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Usla siffror för svensk 
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Sverige halkar efter
EU-konkurrenterna
Sverige visar en avsevärt 
lägre ökning av exporten
till Kina än många EU-länder. 
När Frankrike, Belgien och 
Italien mer än fördubblat sin 
export till Kina under fem år, 
har Sverige ökat den med 
bara 10 procent.

PEKING

� Sveriges export till Kina ökade med bara 10
procent under perioden 2001–2006 visar siff-
ror från EU och Eurostat. Det var den lägsta ex-
portökningen bland Kinas tio största europe-
iska importländer. Alla de andra nio lyckades
öka sin export till Kina med över 100 procent.

Samtidigt, under samma period, ökade
Sveriges import från Kina med 110 procent.

Kina är den stora vinnaren
Att Sverige halkar efter i världshandeln be-
kräftas av en rapport från Exportrådet, som
presenterade i går. Den visar att Sverige mel-
lan 1998 och 2006 förlorade marknadsande-
lar i sin varuexport till världens 20 stora eko-
nomier, däribland Kina, från 2,2 procent till
2,1 procent. Ökade sina marknadsandelar
gjorde däremot Tyskland, Österrike och Nor-
ge. Kina är den stora vinnaren och har under
perioden trefaldigat sina exportmarknads-
andelar. Stora exportframgångar hade Kina
bland annat för stål, papper, kemi, telekom
och elektroindustri.  

”Det här är en varningssignal för landet
Sverige. Jag hade aldrig gissat att Sverige skul-
le prestera så dåligt och förlora så stora mark-
nadsandelar. Jag blev mycket förvånad”, säger
Peter Lennhag om den låga exporttillväxten.

”Den svenska Europafixeringen straffar
sig i längden”, betonar Peter Lennhag, som
har flera av Sveriges största börsnoterade 
företag bland sina uppdragsgivare. 

Peter Lennhag tycker att EU-siffrorna ta-
lar sitt tydliga språk.

”Titta på Tyskland som har liknande in-
dustri som Sverige. Tyskland lyckades näs-
tan trefaldiga sin export till Kina under perio-
den och mindre länder som Finland, Dan-
mark och Österrike ökade sin export till Ki-
na med 35, 115 respektive 120 procent.

I stället för att försöka förklara att det be-
ror på att flera bolag flyttat sin tillverkning till
Kina och resignera, borde vi tänka på hur
Sverige ska öka exporten till Kina och kom-
ma bort från jumboplatsen, säger han.

”Många svenska, liksom andra europiska
bolag, sitter fast i Västeuropa med stora an-
läggningar. De skulle behöva flytta stora 
delar av produktionen till Kina. Men de kan
inte flytta tillräckligt snabbt och lönsamt”,
säger Peter Lennhag.

Toppen på isberget
Han anser att det bara är ABB, Ericsson, 
Atlas Copco, Tetra Pak och ytterligare en
handfull av de svenska storbolagen som lyck-
ats etablera en framgångsrik närvaro och
skapat starka marknadsandelar i Kina, det
vill säga mer än 10 procent och med en när-
varo i minst tio provinser samt en stark lokal
ledningsgrupp.

Han säger att vi i dag bara ser toppen på is-
berget vad gäller Kinas framtida marknad.

”Sverige måste öka fokuset på Kina och vi-
sa bättre exporttillväxt till landet. Det måste

Sverige släpar långt efter och är sämst 
i klassen av de tio länder i Europa som har
störst handel med Kina.                 

”Många svenska bolagsstyrelser förstår 
inte hur stor Kinamarknaden är. De tror
att det räcker med att ha ett kontor i landet.
Men det finns femton provinser i Kina 
med en befolkning på över 40 miljoner”, 
säger Peter Lennhag, svensk konsult 
med 25 års erfarenhet i Asien. 
AV AGNETA ENGQVIST (TEXT) OCH LOTTA ANDERSSON (GRAFIK)
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” Jag hade
aldrig 
gissat att
Sverige
skulle pre-

stera så dåligt och
förlora så stora
marknadsandelar.
Jag blev mycket 
förvånad.” 
PETER LENNHAG, SVENSK KONSULT 
MED 25 ÅRS ERFARENHET I ASIEN
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Den procentuella

ökningen av exporten

till Kina under åren

2001–2006.

börja med att svenska bolagsstyrelser bättre
förstår möjligheterna och vikten av Kina, att
svenska vd:ar besöker landet oftare för att
stödja och accelerera verksamheten i landet”,
säger han.

”Utan tydliga, vinnande strategier och 
investeringar i duktiga människor, såväl väs-
terlänningar som kineser, kommer vi inte att
se en förbättring av de svenska exportsiffror-
na till Kina.”

Peter Lennhag vänder också på steken och
tittar på de kinesiska bolagens expansion i
världen.  

”Det behövs bara att ett land får ett par
framgångsföretag i världen, så kan en hel
bransch vända. Det hände på 1970-talet när
de tre japanska bilföretagen Toyota, Nissan
och Honda började ta för sig på världsmark-
naden.”

Farliga globala konkurrenter
I dag finns det i många branscher kinesiska
bolag som kan störa den globala konkurrens-
situationen 

Titta till exempel på vitvarumarknaden i
Kina. Ett tiotal utländska aktörer inklusive
svenska Electrolux delar på mindre än 20
procent av marknaden för kylskåp och tvätt-
maskiner. Den största kinesiska är Haier
som redan finns i både USA och Europa.

”Innan vi vet ordet av så har kineserna bli-
vit farliga globala konkurrenter, säger Peter
Lennhag.

Mattias Bergman är
Exportrådets Asienchef
med över tio år på plats i
Asien. Han bekräftar Pe-
ter Lennhags bild.

”Svensk export till Ki-
na 2007 är ännu sämre
än tidigare. Vi tappar ex-
port till Kina och de fles-
ta länder i Asien”, säger
Mattias Bergman. 

Han ser hur den
svenska exportökningen
till Kina förra året gick
ned till att bli endast 

7 procent (till och med november). Detta
skedde samtidigt som Kinas totala import
växte med över 20 procent.

”Sverige sticker ut, medan flertalet av vå-
ra konkurrenter i Kina växte i takt med
marknaden”, säger Mattias Bergman.
Känner ni inte er besvikna på Exportrådet

över era insatser?

”De hundra största svenska exportörerna
står för 70 procent av Sveriges export globalt.
Exportrådets målgrupp är i huvudsak små
och medelstora företag. Våra insatser är där-
för inte så synliga i exportstatistiken.” 
Om vi om fem år fortfarande har jumboplat-

sen bland Europas tio största handelspart-

ner med Kina, vad säger du då?

”Exportstatistik är bara primärt relevant
när det gäller arbetstillfällen i Sverige. Om

svenska företag håller sina marknadsandelar
i Kina oberoende av var deras produkter eller
tjänster kommer ifrån, då är jag inte orolig.
Jag är bara orolig om företagen inte håller 
sina marknadsandelar.”

”Sett under en längre period när det gäl-
ler export till Kina klarar Sverige sig bra på
råmaterial och halvfärdiga produkter. Bäst
är vi på järn, stål och malm”, konstaterar han.

Mattias Bergman ställer själv frågan:
”Hur behåller de svenska företagen sin

konkurrenskraft i Kina och Asien?”
”Det gäller att se över hur man lokalanpas-

sar sitt företag och hur man utnyttjar företa-
gets kompetens i regionen Asien.”

Större flexibilitet och kunskap
Han ser hur svenska och andra företag i Eu-
ropa förväntar sig högre intäkter från Asien.

”Men de allokerar inte tillräckligt med re-
surser. Det är en trögrörlighet. Men tillväx-
ten och förändringarna blir större i Asien än
i Europa och det kräver större flexibilitet och
inte minst kunskap som grund för att göra
rätt saker. Företagen kan inte räkna med au-
tomatisk tillväxt bara för att marknaden väx-
er. Det gäller att våga avsätta större resur-
ser”, säger Mattias Bergman.

Efter att ha analyserat Kinas femårsplan
bedömer Exportrådet att medicinteknik, 
miljöteknik och komponenter till fordons-
industri är sektorer med hög potential 
i Kina.

Mattias Bergman,

Exportrådets

Asienchef 




