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förhållande till Folkrepubliken Kina               

Förslag 

Den konservativa gruppen föreslår att 

Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet 

att genomföra en nordisk koordinering kring relationerna mellan de nordiska 

länderna i förhållande till Folkrepubliken Kina 

Den konservativa gruppen föreslår även  

att Nordiska rådet genomför ett rundabordssamtal gällande gemensam håll-

ning till Folkrepubliken Kina, erfarenheter av påtryckningar samt förhåll-

ningssätt och strategier där också relevanta aktörer som Baltikum och EU 

bjuds in 

Bakgrund 

Hur väl våra nordiska länder lyckas förmå att attrahera utländska investeringar har en 

stor betydelse för utvecklingen av våra nordiska ekonomier. Ytterst handlar det om 

att stärka nordisk konkurrenskraft i en global ekonomi. Men direktinvesteringar är 

inte riskfritt. De utländska aktörer som visar intresse för vitala tillgångar och vill köpa 

och förvärva kan vara olämpliga ur säkerhetssynpunkt. 

 

Den politiska utvecklingen i Kina såväl som landets agerande mot omvärlden präglas 

av brott mot de mänskliga rättigheterna, folkrätten och avsteg från internationella 

åtaganden. Kina använder sin ekonomiska makt för att få ökat inflytande i andra län-

der bland annat genom uppköp av företag i framkant och investera i samhällsviktig 

infra-struktur. Det mest omnämnda exemplet är det så kallade Sidenvägsinitiativet 

som sträcker sig ända från Kina till Europa. Kina har även starka intressen i andra de-

lar av världen, exempelvis Afrika och Arktis. Det finns självfallet positiva aspekter av 

Kinas investeringar i andra länder såsom utveckling och handel. Men det betyder 

också att ett auktoritärt land kan få ett mycket stort internationellt politiskt infly-

tande. Som det har visat sig att landet och regimen är villig att nyttja sig av.  

 

 



 
 

2 / 3 

Förutom att kinesiskt intresse visar sig i kinesiska studenter vid nordiska universitet 

och kinesiska uppköp förekommer kinesiskt industrispionage. Den svenska säker-

hetspolisen, Säpo, har nyligen pekat ut Kina som ett av de främsta hoten mot svensk 

säkerhet. Säpo nämner bland annat kinesiskt industrispionage och underrättelse-

verksamhet som stora risker. På samma sätt som handel har ett studentutbyte med 

Kina många positiva aspekter men Säpo pekar också på att det kan vara en täckman-

tel för spionage. 

 

Folkrepubliken Kinas ambassader i ett antal länder har också ökat sin aktivitetsgrad 

och diplomatiska företrädare ägnar sig åt hot och försök till påverkan. I Europa an-

vänds be-teckningen ”wolfwarriors” för denna personal. Exempel på olämpligt upp-

trädande och agerande kan hämtas från exempelvis Danmark och Sverige. 

 

Det är inte ett osannolikt scenario att coronapandemin ökar risken för att till exempel 

statsägda företag i centralstyrda länder vill köpa upp eller investera i näringsliv och 

infrastruktur i andra länder. Efter finanskrisen 2008 blev många europeiska företag 

föremål för utländska direktinvesteringar. En trend som har fortsatt. 

 

Inom EU har man sedan 2018 arbetat med att stärka informationsutbytet mellan 

medlemsländerna när det gäller investeringar. EU har i samband med den rådande 

coronakrisen gått ut med riktlinjer gällande utländska direktinvesteringar och upp-

manat medlemsländerna att använda befintliga regelverk, eller att anta ny lagstift-

ning i länder som Sverige där det inte finns regelverk. Under 2019 tog EU också fram 

en gemensam position kring Folkrepubliken Kina. Flera länder har också tagit fram 

en specifik Kina-strategi eller uppdaterad tidigare framtagna. 

 

För att öka förståelsen gällande av ägarstrukturer, förvärvsmetoder och de förvär-

vade bolagens patent och teknologier när det kommer till kinesiska bolagsförvärv 

och andra investeringar vill den konservativa gruppen se en koordinerad nordisk  

jämförelse av våra länders erfarenheter av kinesiska investeringar.  

 
Nordiska rådet skulle för egen del kunna axla ansvar för eget kunskapsutbyte om de 
nordiska ländernas förhållning till Folkrepubliken Kina och jämföra de strategier som 
finns, framtagits eller planeras att tas fram. Ett förslag från Konservativa gruppen är 
att Nordiska rådet genomför ett rundabordssamtal angående en gemensam hållning 
till Folkrepubliken Kina, för att också få ett erfarenhetsutbyte av påtryckningar samt 
för-hållningssätt och strategier där också relevanta aktörer som Baltikum och EU 
bjuds in. 
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Den gemensamma nordiska nyttan med förslaget är att ett gemensamt nordiskt för-

hållningssätt till Kina ökar vår förmåga att möta utmaningarna från Peking.  
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