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Abstract 

This study analyses the Swedish state and private actors’ efforts to establish trade with the 

communist government in China, between the years 1949–1964. By examining how the actor’ 

cooperated through the theory of economic diplomacy the purpose is to establish who was the 

driving force and how the actor’ argued concerning the establishment of trade relations between 

the nations. This in relation to the Swedish neutrality and the Swedish dependency on the western 

market that it relied heavily upon in the postwar economy. 

The study finds that Sweden was heavily influenced by the western nations in how it developed its 

trade with China. The state, but also the private actors’ in some instances, feared a retaliation from 

the USA that would hinder them access to western market. In 1957 Sweden established a trade 

deal with China, but only after western Europe allowed it. After 1958 the private actor’s abandoned 

China because of difficulties in trade and left the state in a process of trying to reestablish it. The 

trade between the nations nearly collapsed but resumed in 1964. The conclusion is that the Swedish 

state considered the political consequences heavily when evaluating the trade with China and 

became the driving force in 1955. This was done because the state evaluated that the retaliation 

wouldn’t be to vigorous, while most of the private actors considered commercial gains instead of 

political consequences concerning trade with China. 
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1. Inledning 

 

Sverige hade under 1930 och 1940-talet börjat genomgå en strukturomvandling i sin industri-

produktion där förädling kom att få en allt större betydelse. Under omvandlingen var den inhemska 

marknaden viktig medan den internationella marknaden blev allt viktigare efter andra världskriget. 

Sverige som ett litet industriland blev därför mer beroende av utrikeshandel, detta på grund av den 

relativt lilla inhemska marknaden. En hög utrikeshandel, om den är för koncentrerad på ett och 

samma land, kunde ha skapat ett obalanserat maktförhållande mellan stater, Sverige valde därför 

att inrikta sin handel på flera handelspartners efter andra världskriget.1  

Denna uppsats har som syfte att undersöka vilka aktörer, myndigheter och näringsliv, som var 

drivande i att etablera handelsrelationer med Kina och hur dessa aktörer argumenterade för detta, 

under åren 1949–1964. Den svenska handeln med Kina är delvis intressant på grund av den konflikt 

som utspelade sig under 1950-talet mellan västvärlden och Kina, på grund av kommunisternas 

maktövertagande 1949 och närmandet till Sovjetunionen, samt Kinas anslutning till Koreakriget på 

Nordkoreas sida i slutet av oktober 1950. Sverige kom att utmärka sig i denna konflikt på grund av 

att Sverige i februari 1951, som ensamt land i västvärlden, valde att lägga ner sin röst i en FN-

resolution som uppmanade FN:s medlemmar att införa ett handelsembargo emot Kina. Sveriges 

position som ett neutralt land, med målet föra utrikeshandel med vilka nationer som helst, oavsett 

ideologisk inriktning, kom att bli en av de stora utmaningarna för svensk utrikespolitik under det 

Kalla Krigets första årtionde.2 

                                                 
1 Karlsson, 1992, s. 30–32. 
2 Bjereld, Johansson, Molin, 2008, s. 126–127. 
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1.1. Tidigare forskning 

Forskningsläget som presenteras kommer att behandla den ekonomiska världsordningen som 

skapades efter andra världskriget, mer specifik vilka aktörer och vilka faktorer som hade betydelse 

i dess utformning. Med ekonomisk världsordning menas de regler och förpliktelser som allmänt 

accepterades av världens nationer vid till exempelvis handel. Sedan framläggs Sveriges plats i denna 

världsordning och hur den svenska neutraliteten kom att påverkas av USA och västvärlden. Detta 

resonemang fortsätter sedan i att diskutera vilka möjligheter Sverige hade att handla med Kina 

utifrån västvärldens konflikt med Kina i och med Koreakriget. Sveriges handel med Sovjetunionen 

presenteras också och vilka konsekvenser detta hade för Sveriges relation västerut. Slutligen besk-

rivs Kina och Sovjetunionens relation under 1950-talet och vilken påverkan denna för kinesisk 

ekonomi och utrikeshandel. 

1.1.1. Efterkrigstidens världsordning 

Under 1900-talets första hälft förändrades den internationella ekonomiska världsordningen 

ifrån en brittiskt dominerad laissez-faire liberalism till en USA dominerad liberalism där staten kom 

att spela en större roll för att säkra en nations ekonomiska utveckling, detta menar forskaren inom 

mänskliga rättigheter och internationella relationer John Gerard Ruggie. Under laissez-faire 

liberalismen var målet att upprätthålla den fria marknaden där staternas uppgift var att skydda den 

självreglerande marknaden, detta skulle varit bäst för att uppnå ekonomisk tillväxt och för att inte 

underminera samspelet på den internationella marknaden. Under mellankrigstiden började detta 

system komma i gungning på grund av det instabila läget på världsmarknaden och tvingade därför 

stater och regeringar att ta en aktivare roll i den inhemska ekonomin. Regeringar började utveckla 

allt mer aktiva åtgärder för att ingripa i den inhemska ekonomin för att, till exempel, påverka pris-

nivåer och arbetslösheten. Storbritannien som varit den dominerande aktören i den ekonomiska 

världsordningen fram till första världskriget gjorde flera försök att åter konstruera den gamla världs-

ordningen för att återgå till det gamla systemet. Dessa försök kom att misslyckas eftersom det gamla 

systemet, som Storbritannien propagerade för, skulle inneburit att statens nya roll som aktiv aktör 

hade försvunnit. Tanken om statens roll som en förmedlare mellan marknad och samhälle hade 

förankrats i västvärlden och ett nytt system var istället tvunget att utvecklas av de medverkande 

staterna.3  

Efter andra världskriget hade USA:s ställning på den internationella arenan stärkts och 

Storbritanniens försvagats. För att inte återgå till det kaos som rått under mellankrigstiden ansågs 

USA nödvändigt att etablera en ny ekonomisk världsordning där västvärldens nationer behövde gå 

                                                 
3 Ruggie, 1982, s. 389–392. 
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samman och etablera regler för hur världen skulle fungera. USA var villig att ta på sig ledarrollen 

och, utifrån deras perspektiv, var ett återinförande av den frihandel som rådde innan första världs-

kriget det optimala utfallet, enligt USA. Denna syn kom dock att möta ett nästan universellt mot-

stånd ifrån den resterande västvärlden oavsett ett lands styrande politiska inriktning. Länderna stod 

enade emot ett återinförande av obehindrad multilateralism där staten återigen skulle bli en passiv 

aktör i den inhemska ekonomin. Utfallet blev istället en kompromiss som skulle undvika den 

ekonomiska nationalism som rådde under trettiotalet och den laissez-faire modell innan första 

världskriget. Den nya världsordningen kom att bli byggd på USA:s krav på multilaterism men också 

baserad på inhemsk intervention där staten hade möjligheten att påverka den inhemska ekonomin. 

Detta system kallar Ruggie för inbäddad liberalism, för att särskilja det från Storbritanniens 

liberalism.4 Systemet som kom att införas utifrån detta var Bretton Woods-systemet vilket Nassau 

Adams och Mats Bladh beskriver. USA var den drivande och ledande aktören som ville undvika 

ett utfall likt det under mellankrigstiden.  De problem som USA ville lösa genom Bretton Woods 

mötet, där 43 länder 1 juli 1944 bjöds in att medverka i förhandlingarna, var framförallt en åter-

hämtning av världsekonomin, penningpolitiska ramverk samt etablerandet av ett multilateralt 

ramverk för handeln där målet var att hålla nere nationers protektionism och istället förespråka 

frihandel. Konferensen etablerade också de välkända institutionerna IMF och världsbanken som 

skulle verka för en utveckling av den ekonomiska världsordningen.5 

Denna nya världsordning pekar på två viktiga punkter. Det första är USA:s nya plats som den 

dominerande nationen inom den ekonomiska världsordningen. Trots det stora motståndet mot 

multilateralism lyckades USA ändå föra igenom detta krav. Detta visar vilken stark maktposition 

landet befann sig i efter andra världskriget. Det andra är hur statsintervention kom att spela en allt 

större roll, även inrikes om utrikes, där USA tog flera kliv mot en allt aktivare stat under krigsåren 

och efter, som delvis inleddes med den sociala och ekonomiska reformen The New Deal. Genom 

den amerikanska statens allt större inflytande i den inhemska ekonomin kom den amerikanska 

staten också att föra en allt aktivare utrikespolitik, detta i form av Marshallplanen, ockupations-

myndigheterna i Japan och Västtyskland samt började föra en aktiv utrikespolitik för att förhindra 

kommunismens spridning.6 Även den svenska utrikesförvaltningen kom att engagera sig allt mer i 

den svenska ekonomin under 1930-talet. Om detta skriver Peter Hedberg, som undersökt den 

svensk-tyska clearingepoken mellan Sverige och Tyskland 1934–1945, där han menar att utrikes-

handeln, som tidigare var en privatekonomisk angelägenhet, hamnade på den svenska 

utrikespolitiska dagordningen och kopplade samman utrikespolitik och ekonomi vilket gjorde att 

                                                 
4 Ruggie, 1982, s. 393, Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 18–21. 
5 Bladh, 1995, s. 352, Adams 1993, s. 20–22. 
6 Ruggie, 1982, s. 393–398. Bladh, 1995, s. 343. 
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utrikesförvaltningen fick i uppgift att upprätthålla internationella ekonomiska förbilderna. Ett sam-

arbete utvecklades mellan svenska företag och branschorganisationer som fick inflytande i 

utrikesförvaltningen där näringslivets företrädare fungerade som sakkunniga i handelspolitiken 

eftersom de hade mer erfarenhet i ekonomisk verksamhet.7 

Även andra institutioner kom att etableras under 1940- och 1950-talet som påverkade den 

europeiska ekonomins struktur och återhämtning, detta har flera forskare studerat. Sverige som 

förespråkade en fri och multilateral handel kom att erfara att detta inte var en process som skulle 

genomföras under ett fåtal år utan kom att bli en långdragen och ojämn process efter andra världs-

krigets slut. Marshallplanen som utformades av USA för att återbygga Västeuropas ekonomi kom 

också att användas som ett politiskt medel för att åstadkomma ekonomisk integration i Europa och 

som ett sätt för USA att utvidga sin utrikespolitiska makt. Detta genom att villkoren för Marshall-

hjälp var att mottagarna lovade att delta i arbetet för att integreras i Västeuropa, samt att USA skulle 

få rättigheten att genomföra kontroller och ha möjligheten att påverka de europeiska ländernas 

interna ekonomiska politik.  Detta kom att skapa problem för Sverige eftersom den svenska 

regeringen endast förespråkade ett ekonomisk men inte politiskt samarbete i Europa. Sverige 

lyckades komma runt att formellt uttrycka att landet helhjärtat samarbetade i den västerländska 

integrationen, utan istället göra anspråk för att den svenska regeringen ansåg att den ekonomiska 

rekonstruktionen av Europa var av primär och avgörande vikt. Organisation for European 

Economic Co-operation (OEEC) skapades i samband med Marshallhjälpen där även Sverige del-

tog, målet med organisationen var att fördela Marshallhjälpen samt att verka för att avskaffa 

handelshinder mellan medlemsstaterna.8 

Under 1950-talet kom konflikter att utspela sig angående frihandeln och Sveriges mål med en 

multilateral frihandel, i samband med att Europeiska Kol- och Stålunionen (ECSC) skapades 1951 

av Frankrike, Västtyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Grundidén var att 

skapa ökad konkurrens bland medlemsstaterna men unionen fick också kritik för att skapa yttre 

tullar emot utomstående västländer. Unionen var inte endast ekonomisk utan även politiskt 

eftersom integrationen mellan nationerna skulle förhindra framtida väpnade konflikter.9 ECSC 

kom därför i konflikt med avtalet General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) som var ämnad 

att liberalisera handeln på global basis där begreppet mest-gynnad-nationsprincipen tillämpades 

som innebar att alla länder skulle behandlas lika i tullhänseende. Det skulle genom GATT inte vara 

möjligt att avskaffa en tull på en vara till ett land och samtidigt behålla tullen i förhållande till ett 

                                                 
7 Hedberg, 2003, s. 53. 
8 Karlsson, 2001, s. 21–32. Magnusson, 2009, s. 16. Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 24–25. 
9 Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 25. Karlsson, 2001, s. 43. 
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annat land10, vilket ECSC anklagades för att göra. ECSC ledde under 1958 till skapandet av 

Europeiska Ekonomiska Gemenskapen (EEC) vilket innebar att de sex medlemsländerna inom 

ECSC utvidgade sin union i syfte att avskaffa alla inre tullar och endast ha en tullbarriär utåt, detta 

fick åter kritik ifrån GATT men godkändes senare eftersom det sågs som ett steg emot en allmän 

liberalisering. Sverige försökte med Schweiz att gå med i unionen som endast associerade 

medlemmar vilket inte kom till stånd och istället skapades den Europeiska 

Frihandelssammanslutningen (EFTA) 1960 som skulle verka för frihandel mellan Danmark, 

Norge, Portugal, Schweiz, Storbritannien, Sverige och Österrike där Sverige endast förespråkade 

ett kommersiellt intresse utan politiska intressen som EEC anklagades för. I EFTA infördes fri-

handel endast inom organisationens medlemsländer medan de bibehölls mot utomstående 

nationer, men det var endast på industriprodukter som tullarna avskaffades medan frihandel på 

jordbruksprodukter kom att dröja. Sammanslutningen fungerade inte som en union, vilket EEC 

gjorde, vilket gjorde det möjligt för medlemmarna att själva etablera handelsavtal med tredje 

parter.11  

Det viktiga att ta med sig ifrån denna forskning var statens nya roll som en aktiv aktör i efter-

krigstidens världsordning där framförallt USA hade en stark maktposition och fungerade som en 

upprätthållare och beskyddare av den multilateralism som etablerades. Sverige hade också förpliktat 

sig att delta i den västeuropeiska återuppbyggnaden samt gemenskapen genom OEEC och EFTA 

och på så sätt bundit upp sin handelspolitik emot västvärlden samt att Sverige deltog i GATT vilket 

förpliktade landet att efterfölja principen om mest-gynnad-nation i tullhänseende. Staten och 

näringslivet hade under 1930-talet börjat ett aktivt samarbete mellan sig angående utrikeshandeln 

vilket kommer utvecklas senare i forskningsläget. 

1.1.2. Sveriges plats i världsordningen 

För att förstå sig på Sveriges roll och agerande i den nya ekonomiska världsordningen där handel 

och politik hade börjat vävas samman krävs en förståelse av den svenska neutralitetspolitiken. 

Centralt i den svenska neutralitetspolitiken enligt Ulf Bjereld, Johansson & Molin var den svenska 

formuleringen angående den svenska neutraliteten: Alliansfrihet i fred, syftande till neutralitet i krig. 

Formuleringen gjorde det möjligt att utforma den konkreta politiken på högst olika sätt eftersom 

neutraliteten endast var knuten till krigssituationer. Det blir på så vis svårt att hävda att Sverige bröt 

emot neutraliteten om landet skapade starka kommersiella och kulturella förbindelser med väst-

världen eftersom detta skedde i fredstid. Neutraliteten är folkrättsligt reglerad genom 1907 års 

Haagkonvention men aktiveras endast vid en krigssituation och gör därför den fredstida 

                                                 
10 Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 22–23. Bladh, 1995, s. 344. Karlsson, 2001, s. 45. 
11 Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 26. Karlsson, 2001, s. 46–57. Magnusson, 2009, s. 20. Bladh, 1995,  s. 345. 
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neutralitetspolitiken oreglerad. Det var därför upp till den enskilda staten att utforma politiken på 

ett sådant sätt att neutraliteten framstod som trovärdig om en krigssituation skulle bryta ut, menar 

Bjereld m.fl.12 

Författarna anser att den svenska utrikespolitiken och säkerhetspolitiken hade tre konfliktlinjer 

under kalla kriget; Nationell suveränitet och internationellt beroende, ideologisk västvänlighet och säkerhetspolitisk 

alliansfrihet och slutligen demokratisk öppenhet och militär beredskap. Förutsättningarna för nationell 

suveränitet förändrades efter andra världskriget eftersom Sverige rent handelspolitiskt var beroende 

av dollarkrediter och militärmateriel ifrån västvärlden. De svenska exportföretagen blev alltmer 

beroende av den västkontrollerade marknaden och detta kunde utmana sannolikheten för Sverige 

att kunna förhålla sig neutralt i händelse av krig, på grund av det starka utlandsberoendet som växte 

fram. Det blev samtidigt ett problem på grund av Sveriges ideologiska västvänlighet kontra 

säkerhetspolitisk alliansfrihet under kalla kriget. Att närma sig västvärlden allt för starkt skulle göra 

det svårare för Sverige att ställa sig utanför den västliga gemenskapen vid händelse av krig. Den 

demokratiska öppenheten och militärberedskapen kom också i konflikt eftersom utrikes- och 

säkerhetsfrågor ofta hanteras i internationella förhandlingar där krav på sekretess krävdes, vilket 

gjorde folklig kontroll och insyn svår att genomföra. Regeringen som hade huvudansvaret för 

utrikespolitiska frågor behövde därför visa en svensk enighet och fasthet för att vinna omvärldens 

förtroende angående den svenska neutralitetspolitiken.13  

De internationella reglerna angående neutralitetsländer innehöll inga krav på ekonomisk 

neutralitet, vilket i sin tur betyder att det inte fanns några etablerade regler angående neutralitetens 

förhållande till utrikeshandeln. Detta utnyttjade Sverige genom att hävda att politik och ekonomi 

var separerade vilket gav Sverige rätten att handla med vilka handelspartner de ville, oavsett vilket 

ideologiskt styrsätt som handelspartnern hade. Detta menar Karlsson som, likt Bjereld m.fl., 

beskriver det svenska behovet att inte bli för ekonomiskt beroende av en och samma handels-

partner, något som skulle skapa problem för den svenska neutralitetspolitiken. Enligt Karlsson 

hade Sverige upplevt problemen som detta kunde skapa för den svenska neutraliteten under andra 

världskriget då Sveriges utrikeshandel var starkt kopplad till Tyskland och blev därför tvungna att 

tumma på neutraliteten och tillåta att tyska trupper korsade svenskt territorium. Utrikesministern 

Östen Undén hävdade att ett för stort beroende av en och samma marknad skulle göra det omöjligt 

för Sverige att stå neutralt i en ideologisk konflikt mellan stormakterna.14 

Det var alltså viktigt för Sverige att upprätthålla en trovärdig neutralitetspolitik mot utlandet, 

som inte skulle uppfattats som trovärdig om Sverige sammankopplades med västvärlden i för stor 

                                                 
12 Bjereld m.fl, 2008, s. 21–24. 
13 Bjereld m.fl., 2008, 27–33. 
14 Karlsson, 1992, s. 14–17, 130–142. 
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grad. Detta kom att bli ett problem för Sverige eftersom landet var beroende av den västliga 

marknaden och tillgången till dollarn vilket var anledningen till att Sverige valde att gå med i OEEC 

och på så sätt ta emot Marshallhjälp. För att komma runt detta hävdade den svenska regeringen att 

det den svenska utrikespolitiken skilde på politik och ekonomi och på så sätt inte var politiskt 

bunden till västvärldens gemensamma integration trots närmande i handeln. Det visas också utifrån 

forskning att Sverige inte ville göra sig för beroende av en och samma marknad vilket borde gjort 

regeringen benägen att försöka utveckla handeln mot andra marknader än enbart västvärldens.  

1.1.3. Ryssavtalet 

Den svenska handelspolitikens separation av politik och ekonomi blev inte problemfritt för Sverige 

då landet efter andra kriget öppnade för möjligheten att utvidga sin handel med Sovjetunionen, 

något som fick västvärlden och framförallt USA att sätta blicken på Sverige. Handeln med 

Sovjetunionen kom under benämningen Ryssavtalet vilket är vad Karlsson skrev om i sin av-

handling Handelspolitik eller politisk handling – Sveriges handel med öststaterna 1946–1952.   

Intresset för den sovjetiska marknaden baserades på två faktorer. För det första ansåg det 

svenska näringslivet att de kunde förlora sina marknader i västvärlden på grund av andra 

världskriget, eftersom detta skedde efter första världskriget, och behövde därför regeringens hjälp 

för att hitta andra marknader. För det andra var regeringen och flertalet ekonomiska experter 

överens om i sina framtidsbedömningar att en efterkrigsdepression skulle infalla några år efter 

krigsslutet vilket krävde en expansionistisk ekonomisk politik för att säkra den svenska 

utrikeshandeln.15 Grundtanken var att Sverige skulle upprätta ett kreditavtal med Sovjetunionen 

där Sverige exporterade förädlade produkter medan Sovjetunionen exporterade råvaror tillbaka.16  

Sveriges närmande mot Sovjetunionen ledde till att USA:s ambassadör överlämnade en not till 

Sveriges statsminister i augusti 1946 där USA uttryckte farhågor att Sveriges handel skulle bli 

bunden till Sovjetunionen genom det bilaterala avtal som var på väg att upprättas, något som gick 

emot den fria multilaterala handel som amerikanerna eftersträvade. Det officiella uttalandet ifrån 

Sverige betonade att det bilaterala avtalet inte på något sätt innebar en strävan efter att förbigå en 

fri och multilateral handel. Amerikanernas intresse i frågan placerade Sverige mellan stormakternas 

maktspel och handelsavtalet kom att bli en prestigesak för Sovjetunionen som därför påskyndande 

avtalets genomförande. Att Sverige hamnat mellan stormakterna blev ett problem då utrikes-

minister Undén i september 1946 uttryckte oro över att USA skulle minska råvaruleveranser till 

Sverige. Den amerikanska regeringen avslog oron till den svenska regeringen medan det svenska 

näringslivet inte lät sig lugnas utan var rädda för att amerikanska privata aktörers starka anti-

                                                 
15 Karlsson, 1992, s. 120. 
16 Karlsson, 1992, s. 42–46 
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sovjetiska inställning skulle göra att de prioriterade bort svenska företag. Sammanfattningsvis 

stöddes avtalet av den svenska regeringen eftersom regeringen eftersträvade en stabil ekonomisk 

handelspolitik som skulle undvika en kommande depression medan det svenska näringslivet 

intresse svalnade för handel med Sovjetunionen eftersom efterfrågan på de gamla marknaderna i 

Västeuropa allt mer ökade efter kriget.17 

Det överstående är ett tydligt exempel på hur regeringens handelspolitik kunde placera Sverige 

i en ogynnsam position. Den amerikanska reaktionen gjorde både regering och näringslivet oroliga 

om Sveriges framtid i den västerländska marknaden som Sverige var så beroende av för sin in-

hemska ekonomi, samtidigt som regeringen ville skapa möjligheter för näringslivet att handla 

utanför västvärlden. Det syns också en skillnad i hur regeringen och näringslivet agerade i 

handelspolitiken när det kommer till ryssavtalet. Näringslivet tänkte kortsiktigt och utifrån deras 

kommersiella möjligheter, vilket gjorde att de efter avtalets genomförande övergav regeringen, och 

fokuserade på västmarknaden istället. Regeringen å andra sidan var bundna i ett avtal med 

Sovjetunionen och behöver därför tänka långsiktigt på de diplomatiska påföljderna av att skriva ett 

avtal och sedan inte genomföra det. 

1.1.4. Sveriges möjligheter att handla med Kina 

Som tidigare beskrivits, hade USA blivit den nya maktfaktorn i västerländsk politik och handel där 

det visats vilket inflytande USA hade på den svenska handeln i och med Ryssavtalet. Den svenska 

principen att inte bli för beroende av en och samma handelspartner samt dollarbristen aktualisera-

des i mars 1947 då regeringen införde importregleringar riktade emot USA, vilket skulle tvinga det 

svenska näringslivet att handla med andra länder. Detta utlöste en konflikt mellan Sverige och USA 

då den amerikanska ambassaden i Sverige föreslog ett totalt exportembargo emot Sverige, detta var 

dock aldrig något som på allvar var nära att genomföras ifrån de amerikanska myndigheterna. USA 

försökte dock påverka den västeuropeiska handeln österut genom Marshallhjälpen och framtving-

ade slutligen ett avtal 1950 genom förhandlingarna med sina europeiska allierade vilket resulterade 

i att organisationen Coordinating Committe for Multilateral Export Controls (CoCom) skapades, 

en organisation som utfärdade listor över exportförbjudna varor till östblocket. Medlemmarna i 

CoCom skulle undersöka deras exportvarors slutdestination innan någon exportlicens utfärdades 

och det var därför viktigt att de neutrala staterna som Sverige och Schweiz samarbetade, trots att 

de inte var medlemmar i organisationen. Varulistorna innehöll varor av strategiskt material som 

skulle förhindra Sovjetunionens möjligheter att rusta upp och utvecklas industriellt.18 Den svenska 

regeringen kunde inte skriva något avtal med USA som skulle förhindrat den svenska exporten 

                                                 
17 Karlsson, 1992, s. 47–51. 
18 Karlsson, 1992, s. 151–162. 



13 
 

eftersom detta skulle bryta mot den svenska neutralitetspolitiken och principen om att utrikes-

politik och ekonomi var separata angelägenheter. Detta kom att skapa en konflikt mellan länderna 

som gjorde att amerikanska företag under hösten 1950 fick problem att erhålla exportlicenser för 

strategiska varor avsedda för Sverige, som enligt USA endast kunde lösas genom att den svenska 

regeringen lämnade ingående upplysningar till USA angående den svenska exporten österut, vilket 

Sverige gick med på att göra i hemlighet. Under 1951 fortsatte problemen mellan Sverige och 

CoCom eftersom USA, genom sin ambassad i Stockholm, började kontakta svenska företag och 

hota dem att export av förbjudna varor skulle kunna komma att försämra deras relation med 

NATO-länderna och de riskerade att bli svartlistade, vilket var något som hände för ett schweiziskt 

företag. Regeringen slöt aldrig något formellt avtal med CoCom men kom överens med CoComs 

medlemsländer att undvika att utfärda exportlicenser på organisationens förbjudna exportvaror om 

USA slutade att hota det svenska näringslivet, en situation som höll på att eskalera då den svenska 

regeringen hade utvisat en amerikansk tjänsteman ifrån Sverige i samband med ambassadens 

verksamhet. På så sätt kunde regeringen stå fast vid neutraliteten och endast hävda att Sverige 

brukade sin suveränitet att själva få utforma sin handelspolitik.19  

CoCom kom under 1952 att utöka sina regleringar och skapa nya listor riktade emot Kina som 

kallades för Chincom, detta delvis på grund av Kinas medverkan i Koreakriget på Nordkoreas sida 

men också på grund av det amerikanska totala handelsembargot emot nationen. Detta var något 

som Gunnar Adler-Karlsson skrev om i sin avhandling där han analyserade den västerländska 

ekonomiska krigsföringen under 1947 till 1967. Chincoms listor innehöll fler varor än CoComs 

listor samt att embargot av strategiska varor även grundade sig i en FN resolution som genom-

fördes den 18 maj 1951 där medlemmarna i FN endast rekommenderades att följa embargot 

eftersom det inte var bindande. Den svenska regeringen som följde den svenska principen att inte 

blanda ihop ekonomi och politik valde att lägga ned sin röst och blev därför det enda västländska 

landet som inte röstade för förslaget. Detta grundade sig i att resolutionen lades fram på grund av 

att Kina ansågs som den aggressiva parten i kriget och skulle därför sanktioneras, något som den 

svenska regeringen inte kunde stödja då politik och ekonomi blandades samman. Inget land kom 

att omfamna USA:s regleringar i att införa ett totalt handelsförbud emot Kina, dessutom blev 

Chincom kortvarigt eftersom Västeuropa och USA gick skilda vägar efter 1957 då Västeuropa 

började liberalisera handeln med Kina eftersom de såg fördelar med att handla med Kina och ville 

därför inleda en stor handelsexpansion med landet 1958.20  

                                                 
19 Karlsson, 1992, s. 169–179. Adler-Karlsson, 1968, s. 74–77.  
20 Adler-Karlsson, 1968, s. 201–206. 
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Även andra länder inom västvärlden fick problem med sin handel österut på grund av den 

amerikanska inställning till Sovjetunionen och Kina, något som Giovanni Bernardini skriver om i 

sin undersökning angående Västtysklands handel till Kina under 1949 till 1958. Bernardini under-

sökte de privata aktörernas agerande eftersom de var drivande i etableringen av handeln mellan 

nationernas eftersom den västtyska regeringen inte erkände den kinesiska folkrepubliken under 

1950-talet. Det västtyska näringslivet hade ett stort intresse i Kina eftersom Tyskland innan andra 

världskriget hade haft starka förbindelser med landet och hoppades kunna återupprätta dessa under 

efterkrigstiden. Aktörerna fick dock stora problem med att återfå handeln eftersom landet var starkt 

bundet till USA och riskerade att inte få tillgång till Marshallplanen om någon förbjuden handel till 

Kina genomfördes, vilket var nära att ske 1952 då USA frös tillgångar till 87 västtyska företag 

eftersom de blivit påkomna med att bryta mot handelsembargot. Handeln hade förvisso ökat 

mellan Västtyskland och Kina mellan 1949 och 1951 men kom till ett nästintill fullt stopp 1952 när 

Chincom-listorna togs fram. Samtidigt hotades Västtyskland av USA att stoppa förhandlingarna 

om att liberalisera den västtyska regeringen 1955, som hittills varit strikt kontrollerad av de allierade 

sen krigets slut, om Västtyskland fortsatte att allt för intensivt handla med Kina. 1955 påbörjades 

förhandlingar mellan Västtysklands näringsliv, som skapat en Östkommitté, och de kinesiska 

myndigheterna att förhandla om ett handelsavtal där målet var att underlätta handeln mellan 

nationerna och skapa förutsättningar för det västtyska näringslivet för att få tillgång till den lovande 

kinesiska marknaden. Ett handelsavtal mellan parterna slöts slutligen i september 1957 vilket gav 

ett positivt resultat då handeln mellan nationerna blev tre gånger större än vad som var förväntat 

under 1958, detta utan att några diplomatiska förbindelser genomförts mellan nationerna.21 

Sveriges handel österut mot såväl Sovjetunionen som Kina kom alltså att påverkas starkt av 

framförallt USA som drev på skapandet av CoCom och Chincom under tidigt 1950-tal. Detta 

genom aktiva påtryckningar av den amerikanska ambassaden i Stockholm, vilket borde påverkat 

näringslivet att vara tveksamma till en handel österut och istället fokusera på den västerländska 

marknaden. Den svenska regeringen var också hårt pressad under tidigt 1950-tal men försökte visa 

landets neutralitetspolitik utåt genom att inte rösta för handelsembargot i FN samt att regeringen 

inte skrev något avtal med CoCom. Det går dock hävda att den svenska regeringen tummade på 

neutraliteten likt med nazityskland under 1930-talet genom att gå med på de västerländska påtryck-

ningarna genom att inte ge ut exportlicenser på varor i CoCom-ländernas listor. En exportoffensiv 

beskrivs också under 1958 där Västtyskland starkt utvecklade sin handel med Kina, något som 

Sveriges aktörer också borde varit intresserade av att ta del av. 

                                                 
21 Bernardini, 2017, s. 78–106. 
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1.1.5. Det stora språnget – Kina och Sovjetunionens konflikt 1958 

Slutligen behövs en kort genomgång av Kina och Sovjetunionens konflikt under 1958 som försäm-

rade relationerna mellan länder vilket också ledde till en minskad handel mellan nationerna. Under 

1949 och 1950 handlade Kina fortfarande i stor utsträckning med västvärlden vilket förändrades 

dramatiskt på endast några år, detta på grund av CoCom och det amerikanska handelsembargot 

emot Kina, ifrån att 26 % av Kinas totala utrikeshandel utfördes med Sovjetunionen 1950 till 

ökning på 75 % 1955.22 Denna relation fortsatte fram till 1958 då en konflikt utbröts mellan nation-

ernas regeringar i samband med att kommunistpartiet i Kina skulle reformera den inhemska 

ekonomin genom Det Stora Språnget. (DSP). Förändringen innebar en stor kollektivisering av hela 

ekonomin på landsbygden vilket skulle skapa förutsättningarna för Kina att i slutändan komma 

ifatt Sovjetunionen och USA:s ekonomiska utveckling. Sovjetunionen med Nikita Chrusjtjov som 

ny ledare efter Stalins död 1954 försökte påverka den kinesiska regeringen att inte genomföra DSP 

eftersom de själva hade erfarenhet av liknande projekt som inte fungerat och endast försämrat den 

sovjetiska ekonomin. Den kinesiska regeringen och framförallt Mao Zedong tog kritiken dåligt och 

hävdade att sovjeterna endast försökte bromsa Kina utveckling för att inte utmana Sovjetunionens 

position som ledare för den internationella kommunistiska rörelsen. Kina kritiserade därför 

Sovjetunionens ledning offentligt och splittringen var ett faktum.23 Detta går att urskilja i handels-

statistiken mellan Kina och Sovjetunionen efter 1958 då handelsutvecklingen avstannade efter 1959 

och nästan halverades 1961 och fortsatte att falla under de kommande åren. DSP resulterade också 

i att den kinesiska ekonomin försämrades under 1958–1962 eftersom jordbruksproduktionen 

reducerades kraftigt i och med missväxt, vilket i sin tur skadade Kinas utrikeshandelsmöjligheter.24 

Kinas stora minskning av handelsutbytet med Sovjetunionen borde på så sätt skapat förutsätt-

ningar för västvärlden att engagera sig i den kinesiska utrikeshandeln som tidigare varit så fokuserad 

på Sovjetunionen. Något som borde gå att urskilja i materialet och som också kan sammankopplas 

med den exportoffensiv som västvärlden tog mot Kina under 1958 och framåt.  

1.1.6. Sammanfattning av tidigare forskning 

Utifrån den tidigare forskningen går det att konstatera att den svenska regeringen var mån om att 

uppvisa att den svenska neutraliteten var stark och att den svenska utrikeshandeln endast agerade 

utifrån ekonomiska ställningstagande och inte några politiska. Forskningen visar dock att neutrali-

teten inte alltid följdes och att det svenska beroendet av västvärldens marknad samt USA:s starka 

maktposition i världsordningen gjorde det omöjligt för Sverige att bibehålla en strikt 

                                                 
22 Wu, 1965, s. 170. 
23 Sheng, 2008, s. 495–500, Shen, Xia, 2011, s. 862. 
24 Wu, 1965, s. 177. 
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neutralitetspolitik angående handelns utformande och att separationen mellan politik och ekonomi 

inte var genomförbar.  

Karlssons undersökning angående staten och näringslivets agerande gentemot Ryssland kan 

komma till användning under denna uppsats för att påvisa skillnader och likheter i handeln med 

Kina. Även Hedbergs undersökning kommer väl till hands för att se om samarbetet mellan stat 

och näringsliv fortgick vid etableringen av handel i det kommunistiska Kina efter att samarbetet 

utvecklats under 1930-talets handel med nazityskland. Bernardinis undersökning om den västtyska 

handeln kan också visa likheter och skillnader i hur Sverige och Västtyskland agerade emot Kina 

samt om ett liknande händelseförlopp i handelsutvecklingen kan påvisas för Sverige efter landet 

ställdes inför liknanden problem som Västtyskland i och med CoCom och Chincom. Någon studie 

som undersöker den svenska handelsförbindelsen med Kina efter 1949 har inte funnits och blir 

därför ett forskningsfält som denna undersökning ämnar att fylla.  

1.2. Teori 

Den teoribildning som krävs för uppsatsen behöver vara en teori som hjälper mig att analysera 

ett lands handelsagerande utifrån ett inhemskt och ett internationellt perspektiv. Det finns flera 

forskare som fokuserat just på detta och en av dem är Susan Strange, en forskare inom 

internationella relationer. 

Strange pekar i sin forskning på det samarbete som beskrivits i forskningsläget angående den 

inbäddade liberalismen, där hon också menar att stat och näringsliv samarbetar för att stabilisera 

den inhemska ekonomin och för att utveckla en nations handelsmöjligheter. Hon skriver att politisk 

ekonomi har fyra grundläggande strukturer som påverkar en nations handelsmöjligheter: säkerhet, 

produktion, finansiella strukturer och kunskap. Säkerheten påverkar handeln i det avseende att allianser 

och konflikter mellan stater förändrar relationen mellan handelspartner. Samtidigt som säkerhets-

aspekten gör att regeringar är angelägna om att skydda basindustrier som är viktiga för försvaret 

och landets ekonomiska utveckling. Produktionen påverkar handeln eftersom beroendet av världs-

marknaden är viktig för möjligheten att konkurrera med andra industriländer och få avkastning på 

sin industriproduktion. Den finansiella strukturen skapar möjligheten för nationella valutor att 

växlas och för skapandet av internationell kredit som kan förflytta sig mellan nationer. Slutligen så 

påverkar kunskapen handeln genom att den tekniska utvecklingen gör att produkter i en snabbare 

takt föråldras och på så vis ökar omsättningen av varor. En nations fokus på att utbilda sin befolk-

ning är därför avgörande för ett lands framgångar i produktionsutvecklingen.25 I dessa fyra 

strukturer samarbetar därför stat och näringsliv eftersom båda aktörerna får avkastning om dessa 

fyra strukturer är omhändertagna. Staten säkrar den ekonomiska tillväxten genom att skapa 

                                                 
25 Strange, 2004, s. 179–181. 
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förutsättningar för näringslivet och får på så vis ökad tillväxt och skapar förutsättningar för sin 

befolkning medan näringslivet får tillgång till en export- och importmarknad som är nödvändig för 

dess fortsätta överlevnad och utveckling.  

Stranges teori kan ses som en övergripande beskrivning över hur handelspolitiken fungerar för 

en nation och hur denna nation skapar förutsättningen för sin ekonomi. En annan forskare inom 

internationella relationer är Maaike Okano-Heijmans som utvecklat begreppet Ekonomisk Diplomati 

som också försöker förklara hur en nation försöker uppnå ekonomisk säkerhet i internationella 

system. Det vill säga, hur en nation skapar förutsättningar för sig själv att verka och agera i de den 

internationella världsmarknaden och på så vis säkerställer nationens handelsmöjligheter. Okano-

Heijmans resonerar, likt Strange, att det pågår ett samarbete mellan aktörer för att uppnå handels-

möjligheter. Huvudaktören och den ledande aktören anses vara staten men att privata aktörer, som 

näringsliv och föreningar, har en viktig roll att fylla eftersom dessa aktörer samarbetar i inhemska 

frågor som säkerhets-, utrikes-, handels-, och näringspolitik. Okano-Heijmans delar upp 

ekonomisk diplomati i olika praktiker som är relativt mer ekonomiska och politiska i sin karaktär. 

Den politiska praktiken innehåller aspekter som involverar tillexempelvis ekonomiska sanktioner 

eller avskaffandet av dem, där staten anses vara den drivande aktören med syftet att skapa en stabil 

internationell miljö för näringslivet att verka i. Den ekonomiska praktiken är istället mer 

kommersiell i sin karaktär och det är där de privata aktörerna är mest drivande, där främjas 

tillexempelvis handel och investeringar. Okano-Heijmans namnger dessa praktiker power-play end 

och business end, som kan ses som två poler och mellan dessa två poler hamnar aktiviteter som är 

mer eller mindre politiska och ekonomiska som förhandlingar om handelsavtal, utvecklingsbistånd 

och penningpolitiska åtgärder. Ekonomisk diplomati innebär alltså ett samarbete mellan dessa 

aktörer som utgår ifrån två olika poler, vilket illustreras utifrån Okano-Heijmans modell: 
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Diagram 1: Relationen mellan aktörerna i ekonomisk diplomati.

 

Källa: Okano-Heijmans, 2011, s. 18. 

Som diagrammet beskriver är sanktioner ett politiskt mål som verkställs genom ekonomiska 

verktyg, samtidigt som den kommersiella diplomatin har ett ekonomiskt mål fast att det verkställs 

genom politiska verktyg. Okano-Heijmans menar att sanktioner oftast etableras utifrån politiska 

mål men att verktyget som används för att nå målet är ekonomiska. Det politiska verktyget behövs 

istället för att kunna göra kommersiell verksamhet möjligt, detta genom exempelvis institutioner 

som GATT, EFTA och handelsavtal.26 

Hur mycket tid och resurser aktörerna lägger på detta samarbete beror delvis på den inhemska 

utvecklingen samt förändringar i världsordningen, en förändring i världsordningen och den 

internationella marknaden kan öka betydelsen för samarbetet, även skiften i världsordningen 

uppmuntrar nationer att omvärdera sin ekonomiska diplomati.27 Ett tydligt exempel på ekonomisk 

diplomati i Sverige och dess utveckling kan skådas i den socialdemokratiska regerings som tillträdde 

efter kriget. Denna regeringen ansåg att den ekonomiska utvecklingen i landet behövde bli föremål 

för politikernas intresse och att statliga styrmedel behövde finnas för att säkra den ekonomins 

fortsatta utveckling. Samspelet mellan stat och näringsliv hade redan börjat utvecklas under 

krigsåren där kriget hade övertalat aktörerna om att de hade ett gemensamt intresse av ekonomisk 

tillväxt och att en planering av den ekonomiska verksamheten var nödvändig, och att detta på bästa 

sätt nåddes genom att samarbeta mellan sig.28 

Genom att använda den ekonomiska diplomatin går det att utskilja två poler, där staten 

fokuserar på den politiska aspekten medan de privata aktörerna fokuserar på den kommersiella och 

att aktörerna möts mellan dessa poler i ett samarbete. Genom att applicera detta perspektiv på 

                                                 
26 Okano-Heijmans, 2011, s. 15–20. 
27 Okano-Heijmans, 2011, s. 13. 
28 Karlsson, 1992, s. 14–17. 
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uppsatsen kan jag se vart aktörerna befann sig, alltså på vilken pol, samt att jag kan urskilja vilken 

aktör som var drivande i handelspolitiken med Kina. Det blir också möjligt att se när aktörerna 

samarbetade och vilken pol de i så fall samarbetade på. Utifrån den tidigare forskningen går det 

också se att en förändring skedde i världsmarknaden och att Kinas ställning på världsmarknaden 

kom att förändras. Detta borde därför aktiverat den svenska ekonomiska diplomatin där aktörerna 

samarbetade för att få tillgång till folkrepublikens marknad eftersom nya diplomatiska och 

handelskontakter behövde skapas. En skillnad som finns mellan aktörerna som påvisats i 

forskningsläget är situationen som utspelade sig i och med Ryssavtalet. Där samarbetade aktörerna 

mot samma mål fast av olika anledningar, vilket också gjorde att näringslivet var snabba att lämna 

avtalet bakom sig medan staten blev lämnad kvar ensam. Detta exemplet visar att näringslivets 

aktörer handlar hastigare än statens och att ett samarbete kan utspelas även om anledningen bakom 

skiljer sig åt.  
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1.3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett ekonomisk diplomatiskt perspektiv undersöka vilka aktörer, 

som var drivande och hur de argumenterade angående etablerandet av handelsrelationer med Kina.  

Genom forskningsgenomgången kan det konstateras att världen genomgick en förändring efter 

andra världskriget när efterkrigstidens ekonomiska världsordning skapades med USA som den nya 

dominerande staten, vilket satte press på den svenska handelspolitiken och utmanade den svenska 

neutraliteten. Sverige, vars handel var beroende av väst, valde ändå att inte helhjärtat omfamna 

västmakternas inbjudande att bli en del av västvärldens integrationssamarbete. Vi vet också att en 

konflikt utspelade sig mellan Kina och västvärlden under 1950-talet i och med Chincom, 

Koreakriget och det amerikanske totalembargot emot Kina. Med hjälp av den presenterade 

forskningen kommer uppsatsen att placera de svenska aktörerna i detta sammanhang. 

Frågeställningar 

• Vilka aktörer var drivande i att vidga och institutionalisera den svenska ekonomiska 

diplomatin i Kina och hur argumenterade aktörerna inför detta?  

• På vilket sätt påverkade den svenska neutralitetspolitiken aktörernas agerande i 

Kinahandeln? 
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1.4. Metod & Material 

1.4.1. Metod 

Eftersom uppsatsen använder sig av ekonomisk diplomati kommer aktörerna stå i fokus där staten 

kommer anses vara den drivande aktören som samarbetar med näringslivets och 

intresseorganisationernas aktörer. Genomgången av materialet, som presenteras nedan, har därför 

fokuserats på just aktörer, argument och skärningspunkter mellan politik och ekonomi där 

aktörerna samarbetar eller inte samarbetar. Olika aktörer har urskilts varit drivande under olika 

tidsperioder och argumenten som aktörerna framförde för och emot handeln skiljer sig också 

beroende på vilken tidsperiod som undersöks. Genom att använda mig av den ekonomiska diplo-

matins perspektiv under genomgången av materialet har tre faser identifierats som kommer dela 

upp undersökningen i tre olika delar. Dessutom har forskningsläget hjälpt till i utformningen av 

metoden eftersom olika faser även där går att urskilja som exempelvis västvärldens exportoffensiv 

1955–1957 och Kinas ekonomiska problem 1958–1962. 

1. 1949–1954: Under denna fas var konflikten som störst mellan västvärlden och Kina i och 

med Koreakriget och Chincom. Det var också en tid som präglades av konflikter och 

återhållsamhet bland de svenska aktörerna. 

2. 1955–1957: Denna fas kan beskrivas som en vändpunkt i den ekonomiska diplomatin som 

kulminerade i ett handelsavtal mellan Sverige och Kina år 1957. 

3. 1958–1964: I denna fas analyseras de närmaste åren efter handelsavtalets genomförande 

vilket avslutas med att Sverige skickade en privat handelsdelegation på 36 deltagare till Kina. 

Genom att dela upp undersökningen i dessa tre faserna blir det möjligt att jämföra likheter och 

skillnaderna mellan aktörerna i de olika faserna och det blir möjligt att se när den ekonomiska 

diplomatin var stark och när den var svag, i sitt samarbete mellan aktörerna.  

Motiveringen till att undersökningen börjar 1949 är för att det var året som kommunistpartiet 

i Kina fick makten och utropade Den Kinesiska Folkrepubliken. Jag väljer att avsluta uppsatsen 

1964 eftersom åren efter handelsavtalet då har kunnat undersökts, samt att den svensk-kinesiska 

handeln åter ökade under 1964, vilket tyder på att ett nytt skeende i handelsrelationerna inträffade 

efter de kinesiska krisåren 1958–1962.  

1.4.2. Material 

För att besvara mitt syfte utifrån ett ekonomisk diplomatiskt perspektiv används följande material: 

Huvudmaterialet hämtas ifrån Utrikesdepartementet (UD) arkiv förvarat hos riksarkivet i 

Arninge och Marieberg, där jag specifikt har letat efter volymer som hanterar handelsfrågor. 

Volymerna jag sökt efter har målgruppen Xk som betyder att materialet handlar specifikt om Kina. 

Detta material har specifikt varit mellan 1948 till 1964 där inget material uteblivit på grund av 
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sekretess. UD:s material har kompletterats med material ifrån den svenska beskickningen i Kina, 

där även volymer angående handelsfrågor varit de som undersökts med målgruppen Xk, detta 

material under samma tidsperiod som UD:s. 

Detta material ger inte bara en insikt i hur aktören staten agerade och argumenterade utan 

fungerar också som en riklig källa med material ifrån näringslivets aktörer i hur kommunikationen 

såg ut mellan huvudaktören staten och de privata aktörerna. Framförallt finns det mycket 

korrespondens mellan beskickningen och Kina-intresserade näringslivsaktörer verksamma i både 

Sverige och Kina, såväl som kontakt mellan beskickningen och de kinesiska myndigheterna.  

För att få kompletterade bristen på material ifrån näringslivets aktörer används två tidskrifter 

utgivna av det svenska näringslivet, som är Svensk Utrikeshandel/Export och Industria. Svensk 

Utrikeshandel/Export var Svenska Allmänna Exportföreningens (Exportföreningen) tidskrift som 

skrev om den svenska exporten och möjliga utlandsmarknader. Industria var den Svenska 

Arbetsgivarföreningens tidskrift som innehöll artiklar om så väl svensk ekonomi som 

utrikeshandel. Exportföreningen är en aktör som återkommer ofta i både UD och beskickningens 

material och är därför en aktiv näringslivsaktör under uppsatsen. Dessa tidskrifter har analyserats 

utifrån samma år som UD och beskickningens material, det vill säga 1948–1964. 

Kritik kan väckas emot bristen på material ifrån näringslivet men eftersom uppsatsens syfte och 

frågeställningar grundar sig i den ekonomiska diplomatin är korrespondensen mellan huvudaktören 

och de privata aktörerna det som behövs för att svara på uppsatsens syfte. Material ifrån till 

exempelvis Exportföreningens arkiv kanske skulle innehållit någon information men det viktigaste 

bör vara samlat hos arkiven ifrån de statliga aktörerna där kommunikationen mellan aktörerna 

utfördes.  

Materialet ifrån UD och beskickningen är som sagt volymer angående handelsfrågor men det 

finns självfallet många andra volymer som kanske skulle kunnat ge uppsatsen mer material, som till 

exempel volymer angående handelspolitik. Jag har läst lite ur dessa men där ligger stor fokus på 

Kina och hur Kina handlade med den resterande världen utanför Sverige, vilket inte tillförde till 

syftet i denna uppsats och valdes därför bort ur källmaterialet. 

Ytterligare kritik mot det använda källmaterialet är att aktörerna korresponderat på andra sätt 

än genom skrift och kan därför inte ha skrivits ned eller så kan nedskrivet material försvunnit innan 

arkivering. Korrespondensen är oftast väldigt kort med enstaka fall av längre PMs, vilket tyder på 

att aktörerna endast skrivit ner det viktigaste i deras tankar och kanske uteslutit funderingar och 

spekulationer som de haft. Materialet får ändå anses vara tillförlitligt för uppsatsens syfte eftersom 

det är rikligt på information angående korrespondens mellan aktörerna. Att materialet oftast är så 
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kort utformat är anledningen till varför fotnoterna i undersökningen oftast inte innehåller 

sidhänvisningar vilket då skall tolkas som att alla sidor använts ifrån källan.  

Uppsatsen kommer också presentera kvantitativdata över den svenska handeln med Kina 

mellan 1946–1965, hämtade ifrån svenska centralbyråns Statistiska årsbok för Sverige 1948–1967. 

Statistiken används inte på något sätt som en källa som kan svara på uppsatsen syfte och 

frågeställning utan istället för att ge uppsatsen och läsaren en överblick på uppgångar och 

nedgångar i den svenska handeln med Kina. Uppsatsens syfte är att visa hur aktörerna försökte 

påverka handelsstatistiken medan statistiken istället visar hur utfallet blev. Det går heller inte att 

påvisa någon korrelation mellan dessa två eftersom det kvalitativa materialet, som uppsatsen 

använder sig av, inte är ämnat för detta ändamål.   
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1.5. Historisk bakgrund  

Under denna rubrik kommer en presentation genomföras angående Kinas historia under slutet 

av 1800-talet när västvärlden kom att bli allt mer intresserade i den kinesiska marknaden. Slutligen 

presenteras också Sveriges första steg in i den kinesiska marknaden under början av 1900-talet. 

Intresset i Kina ifrån västvärlden grundar sig i det stora industriella uppsvinget under slutet av 

1800-talet när transportväsendet och kommunikationen skapade nya möjligheter för distribution 

över stora geografiska områden. Detta gjorde att nya områden inkorporerades i den expanderande 

kapitalistiska ekonomin eftersom industriländernas inhemska marknader inte räckte till, på grund 

av den bristande efterfrågan, vilket ledde till ekonomisk protektionism på grund av industri-

ländernas överproduktion. Protektionismens utbredning sammanföll med vad som brukar kallas 

för den moderna imperialismen under 1870–1900, som var ett led i kapitalismens globala 

utbredning. Detta i sin tur ledde till att stora områden i den underutvecklade världen blev 

kolonialvälden där Kina var ett av dem.29 

Opiumkriget som avslutades 1842 genom Nanking-fördraget la grunden för det imperialistiska 

system som infördes i Kina vilket gav varje land samma ställning och rättigheter i sin handel med 

Kina, under mest-gynnad-nationsställning. Detta utvecklades under tvång mellan två avtalsmässigt 

icke likställda parter där man ifrån kinesisk sida endast kunde försöka utnyttja situationen genom 

att ställa västerlänningarna mot varandra, det var även under denna tid som britterna fick kontroll 

över Hong Kong. Samarbetet mellan västvärldens länder i Kina kom dock att förändras 1896 då 

hela Kina blev tillgängligt för utländsk handel och industriell verksamhet, vilket gjorde att en 

rivalitet skapades mellan de utländska makterna, som agerade i landet, detta genom att försöka dela 

upp Kina i sex olika delar. Uppdelningen kom att förhindras genom en amerikansk intervention, 

som skapade principen att alla länder hade lika mycket rätt att driva handel och annan verksamhet, 

var som helst i Kina, detta under den fria konkurrensens. Kina stod i praktiken under utländsk 

förvaltning i början av 1900-talet.30 

1906 började det svenska näringslivet och utrikesdepartementet engagera sig i att främja svensk 

export till Kina, vilket under de första fyra åren hade en långsam utveckling. Det som går att urskilja 

var ett stort samarbete mellan intresserade näringslivsaktörer och beskickningen i Tokyo, som då 

också hade Kina som område, beskickningschefen var till och med Gustaf Wallenberg som såg 

stora möjligheter för svensk export till Kina. Han försökte också tänka strategiskt och framställde 

Sverige som en god handelspartner som särskilde sig ifrån de resterande västmakterna. Detta 

genom att han förespråkade att man som svensk tonade ner den västerländska arrogansen och 

                                                 
29 Larsson, 1977, s. 13–16. 
30 Larsson, 1977, s. 24–26. 
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överlägsenheten vid umgänge med kineserna, han påpekade dessutom att Sverige och Kina var lika 

eftersom båda nationerna var beroende av utländska marknader. År 1910 fram till 1914 fick den 

svenska exporten ett genombrott i Kina genom staten och näringslivets aktiva samarbete, detta 

genombrott fick dock sitt slut i samband med att första världskriget bröt ut 1914.31 

Intressant utifrån den historiska bakgrunden är att Sverige försökte urskilja sig som en nation 

som inte var lik de andra västerländska nationerna i Kina utan försökte istället hävda att Sverige 

också stod i beroende till västvärlden, vilket skulle gjort Sverige mer attraktivt för Kina. Även ett 

starkt samarbete syns mellan de svenska myndigheterna och näringslivet i hur de försökte hjälpas 

åt för att kunna etablera sig i Kina, något som denna uppsatsen ämnar undersöka under 

efterkrigstiden. Här syns också det förtryck som Kina hamnade under när de västerländska 

industrinationerna tvingade in sig på den kinesiska marknaden och tog suveräniteten ifrån den 

kinesiska staten, något som borde gjort att Kina hade en kritisk inställning till västvärlden under 

kommunisternas efter andra världskriget. Det amerikanska intresset i Kina framgår vilket var en av 

anledningarna till att USA hade en så kritisk inställning till nationen under kommunisternas styre 

eftersom de förlorat sitt stora inflytande i Kina.  

 

                                                 
31 Larsson, 1977, s. 82, 107, 140–144. 
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2. Undersökningen 

Undersökningen delas in i tre faser. Den första undersöker 1949–1954, den andra 1955–1957 och 

den tredje 1958–1964. 1949–1954 präglas av osäkerhet och ett avvaktande från Sveriges sida emot 

Kina. Det fanns självklart aktörer som ville utvidga handeln men inga större initiativ togs för detta. 

1955–1957 skedde en förändring i Sveriges handelsrelation till Kina då inofficiella handels-

delegationer började besöka Kina som kulminerade i ett handelsavtal i oktober 1957. 1957–1964 

berör hur handeln utvecklades efter handelsavtalets genomförande vilket avslutas med att Sverige 

skickade sin största handelsdelegation till Kina sedan folkrepubliken skapades.  

Inledningsvis vill jag kort presentera kvantitativa data över den totala svenska utrikeshandeln 

samt handelsstatistik med Kina under undersökningens period. Denna data är i sig inte särskilt 

relevant för uppsatsens syfte eftersom den svarar på frågan ”vad hände?” och inte på ”varför/hur 

hände det?”. Det kan dock vara intressant för läsaren att se statistiken eftersom den visar hur liten 

den svenska handeln var i relationen den totala svenska utrikeshandeln. Det är dock viktigt att 

förstå att materialet inte kan bevisa en korrelation mellan handelsstatistiken och hur aktörerna 

agerade och argumenterade. 

Diagram 2. Svensk Utrikeshandel 1946–1964 

 

      Källa: Statistik årsbok för Sverige 1948–1966. 
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Diagram 3. Svensk Utrikeshandel med Kina 1946–1964.

 

Källa: Statistik årsbok för Sverige 1948–1966. 

Statistiken i diagram 2 och 3 är justerade efter inflation med index år 1946 och diagram 3 visar 

direkthandel med Kina utan tredje parter. Jag valde att börja statistiken några år innan 1949 

eftersom Statistisk Årsbok för Sverige först 1946 började mäta handelsstatistiken med Kina efter 

kriget och för att visa att utvecklingen försämrades under de första åren efter att den kinesiska 

folkrepubliken skapades 1949. Den svenska utrikeshandeln med Kina i förhållande till den totala 

utrikeshandeln är som påvisat väldigt låg, vilket kan tolkas som att Kina sågs som en 

framtidsmarknad där kontakter behöva etableras. Detta är något som jag återkommer till senare i 

undersökningen och som även aktörerna skriver om. Diagram 3 visar också att statistiken 

sammanfaller med undersökningens olika faser där handeln är låg under 1949–1954, för att sedan 

öka under 1955–1957 för att sedan under 1958–1964 åter gå ner till nivåer uppmätta under först 

fasen med undantag för 1964. Denna statistik bör som sagt endast ses som en överblick av hur det 

blev och inte som en central del av uppsatsen. 

2.1. 1949–1954 Västvärlden förhindrar handelsmöjligheterna 

De första åren efter kommunisternas och folkrepublikens utropande innebar en stor förändring 

angående Kinas plats i världsmarknaden och landets relation till västvärlden. Landet som tidigare 

varit en stor handelspartner för västerländska affärsmän blev en strikt kontrollerad region där väst-

världens affärsintressen fick allt svårare att verka. Kina närmade sig Sovjetunionen och 

Folkdemokratierna, vilket går att urskilja ur Kinas handelsstatistik som vändes ifrån att 70% av 

landets handel utfördes med västvärlden till att under 70% av handeln förflyttades till 

Sovjetunionen och folkdemokratierna under 1950–1953.32 Splittringen mellan Kina och 

                                                 
32 Liljefors & Braunerhielm (1968) s. 119. 
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västvärlden kom även under denna tid att försämras på grund av Koreakriget där Kina stödde 

Nordkorea och västvärlden stödde Sydkorea, denna konflikt uttrycktes rent handelspolitisk i och 

med FN:s resolution om ett handelsembargo 1951 mot Kina. 

Diagram 4. Svensk handelsstatistik med Kina 1949–1954.

 

Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1951–1956. 

Statistiken ovan visar handelsutvecklingen 1949–1954 justerad efter inflation med 1946 som index 

år, siffrorna visar direkthandeln med Kina utan tredje parter. Statistiken visar en nedgång i den 

svenska exporten till Kina 

2.1.1. 1949–1952 Återhållsamhet 

Mao Zedongs utropande av den kinesiska folkrepubliken i november 1949 innebar, som sagt, en 

stor förändring i Kinas handelspolitik som påverkade Sveriges möjligheter att handla med landet, 

men också en stor förändring för de svenska industrier som verkade i landet. Svenska UD och 

beskickningen i Kina var under denna tid igång med att försöka etablera diplomatiska relationer 

med kommunistregeringen, som ett led i att kunna förmedla information vidare till det svenska 

näringslivet. UD såg både möjligheter och svårigheter i den kinesiska marknaden, detta för att 

kommunistregeringen såg positivt på att etablera handelsrelationer med västvärlden men inte på 

samma villkor som tidigare, istället förespråkades en handel som skulle baseras på handelsbalans 

mellan nationerna och en allmän pessimism beskrevs angående att handeln skulle återgå till det 

tidigare.33 Samtidigt fanns det optimism i att de försämrade relationerna mellan Kina och USA 

skulle öppna upp för Västeuropas företag att ta över de områden som amerikanarna lämnade efter 

                                                 
33 ”Ang. det ekonomiska läget i Shanghai” Brev från J. Grauers (UD) till utrikesrådet L. Belfrage (UD), daterat 
20/07/1949. F1c:1, H1–H6, Utrikesdepartementet (UD), 1920 års system, Riksarkivet (RA) (Arninge) 
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sig.34 Det fanns tidiga kontakter under vintern 1949 mellan Exportföreningen och beskickningen, 

föreningen försökte få fram information angående kommersiella kontakter i Kina. 

Exportföreningen menade att svenska tillverkare och exportörer hade ett stort intresse i den kine-

siska marknaden och ville snabbt återuppta de affärer som tidigare funnits mellan länderna.35 Det 

största problem som påträffats var för Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken (SKF) som hade ett 

dotterbolag i Shanghai. Detta dotterbolag levde under början av 1950 på sitt lager eftersom inga 

importlicenser utskrevs, något som bolaget hoppades kunna lösas i och med Sveriges erkännande 

av folkrepubliken i januari 1950.36 Exportföreningen och SKF fick inte mycket gehör ifrån beskick-

ningen i Kina eftersom det där ansågs att de diplomatiska förbindelserna prioriteterades före 

handelsförbindelserna och tyckte att det inte fanns någon brådska eftersom Shanghai, som under 

tiden var Kinas viktigaste handelsstad, inte fungerade och att handeln där låg stilla.37  

Under denna första tid låg aktörerna på sina ytterkanter i den ekonomiska diplomatin. De 

svenska myndigheterna arbetade inom den politiska polen och försökte etablera kontakt och 

relationer med de kinesiska myndigheterna, detta som en strategi för att sedan kunna utveckla 

samarbetet genom att ha skapat en miljö för näringslivet att agera i. Näringslivets aktörer å andra 

sidan fokuserade på det kommersiella och satsade på handelsfrämjande åtgärder, vilket visar att 

även om en viss kontakt fanns mellan aktörerna drog deras intressen åt olika håll. Näringslivets 

aktörer var beroende av samarbetet med de svenska myndigheterna och fick nöja sig med att 

invänta hjälp för att kunna etablera någon handel och att bli hänvisade till andra marknader 

tillsvidare.  

Den möjlighet som fanns för att göra affärer med Kina, och som även de kinesiska myndighet-

erna förespråkade, var att skapa kompensationsaffärer där handelsaktörerna bytte varor med 

varandra istället för att handla i valutor. Detta var något som föreslogs av beskickningen i Kina, 

som ett sätt att inte förlora tillgången till den kinesiska marknaden, medan UD var kritiskt inställda 

till denna form av avtal.38 Under det andra halvåret av 1950 försökte beskickningen få med sig UD 

i att etablera ett kompensationsavtal där kullager skulle fungera som Sveriges exportprodukt. UD 

hade under september samma år stoppat sin exportlicensgivning av kullager och under oktober tog 

                                                 
34 ”Ang. varuutbytet under hösten.” Brev från J. Grauers (UD) till utrikesrådet L. Belfrage (UD), daterat 

29/11/1949. F1c:1, H1–H6, UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
35 ”Kontakter i Kina.” Brev från Hans Swedberg till beskickningen (Peking), daterat 24/1/1950. 2956, HP, UD, 

1920 års system, RA (Marieberg). 
36 ”Importlicenser” Brev från H. Boman (Göteborg) till UD, daterat 27/1/1950. 2956, HP, UD, 1920 års 

system, RA (Marieberg).  
37 ”Ang. handelskontakter.” Brev från beskickningen (Peking) till Exportföreningen (Stockholm), daterat 

21/3/1950. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 
38 ”Ang. Kompensationsavtal.” Brev från beskickningen (Peking) till UD, daterat 3/2/1950. 2956, HP, UD, 1920 

års system, RA (Marieberg). 
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de även ställning emot att kullager skulle exporteras på kompensationsbasis. Grunden i detta skulle 

varit att handeln med öst- och västblocket blivit problematiskt, samt att en krissituation mellan 

Kina och FN höll på att utvecklas.39  

Här syns en splittring mellan beskickningen och UD där beskickningen fokuserade mer på den 

kommersiella polen och UD på den politiska. UD:s politiska ställning går att hitta hos Adler-

Karlsson som beskrev att USA satte press på de svenska aktörerna under denna tid i och med 

exporten till Sovjetunionen och Kina samt att CoComs skapandes samma år, UD kan därför 

resonerat att handelsförbindelserna västerut var värda mer än den svenska suveräniteten medan 

beskickningen verkade för en utökad kommers mot Kina.40 

Svenska exportörer hade på så vis svårt att erhålla exportlicenser ifrån UD och detta skapade 

problem för det svenska näringslivet som fokuserade på Kina, detta tog sig uttryck i att SKF 

kontaktade UD i november angående exportlicensernas problem. Där hävdades det att SKF:s goda 

namn och rykte i Kina hotades och att SKF:s affärer gick förlorade till schweiziska och brittiska 

kullagertillverkare.41 En svensk handelsagentur i Shanghai vid namnet Ekman Foreign Trade 

Agency (Ekman) som hjälpte svenska exportörer att exportera till Kina stötte också på problem 

angående exportlicenseringen. Agenturen leddes av direktör C.G. Kjellin, en aktör som åter-

kommer under hela 1950-talet och som hade en nära kontakt med beskickningen i Kina och med 

goda kontakter till de kinesiska myndigheterna. I september 1950 skrev han om Kinas stora behov 

av kapitalvaror och att UD inte hade tagit detta i beaktande i sin exportlicensutgivning. Att fortsätta 

att begränsa den svenska exporten till landet skulle gjort att Sverige gick miste om den framtids-

marknad som Kina var och att tillfället att etablera sig på denna marknad skulle gått förlorad.42 I 

oktober kom Kjellin i konflikt med UD då han hade lovat de kinesiska importmyndigheter cirka 

400 000 kronors värde, drygt 7 miljoner idag, av elkablar tillverkade av L.M. Ericsson utan att ha 

exportlicens för dessa. Enligt Kjellin hade han fått exportlicens som sedan dragits in medan svenska 

myndigheter menade att någon exportlicens aldrig getts ut. Kjellin försökte då lösa detta genom att 

påverka UD med att om denna affär skulle behövts avbrytas så skulle detta kunna skadat Ekman 

genom att de kinesiska myndigheterna skulle dragit in företagens licens att verka i landet. Detta i 

sin tur skulle stoppat andra stora affärer som Ekman skötte mellan Sverige och Kina. Kjellin gick 

                                                 
39 ”Ang. handeln med Kina.” Brev från beskickningen (Peking) till Statens Handels- och Industrikommission 
(Stockholm), daterat 12/9/1950. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). ”Frågan om kullagerexport på 
Kina.” Brev från Ingemar Hägglöf (UD) till Direktör Boman (SKF) 2956, HP, UD, 1920 års system, RA 
(Marieberg). 
40 Adler-Karlsson, 1968, s. 74, Bjereld m.fl., 2008, s. 27–28. 
41 ”Ang. Exportlicenser.” Brev från Direktör Boman (SKF) till UDs handelsavdelning, daterat 4/11/1950. 2956, 
HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 
42 ”Ekman bilaga” Brev från Ekman Kjellin (Shanghai) till beskickningen (Peking), daterat 28/9/1950. 2956, HP, 

UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 
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så långt att hävda att de politiska relationerna mellan Sverige och Kina skulle kunna skadats och 

försämrats Kinas inställning att handla med Sverige i fortsättningen. Statens handels- och industri-

kommission (HIK) skrev i november samma år att de tillslut blivit tvingade utifrån Kjellins 

agerande och inte gett kommissionen något annat val än att ge ut exportlicensen trots motviljan.43 

Hittills är det uppenbart att den politiska polen var den drivande och där svenska myndigheter 

styrde handelsutvecklingen efter denna. Kjellins agerande visar hur han måste varit medveten om 

detta och valt att utnyttja det emot de svenska myndigheterna. Han kunde genom att hävda att en 

utebliven affär skulle skadat Sveriges relation till den kinesiska staten och på så vis få igenom den 

affär han arbetat för. Här syns hur en privat aktör lämnar den strikt kommersiella sidan av den 

ekonomiska diplomatin och flyttar sig mot den politiska. Kjellin måste ha ansetts varit en trovärdig 

person av de svenska myndigheterna, trots utpressningen, eftersom de litade på honom angående 

en möjlig kinesisk reaktion. Hedberg har förklarat för oss att näringslivets aktörer fungerade som 

sakkunniga i utrikeshandeln och detta kan ses som ett bevis för hur det fungerade i praktiken.44  

Exportlicenspolitik fick utökad betydelse under 1951 då frågan om att handeln mellan Sverige 

och Kina inte längre styrdes av rent handelspolitiska krafter utan av politiska, som beskickningen i 

Peking uttryckte det i en PM till UD i januari. Det fanns en rädsla att denna licenspolitik skulle 

skada de svenska exportörerna anseenden hos de kinesiska importörerna och att UD åter skulle 

behöva rädda, som beskickningen uttryckte det, en representant i Kina som med Ekman.45 I mars 

1951 hade licensutgivningen skadat SKF till en så hög grad att bolaget funderade på att lämna 

landet, samtidigt som direktör Kjellin valde att flytta kontoret till Hongkong under en tid. Båda 

aktörerna, enligt beskickningen, ansåg att licenspolitiken dikterades av rent politiska skäl på grund 

av den rådande internationella sanktionspolitiken mot Kina. Kjellin anklagade UD för att ha infört 

Europas hårdaste exportrestriktioner mot Kina, något som gjorde att Schweiz allt mer tagit över 

den handel där svenska varor tidigare importeras. Åter nämnde Kjellin att Sverige höll på att missa 

chansen att etablera sig i en stor framtidsmarknad. Beskickningen verkade hålla med Kjellin och 

skrev att det var beklagligt att beskickningen inte fått information om den svenska licenspolitiken 

men att den med största sannolikhet påverkades av det internationella krisläge som utspelade sig i 

samband med Koreakriget och kommenterade samtidigt att det förmodligen fanns möjligheter att 

                                                 
43 ”Ang. The Ekman Foreign Agencies”, Brev från beskickningen (Peking) till utrikesrådet L. Belfrage (UD), 

daterat 16/10/1950. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). ”Ang. Kjellin” Brev från HIK till chefen för 
UDs handelsavdelning (UD), daterat 8/11/1950. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 

44 Hedberg, 2003, s. 53. 
45 ”P.M. Ang. svenskkinesiska handelsutbytet”, Brev från beskickningen (Peking) till UD, daterat 16/1/1951. 2956, 

HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 
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handla med Kina eftersom Schweiz lyckades så bra.46 I april svarade UD på beskickningens 

kommentar angående den bristfälliga licensgivningsinformationen. I telegrammet går att läsa att 

exportlicenspolitiken primärt dikterades utifrån embargopolitiken där krigsmateriel inte 

licenserades och att strategiska varor till viss del kunde licenseras beroende på storleken av 

exporten. Det nämndes inget om det svenska försörjningsbehovet eller råvarubristen som UD 

använde som ursäkt för uteblivna exportlicenserna till SKF och Kjellin.47  

I detta skeende fortsatte beskickningen att ta näringslivsaktörernas sida och ifrågasatte den 

svenska exportgivningen och använde samma argument som Kjellin att den strikta licensgivningen 

skadade inte bara Sveriges handel med Kina utan även de diplomatiska kontakterna med landet. 

Det är intressant att UD inte var helt ärliga med näringslivets aktörer eftersom de hävdade att 

licenser inte utgavs på grund av försörjningsbehovet eller råvarubristen i Sverige, när det egentligen 

handlade om att UD hårt slagit sig fast på den politiska polen och värnade Sveriges roll i världs-

ordningen med hänsyn till västvärldens embargopolitik. Utifrån Alder-Karlssons forskning vet vi 

också att det under 1951 var en kall stämning mellan USA och Sverige då svenska myndigheter 

tvingade ett amerikanskt handelsråd att lämna landet på grund av den press som handelsrådet 

försökt lägga på det svenska näringslivet i att inte bedriva handel österut, vi vet också att regeringen 

lovat att följa CoComs exportlistor.48  

Trots både beskickningen och Kjellins försök att uppmuntra handeln med Kina under 1951 

utvecklades inte det svenska handelsutbytet med Kina under 1952, det gick istället i en negativ 

riktning enligt handelsstatistiken. De försök att etablera någon större handel med Kina utfördes av 

Sveriges Utrikeshandels Kompensations AB49 (SUKAB) under hela året med att försöka få till stånd 

ett kompensationsavtal med Kina där varor värda 10 miljoner kronor skulle handlas i vardera rikt-

ning, detta avtal godkändes av de svenska myndigheterna men kom aldrig till stånd eftersom de 

kinesiska myndigheterna ställde sig avvaktande till förslaget.50 Det framgår inte varför avtalet inte 

verkställdes och beskickningen skrev i augusti 1952 att det nästintill var omöjligt att få fram någon 

                                                 
46 ”Ekman angående utsikter för Kinahandeln”, Brev från Kjellin (Shanghai) till Hammarström (Peking), daterat 

5/3/1951. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). ”Ang. Exportlicenser.”, Brev från Hammarström (Peking) 
till utrikesrådet L. Belfrage (UD), daterat 16/3/1951. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 

47 ”Ang. handelsförbindelserna med Kina.”, Brev från UD till beskickningen (Peking), daterat 7/4/1951. 2956, 
HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 

48 Adler-Karlsson, 1968, s. 75. 
49 Ett bolag med uppdrag att bistå svenska företag att genomföra utländska kompensationsaffärer. 

Nationalencyklopedin 
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ab-sukab. (Hämtad 28 april 2018) 

50 ”Betr. Kompensation Sverige – Kina.” Brev från Kleen (Stockholm) till Grauers (UD), daterat 16/1/1952. 2956, 
HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). ”Betr. Varuutbyte med Kina.”, Brev från Janselius (SUKAB) till Grauers 
(UD), daterat 4/8/1952. 2956, HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg). 

 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/ab-sukab


33 
 

information angående det handelspolitiska läget i Kina, och kunde därför inte erbjuda de svenska 

myndigheterna i Sverige någon information om möjligheterna för svensk handel med landet.51  

1949 till 1952 sammanfattas av en återhållsamhet ifrån UD med fåtal inslag av att försöka få 

igång ett handelsutbyte, till exempelvis genom att godkänna SUKAB:s kompensationsavtal. Åter-

hållsamhetens ursprung tros vara påtryckningar ifrån västvärlden och den svenska regeringens 

utlovande att följa CoComs exportregler mot kommunistvärlden, vilket förhindrade en 

handelsutveckling. Beskickningen å andra sidan försökte värna näringslivets möjligheter och 

förespråkade möjligheter till en utvecklad handel på grund av det schweiziska handelsutbytet. De 

svenska näringslivsaktörerna kritiserade UD för att föra en alltför restriktiv exportlicensgivning och 

var rädda att den svenska handeln skulle gå miste om den kinesiska framtidsmarknaden. 

2.1.2. 1953 Konflikt mellan aktörer 

Under 1953 utbröt en konflikt mellan aktörerna angående Sveriges handelsmöjligheter med Kina. 

Konflikten hade sin början i och med en PM som skickades till beskickningen ifrån UD. Innehållet 

var ett möte i Exportföreningen den 17 november 1953 med representanter för näringslivet som 

var intresserade av handel med Kina och som lämnade tre upplysningar angående handeln med 

Kina: 

1. Behovet av att upprätta en svensk representation i Hongkong vars uppgift skulle vara att 

bevaka svenska affärsintressen på det kinesiska fastlandet. 

2. Att det var önskvärt om Sverige fick ett handels- och betalningsavtal med Kina, som skulle 

stabilisera formerna för handelsutbytet.  

3. Svårigheterna med frakt till och från Kina. 

Exportföreningen funderade också på att skicka ut någon form av inofficiell handelsdelegation till 

Kina.52 

En månad efter att denna PM nådde beskickningen publicerade exportföreningens tidskrift 

Svensk Utrikeshandel en artikel med titeln Ökat intresse för handeln med Kina – Kinas handel med icke-

kommunistiska stater. I denna artikel framställdes en positiv syn för västländska länder att utöka sin 

handel med Kina. Som exempel användes Storbritanniens ökade handel från 1950–1953 som ett 

bevis på att handelsavtal, även inofficiella som Storbritanniens, kunde öka möjligheterna för ett 

kapitalistiskt land att dra nytta av Kinas marknad. Även andra länders handel, som Finlands, 

                                                 
51 ”Ang. det handelspolitiska läget.”, Brev från beskickningen (Peking) till Grauers (UD), daterat 18/8/1952. 2956, 

HP, UD, 1920 års system, RA (Marieberg).  
52 ”P.M. angående handeln med Kina.”, Brev från UD till beskickningen (Peking), daterat 19/11/1953. 274, H114, 

UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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redogjordes och slutsatsen var att handeln mellan Kina och några icke-kommunistiska länder hade 

ökat under 1953.53 

Intresset för handeln med Kina ifrån västvärlden var alltså på uppgång under 1953 där nära 

allierad till USA, Storbritannien, skrivit ett inofficiellt avtal med Kina. Detta verkade väckt intresset 

hos de svenska näringslivaktörerna att få ta del av den kinesiska marknaden, och verkar lett till att 

en offensiv dragits igång ifrån dessa aktörer till att påverka de svenska myndigheterna och den 

svenska opinionen, i alla fall svenska exportörers, genom att publicera denna typ av artikel i 

Exportföreningens tidskrift. Det som verkar drivit dessa aktörer var att etablera sig på den kinesiska 

marknaden innan andra västländer tagit allt för stor plats och för att göra detta behövdes samarbetet 

ifrån de svenska myndigheterna förändras och hjälpa näringslivet att etablera sig på marknaden. 

Det brittiska agerandet mot Kina kan också ha gjort svenska näringslivets aktörer mer benägna att 

gå emot det tidigare amerikanska kravet att åtgärder kunde införas mot aktörer som handlade med 

Kina. Om britterna vågade göra det, USA:s närmaste allierad, borde aktörer i ett neutralt land ha 

samma möjlighet. 

Samma månad den 19 december 1953 inkom ytterligare ett brev till den svenska beskickningen 

i Kina, ifrån den återkommande aktören Kjellin, där syftet var att lämna agenturens syn på ett 

handelsavtal med Kina, något som Kjellin ansåg sig behöva göra eftersom agenturen hade en lång 

historia av att verka i Kina och för att den representerade många svenska industriföretag. Kjellin 

skrev att han hoppades att dessa åsikter kunde nå de berörda svenska myndigheterna hemma i 

Sverige och det framgår att beskickningen hade vidarebefordrat Exportföreningens tidigare PM till 

honom. Kjellin tog en stark ställning emot att Exportföreningen skulle skicka en handelsdelegation 

till Kina då detta endast skulle användas i kinesiskt propagandasyfte och anklagade dessutom 

handelsavtalets starkaste förespråkare Georg Branting för att vara en kommunistsympatisör som 

endast ville upprätta starkare handelsförbindelser på grund av ideologiska skäl. Kjellin värnade sitt 

starka rykte hos Kinas myndigheter, som han var rädd skulle försämras om andra aktörer 

upprättade ett handelsavtal, och menade att svenska företag och Exportföreningen blivit vilseledda, 

av Branting, i de fördelar som ett handelsavtal skulle kunna ge.54  

En bilaga till det föregående brevet från Kjellin tillkom, en PM med titeln P.M. re negotiations 

about Sino-Swedish trade agreement, detta också skrivet av Kjellin. Denna PM inleddes med att åter 

kritisera Brantings närmande till UD med målet att skicka en handelsdelegation till Kina för att 

förhandla om ett handelsavtal. Initiativet till detta anklagade Kjellin företaget Tekno-Pharma AB 

ligga bakom som under en längre tid förhandlat med de kinesiska representanterna i Stockholm 

                                                 
53 Svensk Utrikeshandel, ”Ökat Intresse för handel med Kina”, 1953-12-31 s. 12–13. 
54 ”China-Sweden trade agreement.”, Brev från Kjellin (Shanghai) till beskickningen (Peking), daterat 19/12/1953. 

F1c:12, H113–H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
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och i Berlin, vars uppgift var att etablera handelsrelationer med europeiska stater och företag. Även 

det tidigare nämnda kompensationsavtalet som SUKAB försökte genomföra kritiserades hårt och 

ansågs vara en dålig idé enligt Kjellin. Han tog ett starkt ställningstagande mot att UD ens skulle 

överväga att godkänna ett handelsavtal, istället ville han att de skulle försöka motarbeta alla typer 

av förslag på att upprätta ett handelsavtal mellan Sverige och Kina. Anledningen till detta 

presenterades i fyra punkter: 

1. Enligt handelsstatistik mellan Sverige och Kina drog Kjellins slutsatsen att en 

tillfredsställande ökning gick att urskilja mellan 1952 och 1953 och att denna ökning skulle 

fortsätta utan att komplicera handeln med att inrätta något. Ett avtal skulle samtidigt tvinga 

på Sverige kinesiska exportvaror som Sverige inte hade nytta av.  

2. De varor som Sverige skulle vilja importera ifrån Kina skulle lätt kunna köpts antingen 

direkt av Kina eller av en mellanhand i Europa. Kjellin menade att det vore felaktigt att anta 

att Sverige skulle kunna köpt in kinesiska produkter till ett billigare pris om ett avtal skulle 

upprättats. Detta baserade han på franska och brittiska siffror där priserna oftast ökade i 

samband med att de skrivit handelsavtal med Kina.  

3. Det fanns heller inga förutsättningar för att tillmötesgå Kinas krav på en handelsbalans 

mellan nationerna under denna tid. Sverige skulle endast behöva göra sig av med ett 

överskott av kinesiska varor på den europeiska marknaden, detta med en förlust.  

4. Slutligen fanns det ingen vinning för Sverige i ren politisk synvinkel att etablera ett officiellt 

handelsavtal mellan Sverige och Kina. 

PM:et fortsatte utveckla den fjärde punkten i vad som skulle hänt om Kina och en svensk privat 

handelsdelegation skulle upprättat ett inofficiellt handelsavtal. För det första skulle de kinesiska 

myndigheterna spelat upp avtalet och använt det i sina propagandasyften. För det andra skulle 

reaktionen från USA vara ofördelaktig, kanske till och med till en så hög grad att USA skulle införa 

motåtgärder emot Sverige. Handeln med Kina, menar Kjellin, var inte så värdefull att UD borde 

riskerat att ta denna risk. Det skulle istället varit bättre om HIK då och då licenserade en privat 

firma att exportera strategiskt gods till Kina, vilket skulle varit mindre diskret än om ett officiellt 

handelsavtal upprättats. Åter presenterades ett exempel angående Storbritanniens inofficiella 

handelsavtal där de fåtal transaktioner som genomfördes skulle lättare kunna utförts utan ett 

handelsavtal, detta eftersom amerikanarna fick upp ögonen för ländernas utveckling av handels-

förbindelser på grund av avtalet. Slutsatsen Kjellin framförde var att alla närmanden av UD att 

inleda handelsförhandlingar med Kina inte på något sätt borde uppmuntrats utan motarbetats, även 

om förhandlingar förespråkades av näringslivet. Det enda som skulle förändrat situationen var om 
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handeln med Kina skulle blivit omöjlig utan ett handelsavtal, vilket han inte trodde skulle ske inom 

den närmaste framtiden.55 

Kjellin var åter strategisk i sin behandling av den svenskkinesiska handeln när han kontaktade 

de svenska myndigheterna. Han visade en positiv utveckling mellan nationerna utan ett 

handelsavtal och använde sig av den politiska polen som ett försök att övertala de svenska myndig-

heterna i de nackdelar som fanns med att upprätta någon form av handelsavtal med de kinesiska 

myndigheterna. Han gick också i konflikt med andra näringslivsaktörer och anklagade en av de 

största förespråkarna, Branting, för att inte tänka kommersiellt utan politiskt angående 

handelsförbindelserna mellan nationerna. Detta kan varit en strategi ifrån Kjellins sida eftersom 

han ansåg att ett handelsavtal skulle göra att den amerikanska blicken fördes emot Sverige som den 

gjordes emot Storbritannien, vilket endast försämrade handelsutbytet med Kina. Kjellins stora 

inflytande på de svenska myndigheterna går att urskilja i beskickningens korrespondens med 

svenska UD under december 1953. Viktigt att poängtera är att Kjellin självklart inte endast värnade 

de svenska relationerna västerut utan kan ha använt detta argument för att nå själviska mål som att 

fortsätta vara den allra största svenska agenturen i Kina och ville undvika konkurrens på den 

kinesiska marknaden av andra näringslivsaktörer.  

Dagen innan Kjellins PM nådde beskickningen samtalade beskickningen med Tekno Pharma 

AB:s direktör V. Meissner angående det handelsavtal som företaget försökte utveckla med 

Branting. Beskickningens kommentarer angående samtalet, som beskriver att Meissner ville besöka 

Peking för förhandlingar, var kraftigt negativ och kallade den tilltänka planen, på vissa punkter, för 

direkt verklighetsfrämmande och avrådde bestämt aktörerna att fortfara.56  

Beskickningen valde tre dagar efter Kjellins PM, att kommentera Exportföreningens tidigare 

PM, angående en representant i Hongkong och ett möjligt handelsavtal med Kina, genom en egen 

PM där Kjellin uttryckligen användes som huvudkälla. Här konstaterade beskickningen att det 

borde funnits stora möjligheter för svensk export till Kina, speciellt för kapitalindustrin som Kjellin 

till stor del företrädde. Handeln skulle dock inte utformas genom något handelsavtal, inte ens 

genom kompensationsaffärer som SUKAB försökt genomföra. Anledningen till detta ställnings-

tagande skulle varit de nackdelar som detta skulle fört med sig enligt Kjellins tidigare PM då Sverige 

inte skulle kunna dra nytt av de kinesiska exportprodukterna och inte kunna tillmötesgå de kinesiska 

myndigheternas krav på en handelsbalans. Sverige ansågs heller inte kunna vinna några politiska 

                                                 
55 ”P.M. re negotiations about Sino-Swedish trade agreement.”, Brev från Kjellin (Shanghai) till beskickningen 

(Peking), daterat 19/12/1953. F1c:12, H113–H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
56 ”Telefonsamtal med Shanghai.”, Avskrift beskickningen (Peking), daterat 18/12/1953. F1c:12, H113–H114, 

UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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poäng på ett handelsavtal utan endast ge de kinesiska myndigheterna prestige i att ha upprättat 

reglerad handel med ett västland.57 

Något handelsavtal, varken officiellt eller inofficiellt, kom aldrig till stånd mellan Sverige och 

Kina under denna tid, men debatten visar den relation som aktörerna hade mellan sig och hur 

aktörerna såg på handel. De aktörerna som förespråkade ett handelsavtal verkade ha sett på förde-

larna ur ren kommersiell pol och antog att handeln mellan nationerna hade stora möjligheter att 

utvidgas genom ett handelsavtal. Beskickningen måste tagit fler aspekter i åtanke vid sin slutsats av 

handelsavtalets betydelse, likt Kjellin, där den politiska polen åter får anses vara den drivande i 

utvecklingen av handeln mellan nationerna. Kjellin hade ett stort inflytande på framförallt 

beskickningen i Kina eftersom ståndpunkterna i beskickningens handelspolitik mellan nationerna 

till stor del verkar ha utformats utifrån Kjellins åsikter, framförallt i hur beskickningen 

argumenterade emot det tilltänka avtalet mellan Tekno Pharma, Branting och Kina. Även 

kontakterna västerut återkom som anledningar att inte införa något handelsavtal mellan nationerna 

där USA:s reaktion pekades ut som ofördelaktig av Kjellin, något som beskickningen kan ha haft i 

åtanke.  

2.1.3. 1954 Beskickningen analyserar de svenska möjligheterna för svensk-kinesisk 

handel 

Debatten, och konflikten, i slutet av 1953 verkar ha gjort det nödvändigt för beskickningen att 

sammanställa en analys över Sveriges möjligheter för handel med Kina, något som kan tänkas ha 

genomförts för att undvika att privata aktörer försökte genomföra inofficiella avtal större 

kunskaper. Ambassadör Wikstrand i Peking skickade under 1954 en rapport till UD uppdelad i tre 

delar med titlarna Handeln med Kina I, II och III, där den första skickades i januari, den andra februari 

och den sista delen i april. Första delen avsåg att lämna en bakgrund för diskussion om de icke-

kommunistiska staternas möjligheter att driva handel med Kina. Den andra delen fokuserade under 

första hälften på en artikel ifrån tidskriften People’s China som publicerades i januari 1954 där vice-

ministern för utrikeshandeln Lei Jen-min, ansvarig för Kinas handel med kapitalistländerna, 

kommenterade möjligheterna för en utveckling av handelsförbindelserna mellan Kina och 

kapitalistländerna. Under andra hälften presenterades handelsstatistik mellan Kina och diverse 

kapitalistiska länder baserat på olika artiklar i tidskriften Far Eastern Economic Revue. Den tredje delen 

tog upp frågor om handelsförbindelserna mellan Sverige och Kina mot bakgrund av den diskussion 

som fördes i rapporterna I och II.  

                                                 
57 ”P.M. ang. handeln med Kina.” Hans Sköld (Peking) 22/12/1953. F1c:12, H113–H114, UD, 1920 års system, 

RA (Arninge). 
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Den första rapporten inleddes med att allmänt diskutera möjligheterna för de kapitalistiska 

staterna att handla med Kina, något som kineserna själva var villiga att utveckla med alla stater som 

ville upprätthålla fredliga förbindelser med Kina. Rapporten ansåg att FN:s resolutionens påverkan 

på handelsrelationen mellan västvärlden och Kina indirekt tvingade kineserna att vända sig till 

Sovjetunionen och folkdemokratierna för att få tillgång på eftertraktade strategiska varor, där även 

Kinas involvering i Koreakriget ansågs utövat stort inflytande på landets ekonomiska inriktning 

mot Sovjetunionen. Ett exempel är att under Koreakrigets inledningsskede, 1950, så uppgick 

handeln med Sovjetunionen och folkdemokratierna till 26 % av den totala utrikeshandeln, en siffra 

som för år 1952 förändrades till 72 %. Problemet för västvärlden i detta skeende var att Kina bundit 

upp sig med handelsavtal till Sovjetunionen och folkdemokratierna som skulle gjorts det svårt att 

förflytta Kinas import ifrån östblocket till västvärlden. Det som nämndes för en möjlig ökning av 

exporten till Kina ifrån västvärlden var om de strategiska varorna skulle frilistats i en större 

utsträckning men att denna ökning ändå skulle bli begränsad.  

Rapporten fortsätter sedan med att granska hur handelsavtal, officiella som inofficiella, påverkat 

handeln mellan kapitalistiska stater och Kina. Av intresse för denna studie kommer granskningen 

av Finland, Storbritannien och Frankrike att presenteras där Finlands avtal hade karaktären av ett 

statsavtal medan Storbritannien och Frankrikes avtal var mellan privata aktörer och kinesiska 

import- och expertmyndigheten i Berlin. 

Det finska avtalet kom att innebära problem för Finland eftersom Kina eftersträvade 

kompensationsavtal och en balanserad handel mellan staterna. Finländarna hade blivit tvingade att 

acceptera stora mängder obehövliga kinesiska varor, som senare sålts till andra länder, som 

förmodligen på grund av konkurrensen med folkdemokratierna sannolikt såldes till underpris på 

den europeiska marknaden, där cirka 50 % av importen ifrån Kina beräknades behövt reexporteras 

vidare. Granskningen av Finland avslutades med att konstatera att de finska förhandlarna vid 

överenskommelsens avslutande varit otvivelaktigt relativt nöjda, som sedan övergick till en 

omsvängning, särskilt i samband med de finska importkvoterna som påtvingades dem. 

Handelsrådet vid finska beskickningen i Peking hade antytt att avtalet utifrån finsk synpunkt inte 

visade sig motsvara de ursprungliga förväntningarna. 

Granskningen av överenskommelserna som Frankrike och Storbritannien gjorde under 

sommaren 1953 beskrevs kort och ansågs ha karaktären av ett kompensationsavtal likt det SUKAB 

ville upprätta med Kina under 1953. Dessa avtal hade skapat problem för Storbritannien då vissa 

leveranser till Kina blivit inställda på grund av vägrade exportlicenser ifrån den brittiska regeringen, 

på grund av CoComs exportförbjud av strategiska varor. 
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Rapporten avslutades med en fyrpunktslista som sammanfattade situationen för de icke-

kommunistiska exportörerna till Kina vid årsskiftet 1953/54. 

1. Endast cirka 25 % av den totala kinesiska utrikeshandeln fanns tillgänglig, en väsentlig 

ökning av detta utrymme skulle troligen endast ske genom ett avskaffande gällande 

embargobestämmelserna om strategiska varor.  

2. En eventuell exportoffensiv skulle redan i initialstadiet neutraliserats på grund av kinesernas 

avtalsenliga importförpliktelser gentemot de kommunistiska staterna.  

3. Bristen på främmande valutor framtvingade en kinesisk handel på kompensationsbasis. 

4. Kina kunde vid dessa kompensationsaffärer endast i begränsad utsträckning leverera varor 

av intresse för en icke-kommunistisk avtalspartner.58 

Beskickningen gav ingen positiv bild av möjligheterna för en svensk exportoffensiv mot Kina 

under 1954 och genom materialet ovan framställdes mer negativa än positiva utfall som följd av 

både officiella som inofficiella avtal. FN resolutionen med exportförbjudet av strategiska varor 

återkommer också genom texten och beskrevs som ett av de största hindren för västvärlden att 

utöka sin handel. Det största problemet att etablera handeln med Kina, utifrån beskickningens sida 

verkade fortfarande vara politisk då det faktiskt beskrevs att det fanns möjligheter att handla med 

Kina men att det inte var genomförbart på grund av politiska följder och begränsningar. Kinas krav 

på handelsbalans återkommer även här och visade vilka problem detta kunde innebära, något som 

överensstämmer med den bild som Kjellin tidigare beskrev.  

Den andra delen inleddes med att beskriva hur den kinesiske handelsministern ansvarig för 

handeln med kapitalistländerna Lei Jen-min såg på Kinas möjligheter att etablera handel med dessa 

stater. Han ansåg att samhällssystem inte skulle förhindra handeln mellan stater men att USA för-

hindrade en stark ekonomisk tillväxt i västvärlden eftersom de förbjöds att handla med Kina. Han 

fortsatte med att påstå att de handelsavtal som skrevs med Kina var fördelaktiga för båda parter, 

vilket Wistrand kritiserade med hänvisning till Finlands, Storbritanniens och Frankrike avtal och 

utfall, istället menade Wistrand att det var Kina som hade de övervägande fördelarna av handels-

utbytet. Jon-min försökte endast förmå kapitalistiska affärsintressen till att skriva handelsavtal, helst 

av statlig men även av privat karaktär. Målet med detta skulle varit prestigeskäl och framförallt av 

en önskan att vinna avsättning för produkter av sekundärt intresse mot import av kapitalvaror av 

väsentlig betydelse för uppbyggnadsverksamheten i Kina. 

Även i denna rapport beskrevs handelsstatistik mellan Kina och kapitalistiska länder där 

Schweiz, utifrån en svensk synvinkel, ansågs vara intressant. Förmodligen på grund av Schweiz 

                                                 
58 ”P.M. ”Handeln med Kina I.”, Brev från Wistrand (Peking) till Utrikesministern (UD), daterat 27/1/1954. 

F1c:12, H113–H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
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ställning som neutralt land och att Schweiz handlade med Kina utan ett varken officiellt eller 

inofficiellt handelsavtal. Beskickningen såg positivt på handeln mellan nationerna då den verkade 

befinna sig i en kontinuerlig utveckling, där den kinesiska exporten kunde uppvisa endast 50 % av 

den värdemässiga importen från Schweiz. Kina ville dock få till stånd ett formellt handelsavtal med 

Schweiz på kompensationsbasis, detta i förhoppning om en reduktion av Kinas importöverskott.59 

Den tredje delen angående handeln med Kina, med bakgrund av den diskussion som förts i de 

tidigare delarna, diskuterade vissa frågor om handelsförbindelserna mellan Sverige och Kina. 

Rapporten inleddes med att beskickningen påvisade en positiv utveckling mellan Sverige och Kina 

under 1953, detta utan ett handelsavtal. Här återkommer också Ekman och direktör Kjellin som 

enligt beskickningen ansågs vara den mest betydande representanten som Sverige hade i Kina och 

som ansvarade för den större delen av den svenska exporten till Kina. Kjellin fick kommentera 

framtidsutsikterna för den svenskkinesiska handeln vilket han ansåg vara mycket goda, åtminstone 

för kapitalvaror, han kritiserade konkurrensen ifrån till exempelvis Västtyskland som lättare kunde 

få exportlicenser.  

Wistrand gick sedan till attack emot svenska affärsmän och svensk press som under det senaste 

året argumenterat att Sverige skulle befinna sig på efterkälken i kapplöpningen om den stora 

kinesiska handelsmarknaden och då krävde ett svensk-kinesiskt handels- och betalningsavtal, samt 

upprättandet av en avlönad svensk representation i Hongkong med fokus på det kinesiska fast-

landet. Ambassadören Wistrand skrev att dessa uppgifter mer eller mindre stod på obestyrkta 

uppgifter om framgångar för konkurrentländer, något som beskickningen försökte bevisa under 

del ett och del två i sina rapporter.  

Beskickningen avslutade rapporten genom att diskutera tre punkter, som därför kan anses varit 

viktiga slutsatser. För det första konstaterades att ett handelsavtal med Kina oftast fört med sig 

negativa erfarenheter, som till exempelvis i Finland. För det andra var det ett faktum att det svensk-

kinesiska handelsutbytet under 1953 ökade utan några formella överenskommelser. Ett avtal skulle 

endast hjälpt de kinesiska myndigheternas strävan efter att utjämna den negativa handelsbalansen i 

förhållande till Sverige, vilket ansågs vara negativt. För det tredje skrevs det om den svenska 

representationen i Hongkong vilket inte ansåg skulle främja den svenska exporten till Kina. Istället 

föreslogs att positionera representanten i Shanghai eller Peking eftersom en nära kontakt med de 

kinesiska myndigheterna var nödvändig för en eventuell exportoffensiv.60 

                                                 
59 ”P.M. Handeln med Kina II.”, Brev från Wistrand (Peking) till Utrikesministern (UD), daterat 3/2/1954. F1c:12, 

H113–H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
60 ”P.M. Handeln del III.”, Brev från Wistrand (Peking) till Utrikesministern (UD), daterat 13/4/1954. F1c:12, 

H113–H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
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Utifrån dessa tre rapporter skrivna av ambassadör Wistrand måste beskickningens inställning 

till någon form av handelsavtal med Kina beskrivas som negativ. Det skulle istället vara fördelaktigt 

att fortsätta som tidigare eftersom handeln ökade och att Sverige inte ansågs vara i ett stort behov 

av Kinas exportvaror. Att binda upp sig med Kina skulle istället lett till att Sveriges importörer 

förpliktade sig att importera allt för stora kvantiteter som då skulle behöva säljas till underpris på 

den europeiska marknaden. Rapporten vittnade också om att beskickningen ansåg att privata 

aktörer inte borde sluta några avtal med kinesiska myndigheter då detta rentutav kunde försvårat 

handelsutbytet mellan nationerna. Dessutom kunde ett avtal inneburit problem för Sveriges 

relation till USA då ett avtal endast skulle synliggöra ett närmare samarbete mellan Sverige och 

Kina som då kunde ställt till problem rent politisk och kommersiellt mellan USA och Sverige på 

grund av exportförbjudet av strategiska varor. Här fortsätter de svenska myndigheterna att endast 

driva den ekonomiska diplomatin utifrån den politiska polen och kan inte sägas samarbeta genom 

att tillmötesgå näringslivets aktörer genom att utveckla någon form av handelsavtal som det verkar 

som en del av dessa aktörer eftersträvade.  

Intresset ifrån näringslivet och intresseorganisationerna angående möjligheterna att handla med 

Kina hade under 1954 blivit allt mer intressant. Utifrån Svensk Utrikeshandel går att läsa åter-

kommande smånotiser som kort beskriver Kinas industriutveckling samt hur Exportföreningen 

tillförskaffade sig förteckningar över exportvaror som var möjliga att exportera till Kina. Dessutom 

syns den bild som Wistrand gick emot om att Sverige var på efterkälken i kapplöpningen om den 

stora kinesiska handelsmarknaden. Detta går att läsa om under året där det hävdades att varuutbytet 

mellan Storbritannien, Frankrike och Västtyskland hade ökat med flera hundra procent mellan 1952 

och 1953.61 Även i Industria går det hitta en positiv inställning till en utökad handel och en negativ 

syn på exportförbjudet på strategiska varor. I en artikel skriven under tidigt 1954 med titeln Västern 

behöver Kina som kund framställdes en negativ syn där västvärlden isolerade sig, på grund av USA, 

ifrån Kina och på så sätt inte kunde ta del av den massiva industrialisering som då skedde i landet. 

Det skulle istället varit gynnsamt för västvärlden att kunna avsätta sina industrivaror i Kina 

eftersom den produktionshöjning som det svenska näringslivet eftersträvade krävde motsvarande 

avsättningsområden. Ett ekonomiskt svagt Kina skulle, enligt artikeln, vara farligare för västvärlden 

än ett ekonomiskt starkt Kina, eftersom ett starkt Kina skulle kunna bjuda motstånd mot 

Sovjetunionen och på så sätt inte bli en ny satellitstat.62 

Utifrån näringslivets och exportföreningens aktörer ansågs det alltså behövas en förändring i 

den svenska handelspolitiken gentemot Kina innan det var försent att etablera sig. Här driver 

                                                 
61 Svensk Utrikeshandel, ”Handeln med Kina”, 1954–8–15, s. 14. Svensk Utrikeshandel, ”Kinas utrikeshandel”, 1954–

10–15, s. 19, Svensk Utrikeshandel, ”Folkrepubliken Kinas handelsförbindelser”, 1954–10–31, s. 24. 
62 Industria, ”Västern behöver Kina som kund”, 1954 Nr 1, s. 66–67. 
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aktörerna ekonomisk diplomati både ifrån den kommersiella som den politiska polen eftersom 

handelsfrämjande åtgärder förespråkades, samtidigt som en politisk aspekt förs in i diskussionen 

då Kina kunde bli en spelpjäs i västvärldens konflikt mot Sovjetunionen.  

2.1.4. Sammanfattning 1949–1954 

Den drivande polen i svensk handelspolitik gentemot Kina måste anses varit den politiska som 

ständigt förhindrade möjligheterna för näringslivets aktörer som var villiga att etablera sig på Kina. 

Svenska myndigheter såväl UD som beskickningen hade en pessimistisk syn på möjligheten att ett 

handelsavtal skulle utvidgat de svenska aktörernas möjlighet att bedriva handel i Kina, dock var 

beskickningen mer öppen för en utvidgad handel och kritiserade UD:s hårda exportlicenser. Den 

ekonomiska diplomatin under denna tid kan beskrivas som ensidig och allmänt svag eftersom UD 

kraftigt styrde den svenska handelspolitiken utefter västvärldens embargopolitik och på så sätt för-

hindrade att större konflikter uppstod mellan Sverige och västvärlden. Beskickningen såg istället på 

möjligheterna att utvidga handeln utan ett handelsavtal och försökte få till stånd en utveckling på 

detta sätt, likt Schweiz. Ett land vars positiva handelsutveckling var återkommande ifrån 

beskickningen och Kjellin där Schweiz som neutralt land sågs som ett föredöme ifrån dessa aktörer. 

Finland användes som ett avskräckande exempel där en positiv inställning angående ett 

handelsavtal gjorde att landet genomförde ett officiellt avtal med Kina för att sedan erfara de 

nackdelar som detta förde med sig då landet tvingades exportera kinesiska exportvaror vidare till 

underpris på den europeiska marknaden. Samtidigt som Storbritannien och Frankrike användes 

som exempel på när inofficiella avtal endast försämrade handelsmöjligheterna då dessa länder blev 

utsatta för påtryckningar ifrån USA och på så sätt behövde vara väldigt noggranna med utgivningen 

av exportlicenser. Något som svenska myndigheter inte kunde riskera då Sverige, under denna tid, 

var starkt beroende av handeln med framförallt USA. 

Näringslivets aktörer argumenterade oftast utifrån den kommersiella polen att den kinesiska 

marknaden borde betraktats som en framtida exportmarknad och att Sverige hade stora möjligheter 

där i framtiden. Framförallt verkade en rädsla finnas för att andra västerländska stater höll på att 

utvidga sin handel med Kina medan den svenska handeln låg oförändrad. Flera försök till 

ekonomisk diplomati går att urskilja utifrån näringslivets aktörer i och med försöken, från till 

exempel Exportföreningen, att få till stånd någon form av avtal med landet men detta fick aldrig 

något större gehör ifrån varken UD eller beskickningen, förutom i fallet SUKAB där avtalet ändå 

inte genomfördes.  

En viktig aktör i den ekonomiska diplomatin var Kjellin som verkade haft stor inflytande på 

framförallt beskickningen men även på UD. Han var en privat aktör som förstod situationen mellan 

Sverige och USA och var duktig på att utnyttja detta till sin fördel, delvis genom att få exportlicenser 
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1950 men också i att forma hur beskickningen argumenterade för ett handelsavtal såväl officiellt 

som privat. På så sätt kunde han även forma hur UD argumenterade angående ett handelsavtal 

eftersom hans egna åsikter blev beskickningens som sedan rapporterades vidare till UD utom att 

innehålla någon kritik emot Kjellin att han skulle ha agenturens intresse i åtanke och på så sätt 

undvika konkurrens på den kinesiska marknaden. Kina framställdes också av alla aktörer utan UD 

som en möjlig framtidsmarknad som Sverige borde satsat på innan det var försent i och med att 

andra västländska länder höll på att etablera sig på denna marknad. Beskickningen kritiserade 

visserligen svenska näringslivets aktörer som hävdade att Sverige skulle hamna på efterkälken i 

Kinahandeln men detta var utifrån argumentet att ett handelsavtal behövde etablerats, 

beskickningen ansåg att handeln skulle kunna utvecklas utan något avtal, en åsikt som de delade 

med Kjellin.  

Under de här åren syns det vilken aktiv roll de svenska myndigheterna hade i den svenska 

handelspolitiken och hur viktig handeln ansågs vara både rent kommersiellt som politiskt. Det var 

alltså viktigt för UD att styra handelspolitik så den inte kom att utveckla en konflikt mellan Sverige 

och västvärlden, framförallt med USA, det blir utifrån detta svårt att argumentera för att regeringen 

skulle fört en utrikespolitik som skilde på ekonomi och politik eftersom det tydligt går att urskilja 

att handelspolitiken utformades utifrån CoComs embargopolitik. Det finns en likhet i aktörernas 

agerande mot Kina som mot Sovjetunionen i samband med Ryssavtalet. De flesta 

näringslivsaktörer såg endast den kommersiella fördelen med handeln medan UD och beskick-

ningen involverade flera aspekter som den politiska inverkan som handeln skulle kunna haft. Det 

går också urskilja någon form av neutralitetspolitik eftersom UD inte informerade näringslivet om 

att exportlicenserna styrdes utifrån CoComs listor vilket gjorde det möjligt för regeringen att 

fortsätta visa en neutralitet mot omvärlden eftersom de endast hänvisade till försörjningsbehovet 

och råvarubristen i Sverige. 

Sammanfattningsvis går det säga att intresset för ekonomisk diplomati, alltså samarbetet mellan 

aktörerna, ifrån UD var lågt under denna fas eftersom de inte gick näringslivets aktörer till mötes 

och fokuserade strikt på den politiska polen trots de försök ifrån exempelvis Exportföreningen att 

försöka utveckla samarbetet genom att föreslå att någon form av handelsavtal borde etablerats 

mellan nationerna. 

2.2. 1955–1957 Ett handelsavtal 

Denna fas i undersökningen sträcker sig mellan åren 1955 och 1957. Förklaringen till detta är att 

det under 1955 skedde en attitydförändring hos de svenska aktörerna, framförallt ifrån UD, 

angående den svenska handelspolitik gentemot Kina vilket kulminerade i ett officiellt handelsavtal 

i oktober 1957. Det var under 1955 som den första privata handelsdelegationen besökte Kina samt 
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att det skedde en ökning av den svenska exporten till Kina under dessa år vilket också nådde sin 

höjdpunkt 1957. 

Diagram 5. Svensk handelsstatistik med Kina 1955–1957

 

Källa: Statistisk årsbok för Sverige 1957–1959. 

Diagram fyra, också inflationsjusterad med 1946 som index och visar direkthandel med Kina utan 

tredjeländer, visar en kraftig ökning av den svenska exporten till Kina, framförallt under 1957. 

Statistiken visar att en förändring borde ha skett angående aktörernas agerande emot Kina i hur 

handeln motiverades och varför den kom att förändras i stor utsträckning under de här åren.  

Varför en attitydförändring kom att ske framgår inte utifrån materialet på ett tydligt sätt och 

svaret på detta får istället hämtas utifrån den tidigare forskningen och det tidigare materialet. Vi vet 

ifrån Bernardinis undersökning av den västtyska handeln att de var mån om att utvidga 

handelsrelationerna med Kina under 1950-talet och även gjorde detta 1955.63 Vi vet också utifrån 

materialet från 1949–1954 att länder som Storbritannien och Frankrike ingick privata avtal med 

Kina som expanderade deras handeln, i alla fall enligt en del svenska aktörer. Det fanns även 

svenska aktörer som i Industria, Svensk Utrikeshandeln och framförallt Kjellin som argumenterade 

för att Sverige skulle engagera sig i Kina där UD ställt sig tveksamma. Dessutom beskriver Michael 

M. Sheng, som forskat i Kinas relation med omvärlden under 1950-talet, att den kommunistiska 

regeringen under 1954 öppnade upp för intensivare samtal med framförallt västvärlden, detta i 

samband med att Sovjetunionen gjorde samma sak,64 vilket även syntes i vice utrikesministerns 

artikel som Wistrand kommenterade i sin PM ifrån 1954. Dessa faktorer tillsammans kan ha skapat 

                                                 
63 Bernardini, 2017, s. 87–89. 
64 Sheng, 2008, s. 481. 
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incitamentet ifrån UD att åtminstone undersöka möjligheterna till ett utökat handelsutbyte mellan 

Sverige och Kina om resterande aktörer var villiga att genomföra detta.  

2.2.1. Attitydförändring december 1954 och under 1955 

Från 1949 till 1954 har det visats att de UD var negativa till någon form av avtal med Kina men 

beställde genom handelsdepartementet, i december 1954, en undersökning av HIK med målet att 

se över om önskemål fanns ifrån näringslivet ifråga om att öka exporten och importen ifrån Kina. 

Denna undersökning skulle ligga till grund för ett möjligt avtal med Kina där varulistor skulle 

arbetas fram ifrån nationerna, där syftet skulle varit att underlätta handelsförbindelserna. Listorna 

skulle då ifrån svensk sida vara utformade utifrån CoComs listor så att svenska exportörer och de 

kinesiska importmyndigheterna kunde veta vad Sverige var villiga att exportera. Exportföreningen, 

som deltog i undersökningen, konstaterade att den svenska exportens minskning sedan 1949 till 

stor del härstammade ifrån FN-resolutionen som i sin tur hade minskat intresset ifrån svenska 

exportörer att ens försöka att handla med Kina. Föreningen menade att framförallt verkstads-

industrin i Sverige tvekade till att exportera till Kina eftersom de värnade om sina förbindelser 

västerut och att exporten till Kina kunde förhindra fortsatta gynnsamma affärer med västvärlden. 

Föreningen var dock splittrad angående ett handelsavtal med Kina och såg både för- och nackdelar 

med UDs. Fördelen var att ett handelsavtal skulle skapa ett stort intresse ifrån kinesiska import-

myndigheter att importera ifrån Sverige, nackdelen var att ett handelsavtal skulle kunna försämra 

den svenska exportens möjligheter eftersom Kina förespråkade kravet på en balanserad handel. 65 

En tydlig förändring var hur UD helt plötsligt var villiga att driva ekonomisk diplomati med 

näringslivets aktör och på så sätt lämnade den politiska polen för att samarbeta angående ett möjligt 

handelsavtal. Exportföreningens åsikter var viktiga och handelsavtalet skulle endast utformas om 

aktörerna ansåg sig behöva ett för att handeln skulle kunna utvecklas. Det var istället det privata 

aktörerna som visade sig avvaktande och detta med hänsyn till relationen västerut, den relation som 

UD tidigare varit mån över. Det framgår dock inte att UD inte var mån över den relationen i detta 

läge heller, de verkade villiga att riskera den eftersom de lägger förslaget till ett möjligt avtal. En 

anledning till att UD förändrade sin attityd uppges ha varit vapenstilleståndet i Korea 1953 vilket 

gjorde att UD ville börja tillämpa samma typ av exportlicenspolitik mot Kina som mot 

Sovjetunionen, exportrestriktionerna var, som bekant, kraftigare mot Kina än mot Sovjetunionen. 

I slutet av februari 1955 planerade därför UD att presentera den lista på tänkbara svenska 

exportvaror till de kinesiska myndigheterna, den lista som HIK framtagit under januari. Detta kom 

                                                 
65 ”PM Kina”, Nils Malmfors (HIK), daterad 11/1/1955. H114:274, UD, 1920 års system, RA (Arninge). ”P.M. 

ang. handeln med Kina”, UD till ambassadör Wistrand (Peking), daterad 17/1/1955. F1c:13, UD, 1920 års system, RA 
(Arninge) 
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dock inte att genomföras eftersom CoCom under februari annonserade ut en ökning av deras 

handelsembargo emot Kina. Sverige som inte var medlem i organisationen, men lovat att följa 

restriktionerna66, hade ändå gjort att UD innan annonseringen av det påtänkta avtalet varit beredd 

att ta emot kritik från västvärlden men valde istället att skjuta avtalet till framtiden och på så sätt 

inte riskera Sveriges handelsförbindelser västerut. Anledningen till detta anges vara att den kinesiska 

importmarknaden ändå var så pass begränsad då Kinas handel fortfarande till 80 % föll inom 

östblockets område.67 

UD var alltså villigt att till viss del gå emot CoComs embargopolitik fram till att organisationen 

annonserade ut en ökning av de tidigare listorna. Samarbetet som UD ville ha med näringslivets 

aktörer tyder på att myndigheten ville utvidga den ekonomiska diplomatin och på så sätt skapa 

möjligheter för näringslivet att utveckla sin handel med Kina. Anledningen till CoComs utökning 

av listorna kan kopplas till den konflikt som utspelade sig mellan september 1954 och maj 1955 när 

den kinesiska folkrepubliken attackerade Taiwan som stod under amerikanskt skydd. Konflikten 

höll på att gå så långt att USA hotade att använda kärnvapen mot det kinesiska fastlandet om inte 

aggressionen slutade.68 Det borde därför utifrån UD ansetts vara bättre att vänta med avtalet tills 

konflikten avslutats, detta för att inte riskera sin handelsrelation med USA. 

Det syns också en vilja ifrån vissa aktörer ifrån näringslivet i att utvidga handeln med Kina 

under 1955 och hur de aktivt arbetade för att verkställa detta. I januari 1955 besökte den första 

svenska affärsmannen vid namn H. af Geijerstam Kina på en affärsresa där han representerade 

olika svenska industrier, oklart vilka, och hade som huvudmål att undersöka möjligheten för en 

utökad handel mellan nationerna. Efter resan kom han att kritisera UD:s agerande angående 

exportlicenserna till Kina, vilket gjorde det omöjligt att veta huruvida en exportlicens skulle beviljas 

eller inte och han menade att ”den ledande principen synes vara att Sverige skall avstå från att sälja 

produkter till Kina, vilket kunna tänkas strategiska. Ovissheten om tolkningen av detta begrepp är 

emellertid något som bereder avsevärt större svårigheter för den västliga industrins folk än vad den 

bereder kineserna själva.”69. Han kritiserade också det svenska näringslivet för att ha ett lågt intresse 

i Kina, han menade att om intresset skulle ha ökat skulle näringslivet tillsammans kunnat utöva en 

viss press på UD för att fått igenom sina export- och importönskemål. 70 

                                                 
66 Adler-Karlsson, 1968, s. 76–77. 
67 ”Handeln med Kina”, Hugo Wistrand (Peking) till kabinettsekreteraren Lundberg (UD), daterad 28/2/1955. 

F1c:13, UD, 1920 års system, RA (Arninge) ”PM: Export till Kina”, Malmeus (UD), daterad 26/2/1955. H114:274, 
UD, 1920 års system, RA (Arninge) 

68 Sheng, 2008, s. 485–487. 
69 ”P.M. beträffande synpunkter på den praktiska tillämpningen av exportlicensering vid handeln med Kina.” H. 

af Geijerstam, daterat 24/1/1955, s. 1. F1c:13, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge)  
70 ”Geijerstam i Kina”, Hugo Wistrand (Peking) till utrikesrådet Malmseus (UD), daterat 28/1/1955. F1c:13, 

H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
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Det fanns alltså aktörer ifrån näringslivet som försökte bedriva en utveckling av handeln med 

Kina under 1955. Geijerstams kritik mot exportlicenserna var precis det som UD försökte lösa 

genom det tänka avtalet med Kina där varulistor skulle läggas fram som godkänts av UD och på så 

vis inte skulle ha några problem att få licens. Detta visar att UD försökte att tillmötesgå den kritik 

som under flera år tidigare framförts just emot exportlicenserna från såväl Kjellin som beskick-

ningen. Geijerstams kritik mot det svenska näringslivet är också intressant eftersom han 

förespråkade att aktörerna skulle gå samman och utmana UD:s begränsningar, vilket också tyder 

på att det borde funnits intresse för handel med Kina men att den stoppades utav UD av politiska 

skäl. 

Delar av näringslivet fortsatte att engagera sig i utvecklingen av handeln med Kina vilket går att 

se under maj och juni 1955 då en grupp av fem affärsmän besökte landet, oklart vilka, med målet 

att sluta enskilda avtal med kinesiska importörer och exportörer. Det som går att säga om 

delegationen är att den bestod av både importörer och exportörer, vilket skulle göra det möjligt för 

dem att genomföra kompensationsavtal. Det som är anmärkningsvärt här var att både 

beskickningen, UD och exportföreningen intog en passiv, om inte till och med direkt negativ syn 

på detta delegationsbesök i Kina.71  Anledningen till varför dessa aktörer agerade som de gjorde 

verkade beror Kjellin som i dåvarande läget uppgavs företräda nästintill alla svenska företags-

intressen i Kina. Resonemanget var att Kjellin själv skulle kunna skött dessa affärer och att gruppen 

av affärsmän kunde ge en negativ syn på Sverige eftersom det förmodades att de kinesiska 

myndigheterna skulle använda besöket i propagandasyfte och på så vis skada Sveriges relation 

västerut.72 

Trots den negativa inställningen som UD, beskickningen och Exportföreningen visade mot 

delegationen resulterade resan i att den ekonomiska diplomatin utökades eftersom samarbetet 

förstärktes mellan parterna som samtalade under hösten 1955 angående handels framtid med Kina. 

Resultatet av de gemensamma diskussionerna kom i december 1955 och blev att ett handelsavtal 

skulle upprättas mellan den svenska regeringen och den kinesiska. Det svenska avtalet som UD 

överlämnade samma månad bestod av varulistor, som skulle underlätta för utgivandet av 

exportlicenser och på så vis få igång handeln mellan nationerna och få bort den ovisshet som 

präglat handeln sedan 1949 som blivit kritiserad otaliga gånger. Återigen stötte de svenska planerna 

på politiska problem då UD i januari blev tveksamma till hur detta avtal skulle kunna påverka 

Sveriges relation västerut och om det var klokt att gå vidare med avtalet. Ett beslut togs att avtalet 

                                                 
71 ”Event. Besök i Kina av svensk industriell grupp.” Bengt Odhner (UD) till Hugo Wistrand (Peking), daterat 

7/4/1955. 274, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge).  
72 ”Handeln med Kina”, Hugo Wistrand (Peking) till kabinettsekreteraren Lundberg (UD), daterad 28/2/1955. 

274, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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skulle hållas hemligt, i alla fall till att de kinesiska myndigheterna lämnat en första reaktion på 

avtalet.73 Ytterligare problem uppstod i februari då Sveriges Washington ambassadör meddelade 

att relationerna med USA och Kina beskrevs som spända. I samband med detta nämnde 

ambassadören det svenskkinesiska avtalet och att det innehöll mycket varor och gav kommentaren 

”I nuvarande läge skulle ett svensk-kinesiskt handelsavtal säkert väcka mycket stort uppseende och 

kunna bli en betydande politisk belastning. Nog skäl att skynda långsamt.”74. Efter detta avvaktade 

UD och försökte inte pressa Kina på något svar angående handelsavtalet utan det är först i juni 

1956 som frågan om handelsavtalet återkommer i materialet. Kinas ambassadör i Stockholm hade 

då besökt UD och där framfört en motproposition till det svenska förslaget ifrån december 1955. 

Avtalet var i sig likt där det mest anmärkningsvärda, enligt UD själva, var att Kina infört begrepp 

som ”handelsbalans” och ”mest-gynnad-nationsställning i tullhänseende” något som UD inte 

ansåg sig kunna godta om ett avtal skulle genomföras mellan nationerna.75  

Angående handelsavtalet som överlämnades till svenska UD under sommaren 1956 går det att 

peka på två huvudproblem för Sverige, kraven på handelsbalans och mest-gynnad-nationsställning 

vid tullhänseende. För det första, kravet på handelsbalans har återkommit under undersökningens 

gång och varför ett krav på handelsbalans inte kunde godtas ifrån de svenska aktörernas sida. Det 

fanns enligt aktörerna ingen möjlighet för Sverige att gå Kina till mötes och importera i höga 

kvantiteter eftersom det inte fanns en stor efterfrågan på kinesiska exportvaror i Sverige medan det 

fanns stor efterfrågan på svenska kapitalvaror i Kina. För att förklara den negativa inställningen till 

mest-gynnad-nationsställning finns förklaringen till detta i den svenska västeuropeiska handels-

politiken som nämnts under forskningsläget. Sverige hade som sagt åtagit sig förpliktelser i och 

med Marshallhjälpen där regeringen gått med i OEEC och därför påtvingat sig att samarbeta för 

ekonomisk integration av Västeuropa och samtidigt en minskning av tullarna mellan medlemmarna 

i OEEC.76 Om bestämmelsen om mest-gynnad-nationsställning i tullhänseende fanns med i 

handelsavtalet med Kina skulle tullarna mot Kina vara tvungna att sänkas och detta skulle skapa 

osämja ifrån västeuropeiskt håll, då det skulle setts som att Sverige tog ett kliv bort från västvärldens 

gemenskap. Det är också i detta läge svårt att förstå varför ett avtal ansågs vara viktigt för Sverige 

att genomdriva då det ständigt kom upp problem för de svenska myndigheterna på grund av USA:s 

kritiska inställning till Kina, vilket det togs stor hänsyn till. De svenska myndigheterna driver dock 

                                                 
73 ”PM Handelsförbindelserna med Kina” H. de Besche (UD), daterat 3/1/1956. 275, H114, UD, 1920 års 

system, RA (Arninge). 
74 ”USA Kina relation” Brev från svenska ambassaden i Washington till UD, daterad 2/2/1956. 274, H114, UD, 

1920 års system, RA (Arninge). 
75 ”P.M. angående handelsavtal med Kina” Okänd författare (UD), daterat 29/6/1956. 274, H114, UD, 1920 års 

system, RA (Arninge)  
76 Karlsson, 2001, s. 21–32. Magnusson. 2009, s. 16, Liljefors & Braunerhielm, 1968, s. 24–25. 
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frågan vidare och verkade benägna att hjälpa det svenska näringslivet att skapa en stabil 

internationell miljö att verka i.  

Exportföreningen såg positivt på ett utveckla handeln under hösten 1956, framförallt eftersom 

CoComs medlemsländer, förutom USA, verkade vilja lätta på Chincom listorna till att allt mer likna 

restriktionerna som fördes emot Sovjetunionen, något som vi även sett UD sträva efter. Dessutom 

ansåg Exportföreningen att den kinesiska ekonomin var på uppgång under 1956 som innebar att 

även utan en uppmjukning av embargot skulle Kina haft större möjlighet att importera och föra 

handel med den icke-kommunistiska världen.77 Detta går även läsa om under 1956 i Svensk Export 

(tidigare Svensk Utrikeshandel),  där Kinas industriella produktionsökning beskrevs som kraftig 

och att deras utrikeshandel ökade, vilket Sverige skulle kunna utnyttja.78 I januari 1957 hade denna 

inställning åter förändrats och Exportföreningen intog istället en återhållsamhet i att allt för kraftigt 

engagera sig i den kinesiska marknaden. Åter var det relationen till västvärlden som förhindrade en 

positiv inställning till Kina eftersom Sverige, under denna tid, hade ett stort beroende av 

amerikanska oljeleveranser och föreningen ansåg det olämpligt att visa ett allt för stort intresse i 

Kina eftersom det kunde väcka ont blod i vissa amerikanska kretsar. Skulle svenska affärsmän vara 

intresserade av att besöka Kina för affärer rekommenderades ett nära samarbete med UD och 

beskickningen i Kina som i sin tur kunde kontakta Kinas export och importmyndigheter. Märkligt 

nog föreslog Exportföreningen samtidigt att Sverige och Kina borde ingå ett handelsavtal för att 

öka Kinas vilja att handla med Sverige.79 UD, som tog del av Exportföreningens möte, valde att 

åter avvakta med handelsavtalet med Kina och hänvisade också till det svenska beroendet av 

amerikanska oljeleveranser där risken för en amerikansk reaktion var möjlig om Sverige i 

dåvarandet läget skulle etablera ett handelsavtal med Kina. 80 

Den fanns både en vilja och en tveksamhet till att utveckla handeln mot Kina under denna tid 

men aktörerna var i alla fall eniga om både fördelarna och riskerna med ett eventuellt handelsavtal, 

som fortfarande grundade sig i vilka risker detta kunde föra med sig med den svenska relationen 

västerut. Att denna relation hade stor betydelse går att tydligt se under resten av 1957 då 

Storbritannien valde att lämnade Chincom överenskommelsen. 

                                                 
77 ”P.M. ang. handeln med Kina” Sveriges Allmänna Exportförening, daterat 10/7/1956. 275, H114, UD, 1920 
års system, RA (Arninge)  
78 Svensk Export ”, Kinas utrikeshandel ökade under 1:a halvåret”, 1956–10–15, s. 22. 
79 ”Handel med Kina” Brev från Sveriges Allmänna Exportförening till utrikesrådet Åke Malmaeus (UD), daterat 

12/1/1957. 274, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
80 ”Handelsdelegation till Kina” Brev från Åke Malmaeus (UD) till ambassadör Böök (Peking), daterat 16/1/1957. 

274, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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2.2.2. Chincom avskaffas och handelsavtalet blir verklighet 

Den 30 maj 1957 lämnade Storbritannien Chincom avtalet som CoCom-länderna gemensamt 

haft angående handeln med Kina, vilket följdes av att resterande västeuropeiska länder i 

organisationen gjorde det endast några dagar efteråt. Detta öppnade möjligheterna för västvärlden 

att engagera sig i Kina officiellt och inte bara genom privata aktörer som det tidigare varit. Danmark 

valde att genast gå ut med sitt intresse att sluta ett handelsavtal med Kinas myndigheter och den 

svenska beskickningen föreslog att UD genast borde tagit ett initiativ att lösa de återstående frågor 

som inte ännu kunnat lösas i det påtänkta svensk-kinesiska handelsavtalet. Dessa frågor var 

fortfarande frågan om begreppet handelsbalans i avtalet, samt frågan om mest-gynnad-

nationsställning vid tullhänseende. Argumentet till att snabbt lösa dessa frågor var för att inte 

hamna på efterkälken eftersom det förväntades att flertalet utländska delegationer skulle besöka 

Kina inom en snar framtid och att Sverige då skulle få det svårt att tränga sig emellan.81 Även 

Svensk Export kommenterade Storbritanniens utträde ur embargot där en positiv bild beskrevs av 

läget och förhoppningar framfördes om att handeln äntligen skulle kunna öka.82 

Ett avtal slöts mellan Sverige och Kina i oktober 1957. Sverige lyckades förhandla bort Kinas 

krav angående handelsbalans i avtalet vilket i stället byttes ut med formuleringen att länderna på 

bästa sätt skulle främja en utökad handel mellan nationerna. Frågan om mest-gynnad-nation vid 

tullhänseende formulerades om genom klausuler där nationerna gavs rätten att undgå detta krav 

när det var fråga om avtal med grannländer, för Sveriges del specifikt: Danmark, Finland, Island 

och Norge, dessutom kunde kravet undgås om en av nationerna var medlem eller blev medlem i 

en tullunion. I andra hänseenden skulle begreppet mest-gynnad-nation vid tullhänseende vara i 

kraft.83 Kinas exportvaror i avtalet bestådde av råvaror och hantverksprodukter medan de svenska 

nästintill uteslutande bestådde av kapitalvaror med fokus på maskiner och industriutrustning.84 

På grund av dessa klausuler kunde den svenska regeringen fortsätta med sin tidigare handels-

politik där samarbetet inom OEEC kunde fortgå utan att väcka uppseende bland dess medlemmar. 

Vi vet också utifrån den tidigare forskning att Sverige var intresserad av att få tillgång till EEC och 

att tanken om ett frihandelsområde EFTA höll på att utformas, något som då inte skulle förhindrats 

på grund av handelsavtalet med Kina, där den svenska regeringen i framtiden kunde diskriminera 

                                                 
81 ”Storbritannien lämnar Chincom” Brev från beskickningen i Peking (okänd författare) till UD, daterat 

12/6/1957. F1c:13, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge).  
82 Svensk Export, ”England har lättat restriktionerna för Kinahandeln”, 1957-06-15, s. 18.  
83 ”Agreed Text of Trade Agreement between Sweden and The People’s Republic of China.”, odaterad. S. 1–3. 

F1c:13, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
84 ”P.M. angående varuutbytet med Kina.” C.E. von Oelreich (Statens handelslicensnämnd), daterat 6/12/1957, 

s. 1–2. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge)  
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handeln mot Kina och inte ta hänsyn till mest-gynnad-nation i tullhänseende och på så vis ha högre 

tullar mot Kina än mot Västeuropa.  

2.2.3. Sammanfattning 1955–1957 

1955 till 1957 kan sammanfattas i att en attitydförändring skedde i den ekonomiska diplomatins 

utformande ifrån UD som blev mer samarbetsvillig och den drivande aktören i att utforma ett 

handelsavtal, något som tidigare gjordes av näringslivets aktörer. Samarbetet utvecklades och UD 

bjöd in näringslivets aktörer för att diskutera möjligheterna och behovet av ett handelsavtal, och 

på så sätt skapa bra förutsättningar för näringslivet att agera i Kinas marknad. Detta kan ha 

härstammat ifrån de tidigare påtryckningarna om att denna marknad skulle anses vara en potentiell 

framtidsmarknad, samt att andra västländer höll på att utveckla handeln med Kina och de kinesiska 

myndigheternas nya inställning till att samtala med västvärlden.  

Återkommande under denna fas var dock försiktigheten angående handelsavtalet på grund av 

relationen västerut vilket nu UD och Exportföreningen var överens om som ett problem för 

handelsutvecklingen. Avtalet kom därför att fördröjas ifrån slutet av 1955 till slutet av 1957 och 

skulle förmodligen fördröjts ytterligare om det inte vore för att Storbritannien fick de 

västeuropeiska länderna att lämna Chincom avtalet och på så vis öppna upp för möjligheten att 

handla med Kina. Argumentationen ifrån Exportföreningen att engagera sig i den kinesiska 

marknaden uppgavs vara att den kinesiska ekonomin var på uppgång och på så sätt skulle skapa 

möjligheter för en utökad import som den svenska exporten kunde dra nytt utav.  

Samarbetet i den ekonomiska diplomatin var alltså väldigt aktiv där båda aktörer var drivande i 

frågan utifrån sina respektive poler. Statens aktörer försökte skapa goda förutsättningar för handeln 

i en stabil internationell miljö genom att inte allt för kraftigt bromsa utvecklingen men även tänka 

på politiska följder. Näringslivet såg kommersiella möjligheter med ett Kina som höll på att växa 

ekonomiskt, men såg också vilka följder detta kunde ha i sin relation västerut. Parterna samarbetade 

med varandra och utvecklade tillsammans handelsavtalet som skulle gynna både den politiska som 

den kommersiella utvecklingen för Sverige. Myndigheternas aktörer lyckades säkra att Sverige inte 

godkände ett allt för öppet handelsavtal med Kina genom klausulen om mest-gynnad-

nationsställning vid tullhänseende och säkrade på så vis Sveriges anseende västerut eftersom de 

redan skrivna avtalen bibehöll på så vis sitt samarbete och anseende inom Västeuropa.  
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2.3. 1958–1964 Ett handelsavtal utan handel 

Efter handelsavtalets genomförande kan man tänka sig att de UD, beskickningen och närings-

livet förväntade sig ett stort uppsving i handeln med Kina eftersom båda länderna nu besatt större 

information om vilka varor som kunde importeras ifrån varandra, samtidigt som UD fick bort 

kravet på handelsbalans i avtalet. Som handelsstatistiken visar gick handeln mellan nationerna 

istället i en negativ riktning, i alla fall utifrån en svensk synvinkel då den kinesiska exporten till 

Sverige ökade, även om det var med små marginaler. Den svenska exporten sjönk så kraftigt att 

den kinesiska exporten kom överstiga den svenska exporten 1963. 

Diagram 6. Svensk handelsstatik med Kina 1958–1964.

 

Källa: Statistisk årsbok för Sverige år 1960–1966. 

Diagram 5, justerad utifrån inflation index år 1946 och baserad på direkthandel utan tredjeländer, 

visar på den utveckling som beskrivs ovan där den svenska exporten sjönk kraftigt under åren efter 

handelsavtalet fram till 1964. En sådan stor förändring borde urskiljas i materialet i hur aktörerna 

hanterade situationen och försökte förändra den.  

2.3.1. 1958–1960 Kinesiskt krav på handelsbalans 

Den första indikationen på kommande problem för den svenska exporten till Kina var under 

maj 1958 då UD fick besök av det kinesiska handelsrådet, stationerat i Stockholm, som ville 

diskutera utvecklingen av handeln sedan handelsavtalet inrättades 1957. Det kinesiska handelsrådet 

medgav att de kinesiska myndigheterna var tillfredsställda med utvecklingen, förutom att kinesiska 

textilvaror diskriminerades och inte tilläts exporteras till Sverige. Dessutom kritiserades UD för att 

den svenska exporten var tio gånger så hög som den svenska importen ifrån Kina, budskapet i 

detta var att om detta beteende skulle fortsätta skulle det få ogynnsamma återverkningen på den 
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kinesiska importen ifrån Sverige. UD förklarade att den svenska textilhandeln var känslig för 

konkurrens och att de inte kunde släppa på importrestriktionerna.85 

Kinas krav på handelsbalans skapade problem för svenska exportörer som besökte Kina under 

1958. SKF och Atlas Copco är exempel på industrier som hade representanter i Peking under året 

och som fick problem i förhandlingarna med Kinas importmyndigheter. De kinesiska myndig-

heterna började vid alla möten kräva att handelsbalansen skulle korrigeras och att om Kina skulle 

köpa ifrån dessa svenska företag så skulle de också behöva köpa ifrån Kina, något som skapade 

problem då de svenska företagen endast verkade i export och inte import. Beskickningen 

meddelade UD att många affärsmän kom till Kina med stora förväntningar för att nästintill alltid 

fastna i diskussioner angående just handelsbalansen. Kinesiska myndigheter hävdade att de gärna 

handlade med SKF men om västtyska och brittiska affärsmän var beredda att köpa kinesiska 

produkter i utbyte av motsvarade belopp så skulle Kina alltid föredra dessa. Ett grundproblem i 

detta, enligt beskickningen, skulle varit den fullständiga planlöshet som präglade det svenska 

uppträdandet i Kina och som inte gav ett fördelaktigt intryck på kineserna. Någon form av 

koordination mellan svenska affärsmän skulle behöva genomföras annars riskerade Sverige, i det 

långa loppet, att förlora tillgången till marknaden.86 Beskickningens önskan om koordination mellan 

svenska affärsmän skickades till UD i slutet av maj 1958 och besvarades i juli av UD som inte hade 

något svar på hur myndigheten skulle bemöta detta agerande angående handelsbalansen men att 

departementet hade fört beskickningens synpunkter vidare till en stor krets av intresserade aktörer 

inom näringslivet.87 

Den svenska handeln hade hamnat i samma situation som Finland var i när de inrättade sitt 

handelsavtal under tidigt 1950-tal och som de svenska aktörerna varnade för under debatten om 

Sverige skulle införa ett avtal under samma tid. Beskickningen försökte aktivt lösa problemet 

genom att försöka skapa någon koordination mellan affärsmännen men fick ingen direkt lösning 

på detta problemet, även om intresset att handla med Kina ifrån aktörer verkade stort. 

Anmärkningsvärt här är att åter gå tillbaka till Bernardinis undersökning av Västtysklands handel 

med Kina efter 1957, framförallt eftersom de också upprättade ett handelsavtal 1957 fast på privat 

initiativ då den västtyska regeringen inte hade erkänt folkrepubliken. Deras handel hade inte fallit 

utan istället ökat mer än förväntningarna, detta utan ett officiellt handelsavtal mellan nationerna.88 

Det kan därför ha varit ett misstag av Sverige att ingå ett officiellt handelsavtal med Kina, även om 

                                                 
85 ”P.M. Svensk-kinesiska handelsfrågor” A. Lewenhaupt (UD), daterat 13/5/1958. F1c:14, H114, UD, 1920 års 

system, RA (Arninge). 
86 ”Svenska affärsmän i Kina” Brev från Klas Böök (Peking) till Åke Malmaeus (UD), daterat 29/5/1958, s. 1–7. 

275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
87 ”Handeln Sverige-Kina” Brev från Åke Malmaeus (UD) till Klas Böök (Peking), daterat 26/6/1958. F1c:14, 

H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
88 Bernardini s. kolla upp hur det gick efter 1957 
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handelsbalansformuleringen togs bort ifrån avtalet så fortsatte Kina att kräva detta, mer aktivt än 

tidigare.   

I juli återkommer direktör Kjellin i beskickningens handlingar där han ansåg att tanken om en 

handelsbalans mellan nationerna var helt utsiktslöst och hade själv aldrig genomfört någon form 

av kompensationsaffär. Han hävdade att Kinas krav på en handelsbalans endast var ett försök att 

stimulera intresset för kinesiska exportvaror och som något som till slut skulle avta då även Kina 

förstod att detta system inte var hållbart i längden eftersom svenska exportörer inte hade möjlighet 

att tillmötesgå detta krav. 89 I augusti meddelade beskickningen UD om flertalet besök som beskick-

ningen gjort hos Kinas export- och importmyndigheter och konstaterade där Kjellins tidigare 

påstående om att kravet på handelsbalans tillslut skulle försvinna. Myndigheterna i Kina nämnde 

förvisso kravet på att Sverige behövde öka sin import ifrån landet men beskickningen skrev att det 

var anmärkningsvärt att ingen av dem yttrade ordet handelsbalans i klarspråk.90 

Kjellins ord borde gett hopp till de svenska aktörerna eftersom han befunnit sig i landet sedan 

1949 och borde haft stor kunskap om hur Kinas myndigheter agerade. Det finns inget i materialet 

som visar att Kinas möjlighet till utrikeshandel skulle försämras, men vi vet utifrån forskningsläget 

att Kina under denna tid genomförde det stora språnget och hade börjat bryta sina kontakter med 

Sovjetunionen, vilket skulle påverkat Kinas ekonomi eftersom landet, enligt Sheng, erhöll stor 

ekonomisk hjälp efter Stalins död 1954 genom ekonomiskt bistånd ifrån Sovjetunionen.91 Det är 

anmärkningsvärt att inget av detta nämns i materialet, Sovjetunionen och Kinas försämrade 

relationer borde varit en stor anledning till att västvärlden förväntade sig en möjlig exportoffensiv 

mot landet under 1958 som Adler-Karlsson beskriver.92 Denna exportoffensiv ville svenska 

exportörer utnyttja, vilket går att läsa i Svensk Export ifrån 1958 i en artikel som diskuterade Japan 

och Kinas tillfälliga diplomatiska splittring på grund av en incident i Nanking. Det argumenteras i 

artikeln att den perfekta tiden för handel med Kina var just 1958 på grund av lättnader i handels-

embargot och att Japan förlorade sin handelsmarknad i Kina.93 

Handeln under 1958 fick inget uppsving trots förväntningarna att Kina skulle släppa på kravet 

om en handelsbalans, därför sammanfattade beskickningen en PM i februari 1959 angående det 

kommersiella läget i Kina. Där återkom Kinas krav på en handelsbalans och hur landets myndig-

heter hade inlett en kampanj där de försökte övertala västvärldens industrimän och handelsmän att 

den kinesiska marknaden var en framtidsmarknad på grund av landets stora folkmängd. 

                                                 
89 ”P.M. angående Sveriges handel med Kina.” Bengt Rösio (Peking), daterat 17/7/1958, s. 1–2. F1c:14, H114, 
UD, 1920 års system, RA (Arninge) 
90 ”Svensk-kinesisk handel” Brev från Bengt Rösiö (Peking) till byråchefen friherre von Platen (UD), daterat 

28/8/1958. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
91 Sheng, 2008, s. 497. 
92 Adler-Karlsson, 1968, s. 206. 
93 Svensk Export, ”Förlorar Japan slaget om Kina?”, 1958–10–31, s. 17–18.  
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Beskickningen var pessimistiskt inställd till dessa förhoppningar eftersom den kinesiska 

genomsnittsinkomsten var så pass låg att även en fördubbling av inkomsten skulle placerat den 

bland de lägsta i världen. Samtidigt fungerade inte Kina som en vanlig marknad eftersom den inte 

gick att bearbeta då den kinesiska staten bestämde vad konsumenten behövde för att myndighet-

erna skötte alla inköp. Slutligen fastslog beskickningen att den inte kunde vara till stor hjälp för 

svenska företag att utveckla handeln då de kinesiska myndigheterna endast diskuterade avtal genom 

agenturer eller direkt med företagen.94  

De svenska myndigheterna försökte åstadkomma möjligheter för det svenska näringslivets 

aktörer att agera i Kina men bristen på information hindrade djupgående undersökningar om den 

kinesiska situationen. Bristen på material ifrån näringslivets aktörer under denna tid får mig att tro 

att intresset för handeln till Kina svalnat under denna tid, på grund av de problem som uppstod 

för svenska aktörer som försökte handla med Kina med ständigt utsattes för krav på handelsbalans. 

En aktör som försökte ta sig in på den kinesiska marknaden under slutet av 1959 och i början av 

1960 var Volvo men förhindrades och avråddes av UD eftersom företaget importerade delar ifrån 

USA till sina bilar. En affär med Kina skulle gjort att Volvos amerikanska exportörer förhindrades 

att handla med företaget eftersom USA hade ett handelsembargo mot Kina och förbjöd att 

amerikanska varor på något sätt tog sig till Kina.95  

I en artikel ifrån Svensk Export 1960 skrev tidskriften om varubristen i Kina och hur landets 

ekonomiska läge under 1960 försämrats på grund av en ogynnsam produktionsutveckling inom 

jordbruket, något som redan påbörjades under 1959. Detta skulle i sin tur leda till att landet fick 

svårigheter att fortsätta med den utrikeshandel som tidigare utfördes med västerländska länder och 

som Sverige påverkats av under de senaste åren.96 Vilket överensstämmer med forskningen 

angående det stora språnget och splittringen mellan Kina och Sovjetunionen som tidigare nämnts.  

2.3.2. 1961 Utländska mellanhänder tvingas lämna Kina 

Det svenska handelsläget kom att fortsätta försämras under 1960 och i början av 1961 kom 

möjligheten för den svenska handeln på den kinesiska marknaden att möta en de största motgång-

arna på länge då agenturen Ekmans kontor i Kina ansökte om likvidation. Detta beslut kom som 

en överraskning för beskickningen i Kina som under januari 1961 inte kunde svara på varför detta 

beslut tagits och om det var ett svenskt beslut eller påtvingat av kinesiska myndigheter. Det enda 

                                                 
94 ”P.M. angående Kina som svensk exportmarknad.” Bengt Rösiö (Peking),daterad 3/2/1959. F1c:14, H114, UD, 

1920 års system, RA (Arninge). 
95 ”Export av Volvobilar till Kina” Brev från Åke Malmaeus (UD) till direktör Engellau (Göteborg), daterad 

13/11/1959. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). ”Volvos problem med sin planerade export till Kina”, 
Brev ifrån Gunnar Jarring (Washington) till utrikesrådet von Sydow (UD), daterat 20/2/1959. 275, H114, UD, 1920 
års system, RA (Arninge). 

96 Svensk Export, ”Varubrist i Kina.”, 1960–12–16, s. 31. 
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som beskickningen kunde säga var att flertalet utländska agenturer begärt likvidation under 1960 

och att det kunde handlat om att kinesiska myndigheterna frös ut utländska mellanhänder i Kina. 

Direktör Kjellin lämnade landet i all hast och han har därför inte lämnade någon kommentar 

angående situationen, han ersatts av direktör Ternell. 97 I maj samma 1961 hade Ekmans läge 

förändrats då Ternell meddelade att de kinesiska myndigheterna försökte få Ekman att dra tillbaka 

sin ansökan om likvidering. Ternell var tveksam om vilka orsaker var som kunde motiverat denna 

nya inställning eftersom de kinesiska myndigheterna tidigare varit angelägna om att agenturen skulle 

lämna landet. En förklaring var att Ekman inte hade överlåtit sin fraktagentur till de kinesiska 

myndigheterna vilket en dansk agentur hade gjort 1960, Kina verkade vilja att frakten fortsatte och 

kunde därför ha valt att dra tillbaka kravet på likvidation. Det fanns också andra förklaringar där 

de kinesiska myndigheterna rent av ändrat sig och förstått behovet av utländska agenturen som 

under 1950-talet hjälpt Kina erhålla det importmaterial som krävts under landets kraftiga industri-

utveckling. Att Kina hade intagit en utlänningsfientlig attityd var det dock inget tvivel om, enligt 

beskickningen, eftersom det i slutet av maj 1961 endast fanns två handelsagenturer kvar i Kina, där 

den ena var Ekman och den andra var schweizisk.98 

Samarbetet mellan Ekman och beskickningen förändrades efter att Kjellin lämnade landet, 

vilket berodde på att den nya direktören Ternell i juli 1961 förklarade att agenturen inte ville att 

beskickningen skulle lägga sig i agenturens angelägenheter och inte försöka hjälpa till under den 

pågående krisen, detta för att det skulle kunna skada möjligheterna att fortsätta i landet om den 

fick tillstånd att vara kvar. Beskickningen valde att strunta i dessa uppmaningar och kontaktade i 

september 1961 vice utrikeshandelsministernministern i Kina där frågan om Ekmans fortsättning 

i landets berördes. Beskickningen frågade vad de kinesiska myndigheternas inställning var angående 

utländska handelsagenturen i landet eftersom Ekman under en lång period fått vissa, men otillräck-

liga, affärer på frakt men absolut inga affärer i övrigt och därför höll på att förbereda sin likvidation 

som skulle slutföras om några månader och om agenturen skulle kunna överleva behövde den få 

affärer inte bara i frakt utan också i handel. Vice utrikeshandelsministern svarade att agenturen nog 

skulle kunna hålla sig flytande om den gjort det sedan 1949 och att de uteblivna affärerna berodde 

på Kinas svårigheter i jordbruket vilket försämrat Kinas förmåga att importera från utlandet, men 

att han skulle kontakta de berörda kinesiska myndigheterna om att Ekman behövde affärer. 

Beskickningens analys efter mötet var pessimistiska och att det endast verkade som att Kina var 

intresserade av att bevara Ekmans fraktförbindelser och att de inte var intresserade av att använda 

                                                 
97 ”Likvidation av utländska firmor i Kina (Ekman & Co.)”, Brev ifrån Hans Olwaeus (Peking) till byråchefen 

Kellberg (UD), daterat 26/1/1961. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge).  
98 ”Ekman Shanghai-kontor”, Brev ifrån Hans Olwaeus (Peking) till utrikesministern (UD), daterat 29/5/1961. 

275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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Ekman som mellanhand. Avslutningsvis skrev beskickningen att de inte skulle förvänta sig några 

större eller omedelbara förändringar ifrån kinesisk sida i framtiden. 99 

Den ekonomiska diplomatin mellan beskickningen och Ekman hade försämrats, om inte helt 

avbrutits, sedan Kjellins avresa och Ternells ankomst. Beskickningen valde till och med att bortse 

från Ternells önskan och drev därför på att försöka bevara agenturen i landet, eller åtminstone få 

information om varför de kinesiska myndigheterna agerade som de gjorde. Beskickningen måste 

alltså ansett att den politiska polen var nödvändig i detta läge och nyttjade sin starka kontakt med 

de kinesiska myndigheterna som ett steg i att säkra de svenska handelsmöjligheterna i Kina som 

försämrats kraftigt under de senaste åren. Det är anmärkningsvärt att det utifrån materialet endast 

verkar som att det var de svenska myndigheterna som var drivande i att bevara och utvidga den 

svenska handeln mot Kina under dessa år.  

På grund av den ansträngda situationen i handeln mellan länderna försökte beskickningen att 

skriva en rapport angående Kinas ekonomiska läge i november 1961. Inledningsvis förklarades att 

Kinas ekonomiska situation inte var särskilt god, vilket kunde urskiljas i Kinas krympande utrikes-

handel i att både exportera som att importera. Fler statistiska uppgifter kunde beskickningen inte 

komma åt och valde därför att analysera de svenska möjligheterna gällande Kina som svensk 

utrikesmarknad. Det var viktigt för beskickningen att bibehålla de affärskontakter som sen tidigare 

hade etablerat med landet, vilka skulle kunnat visa sig värdefulla när landet åter kom i en situation 

att köpa av Sverige i rikligare mängder, oklart vilka dessa kontakter var. En möjlig åtgärd enligt 

beskickningen var att en förändring av handelsavtalet ifrån 1957 borde skett som en lösning på 

handelsrelationerna mellan länderna.100 UD svarade på beskickningens rapport i december 1961 att 

utifrån UD gjort sig villig att ge ut exportkreditgarantier för att tillsvidare underlätta exporten till 

Kina och på så vis upprätthålla handelskontakterna mellan nationerna. UD meddelade också 

Exportföreningens inställning till handeln med Kina och att de i dåvarande läget inte var inställda 

på att ta några spektakulära initiativ för att aktivera handeln med Kina på nytt. UD uteslöt också 

en förändring av handelsavtalet eftersom det dåvarande avtalet ansågs gynnsamt för Sverige, detta 

på grund av klausulen angående mest-gynnad-nationsställning vid tullhänseende där Sverige hade 

fördelaktiga undantag.101 

Åter syns det hur det var de svenska myndigheterna som försökte driva på och bevara den 

svenska handeln med Kina medan näringslivets aktörer, enligt Exportföreningen, inte visade något 

                                                 
99 ”Ekman & Co:s kontor I Shanghai.”, Brev ifrån Kjell Öberg (Peking) till utrikesrådet von Sydow (UD), daterat 

3/10/1961. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
100 ”Kinas handel”, Brev från ambassadör Öberg (Peking) till utrikesrådet von Sydow (UD), daterat 24/11/1961. 

275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
101 ”Handeln med Kina” Brev från Erik Von Sydow (UD) till ambassadör Öberg (Peking), daterat 15/12/1961. 

275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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större intresse i den kinesiska marknaden som förmodligen grundade sig i de problem som aktö-

rerna hade i och med kravet på handelsbalans under de senaste åren. De svenska myndigheterna 

var så angelägna om att handeln fortgick att de erbjöd näringslivet exportkreditgarantier, vilket 

skulle innebära att den svenska staten betalade företagen och tog över Kinas skuld till företagen 

om de kinesiska myndigheterna inte kunde betala. Det är också förståeligt att UD inte var intres-

serade i att skriva om handelsavtalet eftersom organisationen EFTA, som skapades bara ett år 

tidigare, var en organisation som klausulen tillät och som gjorde att Sverige undkom mest-gynnad-

nationsställning vid tullhänseende och på så sätt inte behövde sänka sina tullar lika lågt mot Kina 

som mot EFTA-medlemmarna.  

2.3.3. 1962–1964 Näringslivet återvänder 

Under 1962 fick beskickningen i Kina en tjänsteman, Stig Brattström, som skulle främja den 

svenska handeln med Kina. Han hade innan sin avresa besökt Kina-intresserade svenska företag i 

Sverige i syfte att få en bild av de problem som mötte det svenska näringslivet på den kinesiska 

marknaden. Han observerade att den svenska exporten till Kina minskat avsevärt men att Sverige 

inte var ensamma om denna erfarenheten då Västtyskland och Storbritannien lidit ännu större ned-

gångar än Sverige, av samma förklaring som tidigare, att den kinesiska ekonomin i dåvarande läget 

stod inför svårigheter. Importen i Kina av kapitalvaror hade nästintill avstannat och flera handels-

firmor, speciellt mindre, hade valt att fokusera på andra marknader än Kina då det inte fanns någon 

möjlighet att vänta på en uppgång som kunde dröja flera år. Brattström var i alla fall nöjd med den 

svenska beskickningens kontakter med de kinesiska myndigheterna och att han skulle försöka 

förbättra relationerna mellan nationerna genom att kontakta de kinesiska exportmyndigheterna och 

meddela dem att Sverige var villig att importera ifrån Kina.102 

Brattströms stora fokus på handelsfrågorna kan tolkas som att UD fokuserade ytterligare på att 

förbättra handelssituationen mellan nationerna och för näringslivets aktörer. Han verkade vilja gå 

de kinesiska myndigheterna till mötes och på så vis utöka den svenska exporten genom att utöka 

den svenska importen ifrån Kina i samma steg.   

Den efterlängtade vändningen i handelsutbytet med Kina kom först under 1964, något som 

också går att urskilja i handelsstatistiken då den svenska exporten med Kina ökade till nästan 1960 

års nivåer. I augusti 1964 fortsatte Brattström sin fokus på handelsfrågor och sammanfattade den 

svenska handelsutveckling med Kina sedan 1955 och framåt. Importen ifrån Kina beskrevs som 

stabil förutom 1961 då den föll, exporten däremot beskrevs som oregelbunden på grund av den 

                                                 
102 ”Problem för svenska företag i Kina”, Brev från Stig Brattström (Peking) till Bernström (UD), daterat 

19/06/1962. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 

 



59 
 

påvisade upp och nedgången i exportflödet efter 1955. Rapporten avslutades med att beskriva 

exportmöjligheterna mot Kina som goda och att den svenska exportindustrin borde tagit tillfället 

och utökat sitt intresse mot nationen.103 Även Svensk Export kommenterade Kinas som ett möjligt 

exportland under 1963, där det konstaterades att Kinas jordbruksskörd under 1962 var på uppgång 

och därför gjort att läget då fanns för en utökad exportoffensiv mot landet. Tidskriften skrev också 

att Kina var en stor framtidsmarknad som borde utnyttjas på grund av landets stora befolkning.104 

Det fanns under 1963 en optimism om att handeln med Kina skulle återupptas och kunna 

utökas igen och en privat handelsdelegation besökte Kina under slutet av 1963, som var den största 

delegationen ifrån Sverige som i dåvarande läge besökt Kina sedan folkrepubliken skapades 1949. 

Det rapporterades om delegationens resa i Industria 1964 vilket bestod av 36 framstående 

representanter för det svenska näringslivet, en resa som planerades i flera år och som varade i en 

månad då delegationen reste genom Sovjetunionen, Hongkong, Japan och Kina. Enligt tidskriften 

skulle besöket i Kina varit det mest intressanta besöket för delegationen då en attitydförändring 

uppstod angående möjligheterna för svensk handel med Kina när delegationen fick se Kinas 

industriella utvecklingen och eftersom att de upplystes om möjligheten att utvidga handeln under 

1964 eftersom Kina då skulle ha betalat av sin skuld till Sovjetunionen och på så vis fått möjligheten 

att engagera sin handel mer emot västvärlden. Delegationen fick också information av de kinesiska 

myndigheterna att Sverige var en attraktiv handelspartner för Kina eftersom det var ett neutralt 

land som inte var lierat med NATO. Delegationens medlemmar ansåg därför att det svenska 

näringslivet borde tagit till vara på dessa möjligheter för att få till stånd ett utökat handelsutbyte 

med nationen. Delegationsmedlemmarna återupprepade också upp den inställningen som funnits 

bland olika svenska aktörer sedan 1950-talet, att Kina var en enorm framtidsmarknad som inom 

några årtionden skulle komma att bli en stor industriell maktfaktor i Asien.105 Möjligheten att 

placera ut permanenta firmarepresetanter föreslogs av delegationen, något som inte mottogs 

särskilt väl ifrån Kinas representanter som svarade att de helst utförde affärer genom beskickningar 

eller handelsdelegationer.106 

Den 20 januari 1964 hade Exportföreningen ett möte rörande handeln med Kina vars protokoll 

vidarebefordrades till UD och beskickningen i Kina, under detta möte sammanfattades också 

delegationens intryck av resan. Här fastslogs att Kina då höll på att lägga om sin utrikeshandel och 

försökte uppenbarligen intensifiera varuutbytet med västvärlden, därför ansåg Exportföreningen 

att möjligheten för export av kapitalvaror borde varit särskilt goda, i synnerhet industriell utrustning 

                                                 
103 ”Svensk handel med Kina.”, Brev från Lennart Petri (Peking) till utrikesministern (UD), daterat 19/08/1963. 

275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
104 Svensk Export, ”Kina som handelspartner”, 1963, Nr. 6, s. 10–11. 
105 Industria, ”Vi såg oss om i Kina”, 1964, Nr. 3, s. 71–74. 
106 Industria, ”Vi såg oss om i Kina”, 1964, Nr. 3, s. 98. 
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och kompletta fabriksanläggningar. Något som uppmärksammades var att svenska exportörer 

borde börja besöka utställningsmässan i Kanton där kinesiska representanter hade fullmakt att av-

sluta affärer med utländska företagsrepresentanter. Där kunde aktörerna utnyttja den svenska 

neutraliteten och den positiva inställning som Kina hade emot Sverige som härstammade ifrån att 

Sverige var ett av de första västliga länder som erkände den kinesiska folkrepubliken och ett av de 

första att sluta ett officiellt handelsavtal med landet. Exportföreningen menade att dessa fakta var 

värdefull för en svensk affärsman som reste till Kina, framförallt om denne skulle blivit utfrågad 

om svenska ekonomiska och politiska förhållanden. Mötet avslutades med att det fanns all 

anledning för svenska företag att intensifiera sina exportansträngningar gentemot Kina, då det 

fanns goda utsikter att uppnå betydande försäljningsresultat på denna marknad.107 

Inte mycket material finns kring delegationens besök 1963 men under första halvåret 1964 

kommenterar beskickningen och UD besöket där fokuset hamnade på förslaget att inrätta en 

permanent handelsdelegation i Kina. Ambassadör Lennart Petri var upprörd över att delegationen 

föreslaget detta utan att rådslå med beskickningen eller UD eftersom de visste om Kinas hårda 

inställning till mellanhänder som permanent stationerade sig i landet. Agenturen Ekman hade under 

1962 fått lämna landet eftersom de kinesiska myndigheterna endast ville förhandla direkt med 

företagen vid omfattande affärer.108 

2.3.4. Sammanfattning 1958–1964 

Åren efter handelsavtalets genomförande 1957 kom att gå i en negativ riktning och förminskades 

år efter år då de svenska exportörerna inte kunde tillmötesgå de kinesiska myndigheternas krav på 

att försöka utjämna handelsbalansen mellan nationerna. Den ekonomiska diplomatin kom under 

dessa år att främst drivas av de svenska myndigheterna som hade aktiv kontakt med de kinesiska 

myndigheterna i att försöka skapa möjligheter för näringslivet aktörer att verka i Kina, detta genom 

att försöka rädda Ekman och att skicka ut Brattström att analysera handelsmöjligheterna i Kina. 

Även exportkreditgarantier gavs ut ifrån UD som ett försök att bibehålla den export som Sverige 

höll på att utveckla med Kina mellan 1955 och 1957.  

Intresset i den kinesiska marknaden ifrån näringslivets aktörer verkar utifrån materialet ha 

svalnat efter 1957 eller inte varit genomfört som i fallet med Volvo. Möjligheterna för handeln 

förminskades samtidigt i samband med Ekmans likvidation, den agenturen som tidigare beskrivits 

som den främsta representanten för svensk handel med Kina. Detta borde inneburit att även om 

det fanns ett intresse, vilket det enligt Exportföreningen inte gjorde, skulle det varit svårt att 

                                                 
107 ”Sammanfattning av diskussion vid sammanträde rörande handeln med Kina”, Sveriges Allmänna 

Exportförening, daterat 28/02/1964. 275, H114, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
108 ”Permanent svensk handelsrepresentation i Kina”, Brev från Lennart Petri (Peking) till utrikesrådet von Sydow 

(UD), daterat 4/11/1964. F1c:3, H8–H10, UD, 1920 års system, RA (Arninge). 
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genomföra eftersom det inte längre fanns någon kontakt i landet som kunde underlätta handeln 

mellan nationerna. Ekmans likvidation och Kjellins lämnande av Kina kom också att försämra den 

ekonomiska diplomatin mellan beskickningen och agenturen eftersom Ternell ansåg att beskick-

ningen inte skulle lägga sig. Handeln för beskickningen verkade dock vara så pass viktig att Ternells 

uppmaning ignorerades och beskickningen kom att kontakta de kinesiska myndigheterna i alla fall.  

 Den förändring ifrån det svenska näringslivet som de svenska myndigheterna eftersträvat 

sedan 1958 kom först i slutet av 1963 i och med delegationen till Kina vilket gjorde att 

Exportföreningens inställning till landet förändrades till att aktivt förespråka en exportoffensiv mot 

landet i och med den attitydförändring som besöket ledde till bland deltagarna. Aktörerna 

argumenterade under 1963 och 1964 att det kinesiska jordbruket hade börjat återhämta sig och 

öppnade därför möjligheten för utökad kinesisk import. Något som överensstämmer med den 

tidigare forskningen kring det stora språnget som beskriver att den värsta perioden utspelade sig 

mellan 1958–1962.109 

Neutralitetspolitiken nämns också för första gången i materialet som positivt för näringslivets 

aktörer när de under 1964 ville utöka sina handelsförbindelser med Kina. Neutraliteten visade sig 

uppskattas av de kinesiska myndigheterna och kunde fungera som ett verktyg eftersom Sverige 

stod utanför det gemensamma samarbetet i västvärlden. 

Sammanfattningsvis för denna tid kan sägas att de svenska myndigheterna var den drivande 

partnern i den ekonomiska diplomatin som försökte få med sig näringslivets aktör i att engagera 

sig i den kinesiska marknaden, detta genom olika försök utifrån den politiska polen där kontakt 

med kinesiska myndigheter genomfördes för att skapa möjligheter för näringslivets aktörer.   

                                                 
109 Wu, 1965, s. 146–156. 
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3. Resultat 

I diskussionen kommer uppsatsen frågeställningar att besvaras för att sedan utvecklas ytterligare i 

slutsatsen där diskussionen knyts ihop med det presenterade forskningsläget. 

3.1. Diskussion 

Vilka aktörer var drivande i att vidga och institutionalisera den svenska ekonomiska diplomatin i Kina 

och hur argumenterade aktörerna inför detta? 

Svaret på denna fråga skiljer sig beroende på vilken fas i undersökningen det handlar om, ibland 

är UD och beskickningen drivande medan beskickningen och näringslivets aktörer är drivande i en 

annan. Argumentationen skiljer sig också åt beroende på vilken fas som undersökts, vilket oftast 

går att koppla till Sveriges relation västerut och USA:s inställning till Kina. 

Under 1949 till 1954 var näringslivet den drivande aktören i den ekonomiska diplomatin där de 

argumenterade för de kommersiella möjligheterna i Kina och att landet var en stor framtids-

marknad som Sverige inte kunde riskera att gå miste om. Det är dock viktigt att särskilja på 

aktörerna inom näringslivet i att de inte alltid eftersträvade exakt samma typ av handelsförbindelser. 

Exportföreningen utgick ifrån den kommersiella polen och såg de kommersiella möjligheterna och 

förespråkade därför ett handelsavtal med Kina som ett viktigt verktyg för att utveckla 

handelsförbindelserna. Kjellin å andra sidan var absolut inte negativt inställd till utökad 

kommersiell verksamhet med nationen men han var kritiskt inställd till effekten av ett handelsavtal 

där han argumenterade för att det varken skulle varit gynnsamt för handeln eller för Sveriges 

relation med USA. 

UD å andra sidan var pessimistiskt inställt till ett handelsavtal och såg negativt på att Sverige 

allt för kraftigt skulle engagera sig i handeln med Kina. Deras argumentation härstammade i stor 

del utifrån den politiska polen där reaktionen ifrån USA ansågs kunna bli kraftig och på så sätt 

påverka de svenska handelskontakterna västerut. Det var UD som hade störst makt i hur handeln 

utvecklades eftersom UD bestämde över exportlicenserna, något som utnyttjades flitigt under den 

första fasen och som näringslivets aktörer kritisera som ett stort hinder i deras handel med 

nationen. 

Beskickningen placerade sig mellan UD och näringslivets aktörer i den ekonomiska diplomatin, 

detta genom att vara kritiska mot ett handelsavtal samtidigt som aktören kritiserade 

exportlicenserna som ett hinder för att etablera sig i Kina som beskickningen också ansåg vara en 

framtidsmarknad. Även om den ekonomiska diplomatin inte var stark mellan UD och näringslivets 

aktörer får den anses varit stark mellan beskickningen och Kjellin vilket går att se eftersom 

beskickningen oftast utformade sin handelspolitik utifrån Kjellin.  
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Under fasen 1955 till 1957 förändrades relationen i den ekonomiska diplomatin eftersom UD 

valde att samarbeta med näringslivets aktörer i att utveckla ett handelsavtal med Kina. Något tydligt 

argument till varför UD valde att förändra sin attityd angående ett handelsavtal går inte att urskilja 

direkt ur materialet, under de här åren, men flera aspekter utifrån forskningsläget samt materialet 

ifrån de tidigare åren kan svara på detta. För det första hade näringslivet och beskickningen försökt 

påverka UD att se Kina som en framtidsmarknad och hur andra nationer, till viss del, lyckats utöka 

sin handel med Kina. Detta borde varit en anledning till att UD valt att tänka om sin hårda stånd-

punkt angående handelsavtalet. För det andra förändrades världsordningen under 1954 och 1955 

eftersom Kina och Sovjetunionen öppnade upp för utökade kontakter med västvärlden, detta efter 

Stalins död 1954, vilket kunde setts som att relationerna mellan väst och öst höll på att mjukas upp 

och därför skapade en möjlighet för en utökad handel med Kina. Det går också se utifrån 

Bernardinis forskning angående Västtysklands handel med Kina att tyskarna höll på att utveckla 

sin handel med landet och UD kan därför ha velat att svenska aktörer kunde göra detsamma. Det 

är dock viktigt att komma ihåg att UD var väldigt försiktiga i utvecklingen och flera gånger 

avvaktade på grund av relationen västerut som kunde komma att skadas i och med ett handelsavtal, 

något som förändrades i maj 1957 när Chincom listorna avskaffades och handelsembargot mot 

Kina lades under samma premisser som mot Sovjetunionen. Att relationen västerut var viktig syns 

också i förhandlingarna kring handelsavtalet där Sverige lyckades behålla de förmånliga tullarna 

inom OEEC och därför arbete för att undgå mest-gynnad-nationsställning i tullhänseende med 

Kina.  

Näringslivets aktörer välkomnade UD:s initiativ till ett handelsavtal eftersom Exportföreningen 

och Geijerstam var kritiska till exportlicenserna vilket de argumenterade hade minskat svenska 

exportörers intresse i Kinas marknad. Exportföreningen värnade dock handelsrelationerna västerut 

och agerade likt UD försiktigt i hur snabbt handelsavtalet skulle utvecklas. Det går dock se en vilja 

utifrån Exportföreningen genom deras tidskrift Svensk Export att handeln med Kina borde 

utvecklats eftersom den kinesiska ekonomin var på uppgång och därför borde kunnat importera 

mer ifrån västvärlden.  

Beskickningen hade en mindre roll i materialet under den här fasen men verkade positiv till att 

ett handelsavtal skrevs eftersom beskickningen uppmanade UD att skynda på förhandlingarna efter 

det att Storbritannien lämnat Chincom-överenskommelsen, detta för att inte hamna på efterkälken 

då flertalet västerländska nationer förväntades vilja etablera kontakter med Kina. 

Under den sista fasen 1958 till 1964 kom den ekonomiska diplomatin att förändras ännu en 

gång och gå ifrån det samarbete som påvisats under 1955 till 1957.  
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Näringslivets aktörer fick redan under 1958 problem med de kinesiska myndigheterna eftersom 

kravet på handelsbalans mellan nationerna blev allt kraftigare än tidigare. Detta gjorde det svårt för 

exportföretagen att få igenom affärer eftersom de kinesiska myndigheterna hellre handlade med 

aktörer som kunde erbjuda kinesiska exportmöjligheter. Kjellin argumenterade att myndigheternas 

krav på handelsbalansen endast var ett försök till att skapa ett intresse kring kinesiska exportvaror 

och att detta krav tillslut skulle försvinna. Utvecklingen visar att detta var ett felaktigt antagande 

och intresset ifrån svenska näringslivsaktörer minskade fram till 1963 eftersom det inte ansågs 

lönsamt att försöka engagera sig i den kinesiska marknaden.  

UD och beskickningen däremot genomförde flera försök att bibehålla den svenska handeln 

med Kina och var drivande i den ekonomiska diplomatin mellan 1958–1962, detta utan större 

gehör ifrån näringslivets aktörer. Den ekonomiska diplomatin kom att ytterligare försämras 1961 

då Kjellin lämnade landet och ersattes av Ternell som inte var mån om något samarbete mellan 

beskickningen och agenturen. Beskickningen var intresserad i att bibehålla handeln mellan länderna 

vilket resulterade i att Ternells vädjan om att inte få hjälp utav myndigheterna förbigicks och de 

kinesiska myndigheterna kontaktades. Även exportkreditgarantier gavs ut utav UD som ett sätt att 

få upp intresset från näringslivets aktörer att åter fokusera på den kinesiska marknaden, något som 

Exportföreningen meddelade att de inte var intresserade av. UD skickade till och med en 

tjänsteman, Brattström, till beskickningen i Peking som skulle analysera problemen för den svenska 

handeln till Kina, något som härstammade ifrån att den kinesiska ekonomin stod inför svårigheter 

och därför inte kunde importera på samma sätt som tidigare ifrån västvärlden.  

1963 återuppstod intresset ifrån näringslivets aktörer i och med att den kinesiska ekonomin såg 

ut att komma på fötter igen och därför skapade möjligheter för den kinesiska importen att åter 

komma igång. Efter handelsdelegationen 1963 argumenterade Exportföreningen för en 

exportoffensiv mot Kina eftersom Kinas skuld till Sovjetunionen snart skulle varit återbetald och 

för att Kina åter framställdes som en framtidsmarknad som Sverige skulle kunna ta nytta utav.  

Sammanfattningsvis var det till en början näringslivets aktörer som var drivande i den 

ekonomiska diplomatin fram till 1955 då rollen övertogs av UD och beskickningen som sedan drog 

på och värnade samarbetet fram till 1964. Under 1955 till 1958 var den ekonomiska diplomatin 

som starkast där aktörerna hjälptes åt och samarbetade för att åstadkomma en utveckling av 

handeln med Kina. Från 1958 till 1963 övergavs myndigheterna att själva försöka upprätthålla den 

ekonomiska diplomatin där flera försök att få tillbaka näringslivet till samarbetet genomfördes. 

Detta visar på att staten som aktör inte hade möjligheten eller viljan att lämna ett påbörjat projekt 

och såg det i ett längre perspektiv där de politiska relationerna mellan Kina och Sverige kunde 

skadats om handeln kom att helt avslutas, medan näringslivet tänkte utifrån en kommersiell 
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synvinkel och hade ett kortare perspektiv och kunde lättare lämna landet för att sedan återkomma 

1963 när bättre möjligheter fanns för att göra affärer. 

På vilket sätt påverkade den svenska neutralitetspolitiken aktörernas agerande i Kinahandeln? 

Även om den svenska neutralitetspolitiken var tydligt formulerad i den svenska regeringens 

handelspolitik, där politik och handel skulle varit separerade, och att svenska 

neutralitetsformuleringen gjorde det möjligt att utforma handelspolitiken som de själva ville är det 

tydligt att handelspolitiken påverkades av yttre faktorer. 

De svenska myndigheterna stod inför svåra beslut under faserna angående handeln med Kina 

och relationen västerut, detta på grund av konflikten mellan nationell suveränitet och internationellt 

beroende som Bjereld skriver om. Sverige kunde inte riskera handelskontakten västerut eftersom 

landet var beroende av denna marknad för import och export, samtidigt som det var viktigt att 

upprätthålla bilden av neutralitet i syfte att omvärlden skulle se Sverige som en neutral nation. 

Skulle myndigheterna aktivt deltagit i CoCom-länderna embargorestriktioner i det anseende att 

Sverige varit med och skrivit på avtalet skulle öststaterna med all sannolikhet se Sverige som icke 

neutralt och lierat med västvärlden. Myndigheterna var istället tvungna att i hemlighet förhandla 

med framförallt USA och utlova att ingen export av förbjudna varor skulle föregå, detta som den 

enda utvägen för landet att fortsätta sin handel västerut. Detta skapade problem mellan de svenska 

myndigheterna och näringslivets aktörer under tidigt 1950-tal då näringslivet kritiserade myndig-

heternas exportlicenser. Svaret som näringslivet då fick var att exportlicenserna inte gavs ut 

eftersom Sverige själva behövde materialet och att det inte handlade om att Sverige åtagit sig 

CoComs embargolistor. Materialet ifrån UD och beskickningen visar dock att detta inte alls var 

fallet utan att exportlicenserna utfärdades utefter CoCom och Chincoms listor. Detta måste ha 

försämrat den ekonomiska diplomatin mellan aktörerna då myndigheterna inte kunde vara helt 

ärliga med näringslivets aktörer. 

Det är också fullt möjligt att ett handelsavtal mellan Sverige och Kina kunde etablerats tidigare 

än 1957 om inte de svenska aktörerna behövt förhålla sig till en möjlig motreaktion ifrån USA, om 

Sverige och Kina valde att ingå i ett handelsavtal. Som visat i undersökningen var det först efter att 

Storbritannien lämnade Chincom-överenskommelsen som de svenska myndigheterna på allvar 

vågade dra igång förhandlingarna med Kina. 

Under den sista fasen försvinner oron om en amerikansk reaktion angående den svenska 

Kinahandeln ifrån materialet, problemen i handeln handlade istället om en motvilja ifrån kinesiskt 

håll. Det som går att urskilja här angående neutralitetspolitiken var att den var fördelaktig för de 

svenska näringslivets aktörer och hur de kunde nyttja den vid affärer med kinesiska myndigheter 

eftersom de såg neutraliteten som fördelaktig och uppskattade att Sverige inte var lierat med 
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västvärlden och NATO. Neutraliteten går också urskilja 1961 angående Ekmans likvidering då det 

endast fanns två handelshus kvar i Kina under denna tid, Ekmans och en schweizisk, som också 

var ett neutralt land. Detta borde kunna kopplas ihop med att de kinesiska myndigheterna 

uppskattade ländernas neutralitet och lämnade dessa agenturer till sist i sin utrensning av 

mellanhänder.  

Sammanfattningsvis går det alltså att säga att den svenska neutraliteten både begränsade och 

förbättrade handelsrelationen mellan de båda nationerna. Fram till 1957 påverkades den svenska 

neutraliteten och handelspolitiken av det amerikanska inflytande för att sedan kunna gynna det 

svenska näringslivet när de åter försökte skapa handelskontakter med de kinesiska myndigheterna 

under 1963 och 1964. 

3.2. Slutsats 

Denna studie fokuserade på UD, beskickningen i Kina samt näringslivets aktörer i hur de 

samarbetade och argumenterade för svensk handel med Kina under 1949–1964. Materialet har 

analyserats utifrån ekonomisk diplomati där staten har ansetts vara den ledande aktören som 

tillsammans med näringslivets olika aktörer, gemensamt eller enskilt, vidgat och institutionaliserat 

samarbetet i den svenska handeln mot Kina. Analysen har visat att aktörerna inte alltid går att 

sammanfoga till en och samma enhet utan UD:s och beskickningens åsikter och mål kunde skilja 

sig och samma gäller för näringslivets aktörer där Exportföreningen kunde driva en agenda medan 

Kjellin drev en annan. Det finns dock ett behov utifrån den ekonomiska diplomatin att dessa parter 

samarbetar för att tillsammans kunna uppnå det mål som strävas efter. 

Uppsatsens presenterade forskningsläge fokuserar på den svenska neutraliteten i efterkrigs-

tidens världsordning där USA var den dominerande aktören. Forskningen visar att den svenska 

regeringen försökte att bibehålla den svenska neutraliteten genom att hävda att ekonomi och politik 

var separata företeelser och bara för att Sverige hade en stark handelsrelation till västvärldens 

marknad så betydde inte detta att landet hade en politisk koppling till västvärlden. Detta i praktiken 

skulle betyda att de svenska aktörerna kunde utveckla sin handelspolitik utifrån svenska behov och 

intressen, och därför inte skulle påverkas av politiska påtryckningar från främmande makt. Detta 

var viktigt eftersom neutraliteten behövde uppfattas som trovärdig ifrån utlandet för att ha någon 

legitimitet. En annan viktig aspekt var att den svenska handeln inte skulle bli för beroende av en 

och samma marknad, eftersom det skulle blivit svårt för Sverige att stå neutralt vid en 

militärkonflikt, samt att ett för starkt beroende skulle göra det möjligt för en handelspartner att 

sätta politisk press på Sverige. Dessa förhoppningar kom inte att gå i uppfyllelse eftersom den 

amerikanska dominansen var allt för påtaglig i och med Sveriges dollarbrist och behovet av handel 
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med västvärlden, vilket gjorde att Sverige dels gick med i OEEC-samarbetet och att de under tidigt 

1950-tal även lovade att följa CoComs varulistor, detta efter olika hot ifrån framförallt USA. 

Neutraliteten och de problem som beskrivs ovan angående Sveriges beroende till västvärldens 

marknad återkommer även under denna uppsatsen. Mellan 1949 och 1957 behövde aktörerna 

anpassa sin handel emot Kina i relation till möjliga reaktioner ifrån USA, detta genom att regeringen 

begränsade utgivningen av exportlicenser när svenska näringslivsaktörer försökte handla med Kina. 

Vilket visar på att den svenska regeringen behövde tumma på den svenska neutraliteten eftersom 

de, utifrån materialet, följde CoCom och Chincoms listor. Intressant i fallet med Kina var att den 

svenska regeringen inte var ärlig med de svenska exportörerna angående exportlicenserna och 

hävdade att licenserna inte gavs ut på grund av försörjningsbehovet i Sverige när det egentligen 

enbart handlade om att de följde västvärldens embargopolitik mot Kina. Att detta hölls hemligt 

måste varit för att den svenska regeringen skulle kunna visa upp en stabil neutralitet som inte hade 

påverkats av främmande makt, vilket skulle kunna ha läckts ut om näringslivets aktörer fick reda 

på att den svenska handelspolitik följde västvärldens direktiv. Anledningen detta var förmodligen 

för att det fanns näringslivsaktörer som var väldigt intresserade i att handla med Kina och kunde 

därför använda detta emot den svenska regeringen vilket skulle skadat den svenska neutraliteten 

om östblocket och Kina fick reda på varför exportlicenserna inte gavs ut.  

Uppsatsen bekräftar att samarbetet mellan näringsliv och stat, som Hedberg beskrev, ifrån 

1930-talet hade fortsatt att utvecklats och att det var väldigt starkt under efterkrigstiden. Detta 

eftersom det går att urskilja ett tydligt samarbete, eller i alla fall, försök till samarbete mellan 

aktörerna där samarbetets intensitet var olika starkt beroende på förutsättningarna i 

världsordningen. Det fanns dock tydliga problem mellan aktörer i hur de resonerade utifrån den 

ekonomiska diplomatin vilket överensstämmer med hur aktörerna agerade angående ryssavtalet. 

Under ryssavtalets ingående samarbetade aktörerna för ett gemensamt mål, att få tillgång till den 

sovjetiska marknaden vilket skulle gynnat båda aktörerna. Näringslivets aktörer skulle fått tillgång 

till den sovjetiska marknaden och statens aktörer ville säkra näringslivets möjligheter att handla på 

fler marknader. När avtalet väl kommit i kraft fanns intresset inte längre kvar ifrån näringslivet att 

handla med Sovjetunionen och därför lämnades staten ensam kvar och hamnade dessutom i en 

konflikt mellan stormakterna. Detta mönster återkommer i handeln med Kina, förutom att den 

svenska staten hamnade i en konflikt mellan stormakter, genom att näringslivets aktörer tappade 

intresset i Kina och kunde då enkelt fokusera på andra marknader och lämna staten kvar med ett 

handelsavtal där Sverige lovat att främja handelsutbytet mellan nationerna. Det verkade ha tvingat 

den svenska regeringen att aktivt försöka återuppliva intresset i Kina ifrån det svenska näringslivet 

för att inte riskera försämrade diplomatiska relationer med de kinesiska myndigheterna. Detta utfall, 
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av ryssavtalet samt det svenska handelsavtalet med Kina, visar på skillnaden mellan aktörerna där 

staten såg långsiktigt medan näringslivet agerade utifrån kommersiella möjligheter och lätt bortsåg 

ifrån de politiska följder som detta kunde fört med sig.  

Det finns också likheter mellan Sveriges och Västtyskland agerande gentemot Kina och hur 

deras handelspolitik kom att utvecklas, vilket är intressant eftersom Sverige var ett neutralt land 

medan Västtyskland var strikt sammankopplat med västvärlden. Handelsmönstren som nationerna 

följde fram till 1957 är relativt lika vilket tyder på att den svenska neutralitetspolitiken inte hade en 

stor inverkan på hur den svenska handelspolitiken kom att utformas under 1950-talet. Båda 

nationernas aktörer hade problem att utveckla sin handel med Kina fram till 1955, detta på grund 

av Chincom. Efter 1955 till 1957 ökade istället nationernas handelsutveckling med landet i en 

liknande riktning och de tecknade sina avtal med bara en månads mellanrum, detta tyder på att 

Sverige följde Västeuropas handelsutveckling med Kina trots att nationen skulle stå utanför det 

politiska samarbetet. Det är alltså, utifrån denna uppsatsen, tveksamt om den svenska 

neutralitetspolitiken hade någon inverkan alls på hur den svenska handelspolitiken kom att 

utvecklas under 1950-talet.  

En till sak som är viktig att ta med sig utifrån uppsatsen är att inte bunta ihop aktörer i en alltför 

stor grupp med liknande åsikter. Detta påvisas i undersökningen genom att UD och beskickningen 

kunde argumentera för handeln på olika sätt, detta genom att UD oftast var politiska i sitt tankesätt 

och tog stor hänsyn till politiska påföljder av en handelsutveckling. Beskickningen å andra sidan 

framförde ofta en kommersiell syn när de med näringslivets aktörer förespråkade Kina som en 

framtidsmarknad som UD förhindrade näringslivet att verka i, vilket skulle kunnat innebära 

problem för Sverige i framtiden om andra länder redan hunnit skapa goda handelskontakter med 

de kinesiska myndigheterna. Även näringslivets aktörer ska inte sammankopplas allt för starkt, ett 

tydligt exempel på detta var skillnaderna mellan Kjellin och Exportföreningen där båda under tidigt 

1950-tal förespråkade en utvidgning av handeln med Kina men där Kjellin var emot ett handelsavtal 

medan Exportföreningen var för ett. Kjellin var en intressant aktör eftersom han fungerade som 

en diplomatisk entreprenör som hade goda kontakter med framförallt beskickningen och kunde 

därför påverka myndighetens handelspolitik och argumentation angående handeln med Kina. Detta 

visar på det som Hedberg beskrev under 1930-talet där näringslivets aktörer kom att verka som 

sakkunniga och hade tilltro ifrån statens aktörer angående handelspolitiken.  

Under undersökningens gång har viss kritik uppenbarats emot källmaterialet, detta i samband 

med åren 1958–1962. Utifrån materialet beskrivs en svårighet för de svenska exportörerna när de 

skulle börja göra affärer i Kina efter handelsavtalets genomförande 1957, utan att ge någon djupare 

analys i varför de kinesiska myndigheterna var benägna om en handelsbalans mellan nationerna 
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eller varför den kinesiska ekonomin gick dåligt, förutom att jordbruksproduktionen var låg. Den 

tidigare forskningen kunde istället svara på detta genom det stora språnget som i sin tur hade 

försämrat jordbruksproduktionen, samt att Kina och Sovjetunionen gått skilda vägar vilket minskat 

Sovjetunionens ekonomiska bistånd till landet. Skulle uppsatsen använt sig av ett bredare material 

skulle kanske detta fenomen diskuterats mer ingående ifrån aktörerna och gett en inblick i hur de 

tolkade situationen och framtidsmöjligheterna för handeln med Kina. Materialet var också 

bristfälligt under 1955 eftersom det inte kunde förklara varför attitydförändringen skedde när UD 

helt plötsligt öppnade upp för möjligheten att införa ett handelsavtal med Kina, något som aktören 

tidigare varit negativ till. 

Det föregående stycket skapar därför möjligheter till fortsatta studier inom ämnet där mer 

ingående analyser kan vara möjliga att göra med ett annat material. Möjliga studier skulle vara att 

använda sig av Ekmans arkiv som finns bevarat i Göteborg, samt Exportföreningens arkiv som 

skulle kunna ge insikt i hur föreningen mer ingående resonerade och argumenterade för handeln 

med Kina. En fortsättning på denna studie efter 1964 skulle också kunna bli intressant eftersom 

den kinesiska kulturrevolutionen började 1966, alltså bara några år efter att den privata handels-

delegationen besökte Kina 1963.  

Uppsatsen visar bland annat att det fanns ett stort intresse ifrån svenska aktörer i att handla 

med det kommunistiska Kina under republikens första 15 år men att utvecklingen blev långsam, 

först på grund av den svenska relationen västerut och beroende av västvärldens marknad, för att 

sedan begränsas på grund av den kinesiska ekonomins svårigheter under det stora språnget.  
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