Göteborg med inriktning på mikrovågor, basstationer och IP-baserade nätverk.

Zhongxing Telecom Equipment (ZTE) Corporation i Kista (Stockholms stad)
ZTE är (till skillnad från Huawei) inte helt privatägt utan ägs till 58 procent av 
den kinesiska staten samt av privata och offentliga andelsägare. Kinesiska reger-
ingen har ett starkt inflytande i ZTE:s arbete. ZTE grundades 1985 och börsnote-
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rades 1997, aktien handlas på Hongkongbörsen och Shenzhenbörsen. Företaget 
har omkring 50 000 anställda. ZTE tillverkar infrastruktur för både mobil och 
fast kommunikation och är liksom Huawei en av Ericssons konkurrenter. Bolaget 
sålde först på den kinesiska hemmamarknaden men började för tio år sedan ex-
pandera i utlandet. Det skedde först på tillväxtmarknader som Indien, Brasilien 
och Ryssland. För några år sedan började ZTE i större skala satsa på den euro-
peiska och nordamerikanska marknaden. Här har man fått uppdrag från bolag 
som Telia, Telenor, 3, Vodafone och Telefonica.

Forskning och utveckling står för minst 10 procent av ZTE:s omsättning och 
40 procent av personalen. ZTE:s investering i Sverige är formade som två etable-
ringar; ZTE Wistron Telecom AB, 2002, som forsknings- och utvecklingscenter 
och ZTE Sweden, 2005. Dessutom bildades en strategisk allians med det svenska 
mjukvaru- och serviceföretaget Enea år 2006, för att få tillgång till ett etablerat 
distributionsnät. Kista valdes som plats för norra Europas huvudkontor och an-
svarar för verksamheten i norra Europa, Beneluxländerna, Österrike och Schweiz.

Den främsta drivkraften bakom ZTE:s etablering i Kista är att det är ett av 
världens främsta telekomkluster och att Ericsson finns här. Ett annat motiv är 
att det finns intressanta kunder på den nordiska marknaden som ZTE ville ha en 
närhet till. 

Det som kännetecknar dessa framgångsrika investeringar är att företagen 
har etablerat sig i regionen för att det finns en viss specifik kompetens och 
teknik som de vill ta del av. Investeringarna är i hög grad strategiska. Både 
Huawei och ZTE har startat FoU-centrum i en utvecklad kunskapsmiljö 
och rekryterat arbetskraft från ett starkt telekomkluster. Detta har bidragit 
till att företagen har kunnat stärka sitt tekniska kunnande. Båda företagen 
utgör tuffa konkurrenter till Ericsson och Nokia. Konkurrensen förväntas 
skärpas ytterligare när teleoperatörer som Telia Sonera, Telenor, Tele2 och 
3 börjar planera för införandet av nästa mobilteknik, LTE. Det är viktigt 
att framhålla att kompetensdrivna investeringar som dessa bidrar till tek-
nikutvecklingen även i Sverige. n
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Kinesiska företag och experter 
om att investera i Stockholm- 
Uppsalaregionen
För att skapa oss en bild av hur kinesiska företag uppfattar att det är att investera 
i Stockholm-Uppsalaregionen presenteras här resultaten från ett antal intervjuer 
med företag i regionen. De som har intervjuats är bland annat verkställande di-
rektörer, företagsrådgivare, företrädare för Invest Sweden och Stockholm Busi-
ness region. En lista över respondenterna finns i rapporten WP3 qualitative fin-
dings – Presence of Asian Business in the Stockholm-Uppsala region.

Varför etablering i Stockholm-Uppsalaregionen?
Anledningarna till att man väljer att etablera sig i Stockholm-Uppsalaregionen va-
rierar beroende på storleken på företaget. För små och medelstora företag handlar 
det ofta om personliga kontakter eller om slumpen. I det kinesiska näringslivet är 
goda personliga kontakter avgörande. Man vill jobba med någon man känner och 
har förtroende för och det är snarare personliga relationer än företagskontakter 
som de intervjuade lutar sig tillbaka på. Sverige är inte speciellt välkänt bland 
företagen i Kina och de företag som visar intresse för Sverige är företag som redan 
har stor kunskap om landet och som följer marknadsutvecklingen här.

De stora och multinationella företagen följer tydligare logiken i den kinesiska 
go global-strategin och då söker investerarna ny teknik och FoU och/eller nya 
marknader för sina produkter. Intresset är fokuserat på teknik- och forsknings-
intensiva branscher. Främst finns intresset för IT och telekom, där företagen vill 
dra nytta av kompetensklustret i Kista. Att det är lätt att rekrytera kompetent 
personal är mycket viktigt. Företagen visar nu också ett intresse för miljöteknik 
och Life Science, som också utgör starka kluster i Stockholm-Uppsalaregionen. 
Intervjuerna visar också att den svenska marknaden anses vara avancerad med 
kritiska konsumenter och att Stockholm-Uppsalaregionen används som test-
marknad för nya produkter och tjänster.

De större företagen anser att Stockholm inte bara är en bra geografisk plats 
för att hantera den nordiska marknaden utan att man också lätt kan få tillgång 
till hela Östersjöregionens marknader. Sverige anses också vara ett humant, 
transparent land som även är vackert, stabilt och säkert.

Vilka problem har man stött på?
Det finns investeringar som aldrig genomförs trots att det finns ett intresse från 
Kina och detta beror ofta på att företagen inte vet hur man går tillväga. Språket 
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utgör ofta en barriär och experthjälp är kostsamt. Det kan vara svårt att få rätt 
information och man måste ha kontakt med många olika myndigheter. Regler 
och lagstiftning skiljer sig åt mellan länderna och förhandlingstekniken är också 
annorlunda. Det kan vara svårt att acceptera att de svenska reglerna är så rigida 
och att undantag och speciallösningar inte är möjliga. Det bör dock påpekas att 
bilden av de svenska myndigheterna överlag är positiv. 

Intervjuerna visar att förväntningarna och verkligheten ofta skiljer sig åt. 
Enskilda kinesiska entreprenörer kan ha orealistiska förväntningar, de tror att 
marknaden är större än den är och förväntar sig en snabb avkastning på sin in-
vestering. Den svenska marknaden är mer mogen och tillväxten är långsam. De 
större företagen har en bättre kunskap om den svenska marknaden och deras 
förväntningar är också delvis annorlunda.

Av intervjuerna framkommer också att några av respondenterna upplever att 
svenskarna har fördomar mot kineser. Det finns en skepticism och de kulturella 
skillnaderna skapar rädsla. 

De svenska fördomarna blev till exempel uppenbara när Geely var den sista 
kvarvarande budgivaren på Volvo PV. De första reaktionerna i media var att 
detta skulle innebära slutet för Volvo. Nu när affären har gått igenom har opi-
nionen vänt. Det ses som en möjlighet för Volvo att ägas av ett dynamiskt kine-
siskt företag med en gigantisk hemmamarknad. Förhoppningarna är att detta är 
inledningen på ett utvecklat industriellt och ekonomiskt samarbete mellan Kina 
och Sverige. 

Råd till andra kinesiska investerare och till svenska regioner
I intervjuerna har vi frågat vilka råd de kinesiska företag som är etablerade i 
Sverige och svenska experter på Kina vill ge till andra kinesiska investerare res-
pektive till svenska myndigheter och regioner. 

Ett tydligt råd till kinesiska investerare är att man måste lära känna den svens-
ka marknaden innan man etablerar sig här. Hur fungerar marknaden och vem 
konkurrerar man med? Det är också viktigt att vara beslutsam och uthållig, att 
hålla vision och drömmar levande. Företaget eller investeraren måste vara beredd 
på att det kommer att krävas en hel del hårt arbete. 

Det är viktigt att företaget eller investeraren använder sig av lokal expertis 
eftersom lagar och regelverk skiljer sig markant från Kina. Man måste vara lite 
”open minded” för att förstå vad som ligger bakom svenska myndigheters beslut. 

Det också viktigt att förstå den svenska kulturen och speciellt den svenska 
företagskulturen. Svensk företagskultur skiljer från kinesisk. Avståndet mellan 
chef och anställd är större i Kina. Den svenska företagskulturen är mindre hie-
rarkisk, svenskar är vana att samarbeta och att ta eget ansvar. I Sverige skiljer vi 
mer tydligt på jobb och fritid och umgås inte ofta efter arbetstid. 

Råden till svenska myndigheter är att bli bättre på att bygga upp förtroende 
och relationer och att anstränga sig för att skapa ömsesidig förståelse. Svenska 
myndigheter är för stela och långsamma för att kunna tillfredställa kinesiska fö-
retags förväntningar på service. En större flexibilitet är önskvärt.

Det finns också väldigt lite information om lagar och regelverk och hjälp vid 
företagsstarten på engelska och i princip ingenting på kinesiska. Marknadsfö-
ringsstrategin för Sverige och Stockholm-Uppsala upplevs också som osamman-
hängande och bristfällig. Regionen borde bli bättre på att kommunicera argu-
ment för en etablering här och inte exempelvis i Hamburg eller Amsterdam. 
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Auktoriteter är viktiga för kineser. Politiker, representanter för kungahuset 
och andra officiella borde användas mer och smartare för att marknadsföra Sve-
rige. Att skicka en tjänsteman istället för en politiker kan upplevas som att man 
inte är intresserad på allvar. En annan synpunkt är att svenskarna måste bli mer 
lyhörda i sitt sätt att kommunicera mänskliga rättigheter och demokrati så att det 
inte hämmar företagssamarbete. 

För att undvika fördomar och öka intresset kunde kommunerna bjuda in till 
gemensamma kulturutbyten mellan kineser och svenskar. Till exempel anordna 
mötesplatser där man fokuserar på kulturella aktiviteter, både svenska och kine-
siska, och aktivt bjuder in kinesiska invånare. Det behövs tydliga positiva signaler 
om regionens intresse för Kina. n



26  



  27

Vikten av Kinakompetens
I Hamburg finns den största koncentrationen av kinesiska företag i Europa och 
ett välutbyggt samarbete som sträcker sig långt bakåt i tiden. För att dra lärdom 
av dessa erfarenheter besökte BASAAR-projektet Hamburg under våren 2010. 
En av de främsta lärdomarna var vikten av att bygga upp en Kinakompetens 
som bygger på engagemang och kunskaper om kultur, språk och historia för att 
utveckla långsiktiga relationer med Kina. Detta kapitel inleds med lärdomar från 
Hamburg och därefter ges exempel på hur Stockholm-Uppsalaregionen arbetar 
för att utveckla samarbetet med Kina.

Lärdomar från Hamburg
Hamburg kallas Hanbao av kineserna vilket betyder den kinesiska borgen och 
Hamburg är centrum för kinesiska företag i Tyskland och i hela Europa. Ham-
burg ses som porten till resten av Europamarknaden och över 400 kinesiska fö-
retag är etablerade i regionen. De allra flesta är handelsföretag. Hamburgs hamn 
spelar naturligtvis en viktig roll, den är en av Europas största och den sjunde i 
världen vad gäller containerskeppning. 

Den växande kinesiska närvaron i Hamburg ses som en av de viktigaste till-
växtmotorerna för regionen och det finns ett strategiskt arbete kring att bygga 
upp en stark Kinakompetens. I detta arbete deltar såväl staden Hamburg, regio-
nen, handelskammaren och näringslivet. En viktig del i detta är att Hamburg 
och Shanghai blev systerstäder år 1986. Samarbetet beskrivs som aktivt och öm-
sesidigt och har bland annat resulterat i att staden Shanghai finansierat bygget 
av en identisk kopia av Shanghais klassiska tehus i Hamburg.  Där anordnas det 
flera olika aktiviteter i syfte att skapa dialog och samverkan mellan Hamburg och 
Kina.

Kinakompetensen består av ett brett nätverk av institutioner och identifierade 
nyckelpersoner med specialkunskaper om Kina. Hamburg erbjuder de kinesiska 
investerarna ett brett utbud av specialiserade tjänster med kinesisk inriktning, så-
som advokater, revisorer, banker och översättare. Genom att samla flera av Ham-
burgs aktörer och tillsammans arbeta strategiskt mot den kinesiska marknaden 
har man lyckats koncentrera resurserna. En ambition är att kinesiska intressenter 
ska kunna erbjudas en helhetslösning och att deras tänkbara behov ska kunna 
tillgodoses på ett ställe.

En viktig byggsten i kompetensuppbyggnaden är ”China Time” som sedan 
2006 anordnas vartannat år av Hamburg stad. Det är ett två veckor långt evene-
mang med fokus på Hamburgs långvariga relationer med Kina. Programmet be-
står av fem pelare: politik/samhälle/juridik, ekonomi/miljö, utbildning/vetenskap, 
kultur/livsstil samt idrott/hälsa.
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Genom ”China Time” utökas Hamburgs Kinakompetens. Många nationella 
och lokala institutioner, företag, stiftelser, föreningar och fackföreningar deltar 
i evenemangen genom föreläsningar, paneldiskussioner och kulturprojekt, och 
därmed stärks nätverken. Ett annat viktigt evenemang är “Hamburg Summit: 
China meets Europe” som hösten 2010 anordnades för fjärde gången av Ham-
burgs handelskammare. Konferensen har karaktären av ett politiskt toppmöte 
med fokus på kinesisk-europeiska relationer. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Hamburg på ett effektivt sätt har lärt 
sig att utnyttja befintliga Kinakunskaper och erfarenheter.

Kinakompetensen i Stockholm-Uppsala
Det är svårt att ge en bild av vad som ingår i Stockholm-Uppsalaregionens Kina-
kompetens. I många av de internationella företagen finns mycket kunskaper om 
hur man samarbetar med Kina. Det finns en rad affärsjurister och konsulter som 
jobbar mot kinesiska företag, några av dem har vi intervjuat. Här finns också 
Sweden–China Trade Council, som är ett nätverk för företag som gör affärer med 
Kina. Det finns också många kinesiska utbytesstudenter, forskare, studentfören-
ingar och flera av universiteten och högskolorna har samarbetsavtal med Kina. 
Det finns också skolor med undervisning delvis på kinesiska och kinesiska helg-
skolor. Men i motsats till i Hamburg finns det ingen tydlig gemensam strategi för 
hur man kan samla denna kompetens och dra nytta av varandras erfarenheter. I 
avsnittet nedan ges några exempel på hur Uppsala kommun och Stockholms stad 
arbetar för att stärka sin Kinakompetens. Avsnittet avslutas med betydelsen av 
asiatiska utbytesstudenter i Stockholm-Uppsalaregionen.

Uppsala kommun samarbetar med Nanjing
I Uppsala kommuns internationella strategi ingår ett samarbete med den ki-
nesiska staden Nanjing som ett viktigt led. Med tanke på Kinas storlek har 
Uppsala valt att koncentrera sitt kontaktarbete till en enda stad i Kina. Valet 
föll tidigt på staden Nanjing. Detta baserades på stadens läge och dess profil, 
men också på att Uppsala redan hade en viss bakgrundskunskap om Nan-
jing eftersom båda städerna sedan länge varit medlemmar i nätverket World 
Techno polis Association.

Strategin för Uppsalas Kinaarbete har varit att:
• fokusera arbetet på en enda stad i Kina.
• skapa en långsiktig relation.
• hålla en kontinuitet i kontakterna.
•  samverka lokalt i Uppsala med olika parter, såsom Uppsala universitet, Regi-

onförbundet med flera.
•  samverka i större geografiska konstellationer – till exempel med SBR och vän-

orterna runt Östersjön. 
•  arbeta med en mångfald av mindre aktiviteter, snarare än att fokusera på en 

enda stor, till exempel direktinvesteringar.
• successivt vidga samarbetet till flera olika områden. 

Det långsiktiga syftet har varit att stimulera den ekonomiska utvecklingen 
i Uppsala. Ambitionen har varit att uppnå detta genom att successivt ta små 
konkreta steg samt att skapa en plattform för företag och organisationer att utgå 
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ifrån. Genom plattformen ges de svenska aktörerna kännedom om lokala förhål-
landen och kontakter skapas med kinesiska myndigheter och möjliga kinesiska 
parter. Samtidigt öppnas möjligheter för Nanjingföretagen att hitta affärsmöjlig-
heter i Uppsala/Sverige/EU. 

Ett inslag i samarbetet har varit delegationsbesök såväl från Uppsala till Nan-
jing, som åt andra hållet. Besöken har haft en praktisk och konkret inriktning och 
fokuserats ämnesmässigt till till exempel Life Science eller ICT. Delegationsbesö-
ken har innehållit ett stort antal aktiviteter, till exempel match-making, besök på 
Development Zones, Science Parks samt övriga aktiviteter. 

Som exempel på det sistnämnda kan nämnas att Uppsala varit medarrangör till 
Sino-Baltic Forum i Nanjing, ett forum för kunskapsutbyte och affärsmöjligheter 
inom ICT med cirka 300 deltagare, där även Uppsalas vänorter med flera var in-
bjudna att medverka. Vid ett annat tillfälle upplät Nanjing en stor monterplats vid 
det nationella Software Expo åt Uppsala och Uppsalaföretag. Extra uppmärksam-
het ägnades åt Uppsala i skyltning, kataloger och TV-inslag, allt av stort PR-värde.

Samarbetet har resulterat både i affärsmöjligheter i Kina för Uppsalaföretag, 
och i ett antal förfrågningar från Nanjingföretag som varit intresserade av eta-
blering i Uppsala. I syfte att undvika misslyckade investeringar/etableringar har 
Uppsalas strategi i detta avseende varit att ”skynda långsamt” genom att bjuda in 
företaget i fråga att besöka Uppsala under en tid, anordna träffar med relevanta 
myndigheter, konsulter etcetera, detta för att företaget ska få en chans att lära 
känna miljön samt regelverk. Vid samtliga etableringsförfrågningar har Uppsala 
anlitat expertis för en utvärdering av den förfrågan som förelegat. En rekommen-
dation att förmedla utifrån detta är att företa en noggrann utvärdering av varje 
förfrågan, samt att inte utgå ifrån att det bästa i alla lägen är att få en etablering 
till kommunen – en felsatsning är ett misslyckande för båda parter.

Stockholm Business Region/Alliance
Stockholmsregionens investeringsfrämjande bolag Stockholm Business Region 
Development utgör en viktig del av regionens Kinakompetens. Bolaget ägs av 
Stockholms stad och är en del av koncernen Stockholm Business Region (SBR), 
där även Stockholm Visitors Board ingår. Koncernen arbetar med den interna-
tionella marknadsföringen av Stockholm och ska främja investeringar i regionen 
genom samarbetsavtalet Stockholm Business Alliance (SBA) där 50 kommuner 
ingår. En central del i detta samarbete är att skapa ett gemensamt arbetssätt kring 
både marknadsföring, bearbetning och mottagningsservice oavsett kommun-
gräns. Målet är att bli norra Europas ledande tillväxtregion 2030.

Stockholm Business Region Development erbjuder företag som vill växa och 
etablera sig i Stockholmsområdet kvalificerad och kostnadsfri service. Bland an-
nat försöker de matcha kinesiska företag som söker samarbetspartner. De hjälper 
företag med lokaler, mark, tillstånd och andra viktiga etableringsförutsättningar. 
SBR arbetar också nära konsultföretag och jurister som erbjuder affärsservice för 
kinesiska företag som vill etablera sig på den svenska marknaden. 

Stockholmsregionen dominerar i Sverige när det gäller utländska direkt-
investeringar. Under 2009 hamnade 46 procent av alla utländska direktinves-
teringar i Stockholmsregionen. De flesta investeringar var nyetableringar och 
samarbeten inom informations- och kommunikationsteknik. Asien blir en allt 
viktigare partner, av antalet investeringar 2009 kom hela 60 procent från Kina, 
Japan och Indien. 
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Stockholms stad arbetar inte uttalat med syskonstadsrelationer, men ser alltid 
huvudstäder som särskilt intressanta samarbetspartners. Staden tar årligen emot 
många delegationer från Kina, majoriteten av dessa kommer från Beijing och 
Shanghai, och representerar statliga myndigheter och kommuner. År 2010 var 
besöken särskilt inriktade på Miljöhuvudsstadsåret ”European Green Capital 
2010”.

Global Citizen – ”Next China” och ”Next India”
Inom Stockholms stads utbildningsförvaltning finns ett projekt med namn Glo-
bal Citizen, Next China/Next India, som startats för att öka intresset för utveck-
lingen i Asien och förbereda Stockholms skolor och elever för den ökade globali-
seringen och de utmaningar det kan innebära.  

I dag deltar totalt 13 gymnasieskolor i de bägge projekten tillsammans med 
svenska universitet samt svenska organisationer och företag lokaliserade i Kina 
och Indien. Även skolor, forskningsinstitutioner och universitet i Kina och In-
dien deltar, liksom kinesiska och indiska företag och organisationer i Stockholm. 
Fokus är på Kinas respektive Indiens historia, utveckling och framtid och på att 
öka kunskapen om globala villkor och arbetsliv. Projektet fokuserar också på 
Corporate Social Responsibility, företagens samhällsansvar, det vill säga företags 
ansvar för hur de påverkar samhället, både ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
socialt perspektiv. Eleverna kan också genomföra specialprojekt i svenska företag 
och organisationer som är verksamma i Kina och Indien, liksom i kinesiska och 
indiska företag här i Sverige. Projektet presenterades i den svenska paviljongen 
under världsutställningen i Shanghai 2010.

Betydelsen av utländska studenter 
Det är svårt att få en komplett bild av antalet kinesiska studenter i Stockholm-
Uppsalaregionen. Men klart är att det finns ett stort antal studenter och att de har 
ökat kraftigt under senare år. De inresande studenterna kan delas upp i studenter 
som läser på utbytesprogram och de som anordnar sina studier på egen hand, 
så kallade freemovers. Enligt SCB uppgick antalet utländska studenter i Sverige 
till cirka 36 600 personer läsåret 2008/09, vilket innebär en tredubbling sedan 
1999/2000. Under läsåret 2008/09 kom ungefär hälften av de utländska studen-
terna hit som utbytesstudenter och hälften som freemover-studenter. Universite-
ten har bra statistik över de studenter som ingår i utbytesprogrammen, medan 
det finns sämre information om freemover-studenterna. Cirka 80 procent av ut-
bytesstudenterna kommer från europeiska länder, medan många av freemover-
studenterna kommer just från Asien, drygt en tredjedel av de inresta studenterna 
2008/09. Flest studenter kommer från Kina och Pakistan. Detta kan man läsa 
ut av antalet beviljade uppehållstillstånd för studier. Majoriteten av freemover-
studenterna läste på avancerad nivå, framför allt på masterprogram.

Inom ramen för BASAAR har intervjuer genomförts med internationella stu-
diesamordnade vid några av de stora universiteten och högskolorna i Stockholm-
Uppsalaregionen (KTH, KI, Stockholms universitet respektive Uppsala universi-
tet). Det vi ville veta var framförallt varför de kinesiska studenterna valt att läsa 
i Sverige, vart de tar vägen efter studierna, problem och svårigheter studenterna 
stöter på och hur man ser på framtiden med studieavgifter som införs för studen-
ter utanför EU och EES-området från och med 2011.

Inom utbytesprogrammen arbetar man med partneruniversitet i Kina och ut-
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bildningarna marknadsförs vid mässor och i olika nätverk. Det är lätt att fylla 
platserna med kvalificerade studenter. Utbytesprogrammen kommer inte att be-
röras av de studieavgifter som införs 2011. När det gäller freemover-studenterna 
har universiteten hittills inte behövt göra mycket för att locka hit dem, de hittar 
hit ändå. Det främsta skälet verkar vara att det är avgiftsfritt men också att det 
finns ett bra utbud av utbildningar på engelska i Sverige och i Stockholm-Upp-
salaregionen. Många kommer också på rekommendation från någon bekant som 
läst här tidigare.

Det största problemet för studenterna är bostadsfrågan. För dem i utbytes-
programmen är det en fråga som universiteten hjälper till med, men för de övriga 
är det en svårighet. Kulturskillnader tas också upp som ett problem. Det kan 
kännas konstigt att man duar lärare och att studierna är så självständiga är svårt 
för vissa. Särskiljande för kinesiska studenter är att de är mycket studiemotive-
rade och duktiga. Ofta läser de flera kurser samtidigt. Om studierna går dåligt, 
mår de dåligt. ”De kan inte komma hem och ha misslyckats”.

Samtliga intervjuade vittnar om att de har en dålig uppföljning av vart studen-
ter tar vägen efter studierna i Sverige. Kinesiska studenter är målmedvetna och 
många vill åka hem med sin nya kunskap, göra karriär och bidra till utvecklingen 
i Kina. Detta används ofta som ett argument för studieavgifter. Men även om 
de återvänder till Kina direkt efter studierna får studenterna oftast med sig en 
positiv inställning till Sverige. De blir informella ambassadörer för Stockholm-
Uppsala när de återvänder hem. Kontakter som en kinesisk student fått i Sverige 
kan vara avgörande för framtida samarbeten. Studenter med utbildning i och 
kunskap om Sverige är också en viktig rekryteringsbas för svenska företag i Kina.

Generellt är universiteten dåligt förberedda inför införandet av studieavgifter. 
Alla är överens om att det blir ett stort studenttapp, vilket påverkar lärosätenas 
ekonomi och studiemiljön. Hur man ska möta detta är ännu oklart. Konkurren-
sen om studenterna kommer att öka. För att locka utomeuropeiska studenter att 
ändå komma till Sverige har regeringen beslutat om ett stipendieprogram som 
ännu inte är fastlagt. Studiesamordnarna tror att servicegraden som erbjuds stu-
denterna måste höjas när avgifter införs. Ansvaret att hjälpa till med till exempel 
bostäder kommer att öka. Frågan är hur man löser detta?

De intervjuade är dock överens om att utländska studenter är en viktig till-
gång för undervisnings- och forskningsmiljöernas utveckling och kvalitet. De bi-
drar till att stärka den internationella miljön och mångfalden och till att främja 
förståelsen i Sverige för andra kulturer och traditioner. n
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Utblick mot Indien
BASAAR-projektet har huvudsakligen fokuserat på Kinas ökade inflytande vad 
gäller handel och investeringar. Utöver Kina finns dock ytterligare ett asiatiskt 
land med växande handels- och investeringsrelationer till Sverige och Östersjöre-
gionen. En rapport om utvecklingen av handel och investeringar mellan Indien 
och Östersjöregionen har därför tagits fram. I rapporten visas att Indiens utgå-
ende investeringar följer ett liknande mönster som i Kina. Precis som i Kina har 
riktlinjerna i den nationella politiken påverkat utvecklingen av Indiens utländska 
direkt investeringar. Indiens ekonomiska politik har liberaliserats i flera steg och i 
takt med detta har de utåtgående direktinvesteringarna ökat kraftigt för att 2008 
ligga närmare 18 miljarder USD. 

I Sverige, Finland och Lettland syns en tydlig ökning av de indiska investe-
ringarna. Framförallt har ökningen skett inom IKT-sektorn och medicinsk tek-
nik, men även inom miljöteknik och företagstjänster kan en tydlig ökning ses. 
Intresset för indiska investeringar i IKT-sektorn avspeglas också på den höga 
andelen av IT-experter som finns bland de arbetsvisum som indiska medborgare 
beviljats i Sverige, se diagram 20 på nästa sida.
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Diagram 19: Utveckling av Indiens utgående direktinvesteringar, 1995–2008. 

Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Indian investment flows to the Baltic Region
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Liksom i Kina är de främsta drivkrafterna bakom de indiska etableringarna 
att man vill ta del av kunskaper och teknologi inom områden där länderna i Öst-
ersjöområdet är världsledande. Företagen vill också få tillgång till en liten men 
kvalificerad marknad med kritiska konsumenter.

Även handelsutbytet mellan Indien och mellersta Östersjöregionen har ut-
vecklats mycket starkt under senare år. EU27 är Indiens viktigaste handelspart-
ner med 18,7 procent av Indiens totala handel. Sverige kvalar in som den 8:e vik-
tigaste handelsparten bland EU-länderna. Finland, Estland och Lettland hamnar 
på plats 12, 26 respektive 27 inom EU27. 
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Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Indian investment flows to the Baltic Region/ 
Directorate-General for Trade of  the European Commission.

Ran-
king

Partner Mio. EUR Andel

Världen 329,64 100,0 %

1 EU27 61,531 18,7 %

2 Kina 38,332 11,6 %

3 USA 30,606 9,3 %

4 Förenade Arabemiraten 17,331 5,3 %

5 Singapore 14,188 4,3 %

6 Hong Kong 9,636 2,9 %

7 Australien 9,492 2,9 %

8 Japan 9,138 2,8 %

9 Sydkorea 8,898 2,7 %

10 Indonesien 7,153 2,2 %

26* Sverige 1,836 0,56 %

35* Danmark 830 0,25 %

39* Finland 691 0,21 %

43* Norge 579 0,18 %

** Estland 31 0,01 %

** Lettland 30 0,01 %

Diagram 20: Antal beviljade arbetsvisum till indiska medborgare per yrke. 

*2007 och 2008 finns ingen uppdelning på yrke.
Källa: Inno Scadinavia, Survey of  Indian investment flows to the Baltic Region/Migrationsverket

Tabell 3:  Indiens viktigaste handelspartner.
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Sammantaget kan konstateras att Indiens ekonomiska förbindelser med mel-
lersta Östersjöregionen har intensifierats under senare år. Möjligheterna för ett 
fortsatt stärkt utbyte är dock fortfarande betydande, särskilt som Indien visar ett 
starkt intresse för branscher där regionen ligger i framkant och där utvecklings-
möjligheterna bör vara stora i framtiden. n
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Analys och rekommendationer 
Den ekonomiska utvecklingen i såväl Kina som Indien påverkar i hög grad mel-
lersta Östersjöregionen. Kina är nu världens näst största ekonomi och utgör 
själva navet i den asiatiska ekonomin och Indien är en kommande ekonomisk 
stormakt med en stor potentiell marknad. Fram till år 2050 förutses Asiens andel 
av världsekonomin växa till nästan 50 procent enligt FN:s bedömningar. Detta 
understryker vikten av att Stockholm-Uppsalaregionen och de övriga regionerna 
i mellersta Östersjöområdet verkar för att utveckla de ekonomiska förbindelserna 
med dessa länder.

Hittills har investeringarna från Asien till mellersta Östersjöområdet inte ökat 
i samma utsträckning som handeln. I den här rapporten är ett av huvudsyftena att 
försöka hitta rekommendationer för hur man på det lokala och regionala planet kan 
agera för att stödja en utveckling med fler asiatiska direktinvesteringar och samar-
betsprojekt. De utländska investeringarnas betydelse för tillväxt och sysselsättning 
ökar och de flesta länder satsar ambitiöst på att attrahera investeringar. Inflödet 
av kapital, teknologier och humankapital från utlandet är viktigt, särskilt eftersom 
allt fler företag i Sverige och Finland flyttar ut inte bara sin produktion utan även 
forskning och utveckling. Kompetensdrivna investeringar såsom Huaweis respektive 
ZTE:s forskningscenter i Kista bidrar till teknikutvecklingen i Sverige och breddar 
basen av kvalificerad arbetskraft.

Rekommendationerna nedan är ofta skrivna ur ett Stockholm-Uppsala-
perspektiv, men förhoppningen är att de är giltiga för samtliga regioner inom 
BASAAR-projektet.

Ett bra förberedelsearbete är nödvändigt
Utifrån erfarenheterna från några av de tidigare investeringarna från Kina kan vi 
dra lärdomen att det är centralt med ett bra förberedelsearbete. Utan noggrann 
planering är risken för ett misslyckande stor. Detta gäller kommuners och regio-
ners engagemang i olika investerings- eller samarbetsprojekt med Kina i lika hög 
grad som enskilda företags.
•  En utgångspunkt är att fråga sig varför kommunen eller regionen ska engagera 

sig i projekt med Kina? Det är viktigt att man går in i samarbetet av egna, väl 
genomtänkta och kommersiellt hållbara skäl, inte därför att andra har gjort det. 

•  Det är också viktigt att tänka igenom vilka typer av samarbeten och projekt som 
är mest gynnsamma? Vilka är våra komparativa fördelar, vilka områden, vilka 
sektorer? Vilken stad/region ska vi samarbeta med? Kan det skapa sysselsätt-
ning i vår region? 

•  Vilka andra kommuner/regioner har samarbeten med Kina, vilka har gått bra, 
vilka har gått dåligt, och varför? 
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•  Det finns heller inga skäl att hasta fram överenskommelser. Om något verkar för 
bra för att vara sant, då är det nog också för bra för att vara sant. 

 
Bygg och utnyttja kvalificerade nätverk
En annan rekommendation som genomgående har återkommit under projektet är 
betydelsen av att bygga kvalificerade nätverk av personer med lång och djup erfa-
renhet av Kina. Rätt kontaktperson som kan introducera dig i rätt sammanhang 
öppnar många dörrar. 
•  Inte minst viktigt är det att utnyttja och bygga upp nätverk med kinesiska ut-

bytesstudenter innan de återvänder, det kan bli viktiga ingångar i framtiden. 
Svenska lokalpolitiker och företag kan till exempel bli mycket bättre på att träffa 
och bygga nätverk med kineser i Sverige. En konkret rekommendation är att ak-
tivt bjuda in kinesiska forskare och studenter till olika evenemang, såsom lucia, 
valborg och midsommar.

•  Det är också viktigt att identifiera och använda sig av mäklare, i betydelsen per-
soner som har kunskap om bägge länderna och som kan matcha kompetenser 
från Sverige och Kina. Det är ont om sådana mäklare, de flesta har bara kun-
skap om en av de båda sidorna.

•  Sverige och Kina har långa historiska relationer både vad gäller handelsutbyte 
och svenska etableringar i Kina. Sveriges förbindelser med Kina inleddes redan 
under Ostindiska kompaniets dagar på 1700-talet. År 1820 fick Sverige sin för-
sta officiella representant i Kina och det första bilaterala avtalet skrevs under år 
1847. Redan vid början av 1900-talet var ett antal svenska företag, med Ericsson 
och SKF i spetsen, aktiva i Kina. Denna goodwill kan man dra nytta av! 

Bättre företagsservice
Hur företagen bemöts och hur regelverket tillämpas har stor effekt på det lokala 
företagsklimatet och påverkar indirekt intresset för nyinvesteringar.
•  Det är centralt att regionens service till företagen fungerar bra, till exempel vid 

tillståndsgivning och tillsynsärenden. Effektiva rutiner och snabba processer 
och gärna en gemensam kontaktpunkt för nystartade företag efterfrågas, så att 
företagare kan göra allt som behövs (till exempel registrera företaget och betala 
skatt, moms och sociala avgifter) på ett ställe.

•  Det behövs också bättre och mer information på engelska eller helst kinesiska 
respektive indiska. Myndigheter behöver bli flerspråkiga inte minst på webben.

•  Lika viktigt som att mottagarservicen för utländska företag fungerar bra är 
det att företagen erbjuds kvalificerad ”eftervård” för att behålla, expandera och 
skapa nya företagsetableringar. Det kan om handla om uppföljning av hur före-
tagen uppfattar företagsservicen och vilka problem de upplever.

 
Bättre marknadsföring
Sverige och Stockholm-Uppsalaregionen är nästintill okänt i stora delar av Asi-
en. Det samma gäller i lika hög grad, om inte högre, för mellersta Östersjöregio-
nen. Det är viktigt att förbättra marknadsföringen och visa upp våra strategiska 
sektorer och profilområden. 
•  För att regionens begränsade resurser ska användas så effektivt som möjligt är 

det viktigt att kraftsamla i en gemensam långsiktig strategi. Detta kan åstad-
kommas genom att åtgärderna fokuseras och begränsas geografiskt till regioner 
som anses särskilt viktiga.
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•  En ytterligare fokusering kan vara att tydligare rikta sig mot målgrupper som 
redan visat intresse för regionen. Dessa grupper kan sedan bli brobyggare gent-
emot nya grupper och regioner.

•  Marknadsföringen ska försöka haka på något större som pågår och som kan 
ge ytterligare genomslag, som exempel kan Världsutställningen i Shanghai 2010 
nämnas.

•  Den bild som förmedlas bör vara väl genomtänkt och bygga på de fördelar som 
regionen har, och den positiva uppfattning som gäller i Asien om regionen – i 
den mån det överhuvudtaget finns någon uppfattning. Mjuka faktorer, som hög 
livskvalitet, god miljö och ett effektivt välfärdsystem, kan bidra till en positiv 
bild av Sverige och Östersjöregionen.

Utveckla en asiatisk agenda
Världens ekonomiska utveckling hänger nära samman med utvecklingen i Asi-
en. Samtidigt är det svårt att på det lokala och regionala planet upprätthålla en 
kompetens om vad som händer i Asien och hur det påverkar oss. Ett regionalt 
samarbete kring kunskapsuppbyggnaden och en gemensam Asienstrategi inom 
mellersta Östersjöområdet är därför motiverat. 

Huvudelementen i strategin kan vara:
•  Att gemensamt inventera regionens Asienkompetens – utan kunskap om vilken 

kompetens som faktiskt finns kan inte den fulla potentialen utnyttjas. Genom 
att använda varandras nätverk, och informella ambassadörer, kan fler kanaler 
utnyttjas.

•  Att skapa bättre uppföljningsmöjligheter för att få en korrekt bild av utveckling-
en, till exempel tillförlitlig statistik över antal kinesiska företag och studenter. 

•  Att lära av och samarbeta med regioner som kommit längre. Det finns mycket 
att lära av hur Hamburg arbetar för att stärka sin Kinakompetens och utveckla 
attraktionskraften för kinesiska investeringar. 

•  Att identifiera och profilera sektorer med potential för ett utvecklat handelsut-
byte och fler utländska direktinvesteringarna från Kina och Indien. Inte minst 
inom områdena miljöteknik respektive energi- och vattenförsörjning kan efter-
frågan förväntas öka kraftigt i både Kina och Indien. n



Kontaktpersoner

Elisabet Bremberg
Stadsledningskontoret

Stockholms stad
08-508 29 372

Inger Christoferson
Kommunledningskontoret

Uppsala kommun
018-727 13 09

Charlotte Hansson
Regionplanekontoret

Stockholms Läns Landsting
08-737 44 90 Pr
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Kinas och Indiens ökade ekonomiska och politiska in-
flytande i världen påverkar i hög grad Stockholm-Uppsala-
regionen. För att fortsätta utvecklas som kunskapsregion 
och behålla den internationella konkurrenskraften är det 
viktigt att utveckla handeln och att verka för att attrahera 
fler asiatiska direktinvesteringar till regionen. Ett av syftena 
med denna rapport är att hitta rekommendationer för 
hur man på det lokala och regionala planet kan agera för 
att stödja en sådan utveckling.


