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Reseredogörelse: Delegationsresa till Kina 2019 
 

 

Resans syfte 
Näringsutskottet beslutade den 16 maj 2019 att besöka Kina med en delegation 
under hösten 2019. Syftet med resan fastställde utskottet den 18 juni 2019. Med 
resan ville utskottet bredda kunskapen om Sveriges viktigaste handelspartner i 
Asien genom att belysa olika aktuella närings- och handelspolitiska frågor. Bland 
annat ville utskottet få en ökad förståelse för hur kinesiska företag arbetar med 
entreprenörskap och innovation samt förutsättningar och möjligheter för svenska 
företag att verka på den kinesiska marknaden. Vidare ville utskottet få belyst hur 
Kina ser på olika handelspolitiska och immaterialrättsliga frågor samt 
digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Utskottet ville därtill fördjupa sina 
kunskaper om Kinas syn på tillförsel och förbrukning av energi. 

Delegationens sammantagna bedömning är att resan till Kina uppfyllde syftet. 

 

Redogörelse för resan 
För att öka delegationens förståelse för Kina informerade såväl ambassaden som 
generalkonsulatet om hur det är att leva och verka i Kina i dag. Även Kinas roll i 
världen, med särskilt fokus på den dagsaktuella situationen i Hongkong och 
handelskonflikten med USA, togs upp under dessa möten. 

Med resan ville utskottet bredda kunskapen om Sveriges viktigaste 
handelspartner i Asien genom att belysa olika aktuella närings- och 
handelspolitiska frågor. För att belysa dessa frågor hade delegationen möten med 
officiella kinesiska företrädare som finansiella och ekonomiska utskottet i 
folkkongressen, svenska organisationer verksamma i Kina såsom Business 
Sweden, Svenska Handelskammaren och Visit Sweden, kinesiska företag, 
svenska företag och en journalist verksam i Kina. 

Delegationen ville få en ökad förståelse för hur kinesiska företag arbetar med 
entreprenörskap och innovation. Dessa frågor berördes vid möten med Huawei, 
Business Sweden och Svenska Handelskammaren, men även vid mötet med 
Volvo Cars/Geely. 

Genom resan ville delegationen även öka utskottets kunskaper om 
förutsättningarna och möjligheterna för svenska företag att verka på den 
kinesiska marknaden. I Shanghai bjöd delegationen tillsammans med 
generalkonsulatet in flera svenska företag för ett rundabordssamtal i dessa frågor. 
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Frågorna diskuterades även vid möten med Business Sweden, Mannheimer 
Swartling, Shanghai Commission of Commerce, ABB, Ericsson, Svenska 
Handelskammaren och EU SME Centre (EU:s center för små och medelstora 
företag). 

Handelskonflikten mellan Kina och USA och framtiden för det multilaterala 
handelssystemet WTO diskuterades bl.a. vid mötena med Shanghai Commission 
of Commerce, Chinese Academy of International Trade and Economic 
Cooperation och China Society for World Trade Organization Studies. 
Handelskonflikten och hur den påverkar den egna verksamheten berördes även 
vid möten med flera av företagen. 

Resan syftade även till att studera aktuella immaterialrättsliga frågor samt 
digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Frågor av detta slag berördes 
framför allt vid mötena med Mannheimer Swartling, Huawei, Ericsson och China 
Center for Information Industry Development. 

För att fördjupa delegationens kunskaper om Kinas syn på tillförsel och 
förbrukning av energi träffade delegationen National Energy Administration och 
Energy Research Institute. Vid dessa möten diskuterades såväl förnybara 
energikällor som solkraft, men även Kinas användning av kolkraft och framtida 
utbyggnad av kärnkraft. Vid ambassaden fick delegationen även en briefing om 
dessa frågor av Energimyndighetens tjänsteman med placering i Peking. 

Frågor om mänskliga rättigheter lyftes vid flera möten, särskilt gällande Kinas 
sociala kreditsystem, men även om ursprungsbefolkningars rättigheter och 
falungong. I möten med officiella kinesiska företrädare tydliggjorde delegationen 
att den bestod av representanter för såväl regeringspartierna som oppositionen.
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BILAGA 1 

 

Näringsutskottets delegation 
Lars Hjälmered (M) 

Mattias Jonsson (S)  

Mattias Bäckström Johansson (SD)  

Helena Lindahl (C)  

Camilla Brodin (KD)  

Arman Teimouri (L)  

Eric Palmqvist (SD)  

Peter Helander (C)  

Ann-Sofie Lifvenhage (M)  

Lorena Delgado Varas (V) 

 

Utöver dessa deltog två anställda från näringsutskottets kansli. 
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BILAGA 2 

 

Program för näringsutskottets besök i Shanghai och 
Peking, Kina den 31 augusti – 8 september 2019 
 

Söndag den 6 september 

4.20 Ankomst till Shanghai, Pudong flygplatsen. 

18.00 Delegationsmiddag med personal från Sveriges generalkonsulat 

  i Shanghai. 

 

Måndag den 2 september 

8.30–9.30 Briefing på generalkonsulatet om Shanghai och regionen samt 
möte med Business Sweden om arbetet i regionen och den senaste 
företagarbarometern. 

9.30–10.20 Möte med Mannheimer Swartling om svenska företags situation i 
Kina och lagstiftning om immateriella rättigheter. 

11.00–12.00 Möte med Shanghai Commission of Commerce. 

12.15–13.15 Lunch. 

14.00–16.00 Rundabordssamtal med svenska företag (Alfa Laval, Astra Zeneca 
China, Blueair, Celemi, EF Education First, Johan & Johan, Oatly 
och Stjernberg Laser). 

19.00–21.00 Mottagning hos generalkonsuln med svenska företag.   

 

Tisdag den 3 september 

10.00–11.30 Besök på Volvo Cars Asia Pacific headquarters. 

11.30–12.30 Lunch på inbjudan av Volvo Cars. 

14.00–15.30 Besök på Huawei. 

17.00–21.30 Tågresa till Peking. 
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Onsdag den 4 september 

9.30–10.30 Möte med Financial and Economic Committee of the National 
People´s Congress. 

11.00–12.00 Mottagning hos ambassadören med externa gäster. 

13.30–14.00 Besök på ABB (China) Ltd. 

17.30–20.00 Briefing hos ambassadören om Kina med fokus på handel, energi, 

  mänskliga rättigheter och den aktuella situationen i Hong Kong. 

 
Torsdag den 5 september 

9.00–11.50 Briefings om Kinas företagsklimat och utrikeshandel med 
Business Sweden, Svenska Handelskammaren och EU SME 
Centre. 

12.00–13.00 Lunch. 

14.30–15.30 Möte med National Energy Administration. 

16.00–17.00 Möte med Energy Research Institute. 

 

Fredag den 6 september 

9.00–10.00 Möte med Chinese Academy of International Trade and Economic 
Cooperation. 

11.00–12.30 Besök på Ericsson – China Mobile 5G Innovation Centre. 

12.40–13.45 Lunch. 

15.00–16.00 Möte med China Center for Information Industry Development. 

17.00–18.00 Möte med China Society for World Trade Organization Studies. 

 

Lördag den 7 september 

9.00–10.30 Möte med journalist. 

13.00–13.45 Lunch med Visit Sweden. 

14.00–15.30 Besök vid Kinesiska muren vid Mutianyu tillsammans med Visit 
Sweden. 


