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Förord 

Denna uppsats är skriven på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala Universitet under 

höstterminen 2008 inom Företagsekonomi 91-120 poäng.  

 

Härmed riktas ett tack till de tre respondenterna; Thomas Davidsson, Hans Jansson samt Ola 

Wong. Jag vill även passa på att tacka personalen ansvariga för diarieföringen vid Kalmar 

kommun som på ett tillmötesgående sätt skickat alla de dokument jag efterfrågat. Jag vill även 

tacka min handledare, Peter Thilenius, för värdefulla synpunkter under arbetets gång. 

 

Kalmar den 30 december 2008 

 

 

 

                            

Marie Andersson
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Sammanfattning 
 
Titel:  Fanerdunetableringen i Kalmar – från början till slut (?) 
 
Författare: Marie Andersson 
 
Handledare:  Peter Thilenius 
 
Bakgrund: Det kinesiska företaget Fanerdun kom till Kalmar 2006 med intentionen att 

bygga en mässhall för europeiska inköpare intresserade av kinesiska varor. 
Fanerduns VD Luo hade för avsikt att sälja utställningsplatserna i 
mässhallen till kinesiska investerare i ett paket tillsammans med en lägenhet 
i Kalmar och en i Hangzhou. Ett investeringsavtal mellan Fanerdun och 
Kalmar kommun skrevs i augusti 2006. Ända från starten har dock hela 
etableringen varit kantad av problem och företaget skandalomsusat i media. 
I december 2008 beslutade Kalmar kommun att säga upp alla avtal med 
Fanerdun. 

  
Syfte:  Syftet med uppsatsen är att förklara Fanerduns etableringsprocess utifrån ett 

nätverksperspektiv. Uppsatsen fokuserar på Fanerduns VD Luos etablering i 
Kalmar snarare än de kinesiska investerarna. Sålunda diskuteras inte 
utställarna, deras varor eller efterfrågan på dessa.  

 
Metod:  Uppsatsen är skriven med ett kvalitativt angreppssätt. Uppsatsen grundar sig 

dels på egna primärkällor, dels på sekundärkällor såsom tidningsartiklar, 
rapporter och andra dokument som beställts från Kalmar kommun. 

 
Referensram: Uppsatsen är starkt influerad av Blankenburgs modell för utlandsetablering 

utifrån ett nätverksperspektiv från 1995. Uppsatsens kapitel är uppbyggda 
utifrån modellens komponenter vilket gör att teorin går som en röd tråd 
genom uppsatsen. För att situationsanpassa teorin till Fanerdun kompletteras 
modellen med en diskussion om västerländska modellers användbarhet på 
kinesiska organisationer samt forskning om liknande handelsplattformar 
runtom i världen.  

 
Slutsats: Utifrån Blankenburgs modell kan konstateras att det är få externa och 

interna faktorer som talar för en realiserad Fanerdunetablering. Både externt 
och internt brister det i internationell erfarenhet. Externt är välviljan till 
etableringen stor men eftersom grunden till den är substanslös räcker inte 
bara viljan. Internt lider Fanerdun av oerfarenhet, styrelseavhopp, men 
framförallt en bristande anpassningsförmåga. Fanerdunetableringen är ett 
kostsamt misslyckande för Kalmar kommun, framför allt i förlorade 
alternativintäkter, negativ publicitet och förlorat förtroende.  

 
Nyckelord: Fanerdun, Kalmar kommun, ISA, nätverksperspektiv
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1. Inledning  

I detta kapitel presenteras uppsatsens syfte.  Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning och 

en problemdiskussion som utmynnar i syftet . Avslutningsvis diskuteras studiens 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 

”Kina har för mig blivit landet där ingenting är omöjligt”. Med dessa ord inleds min 

kandidatuppsats ”Piraterna i Mittens rike” som handlar om svenska företag i Kina. Många 

svenska företagare där delar troligtvis min uppfattning om att i Kina är ingenting 

ogenomförbart. Landet genomsyras av en framtidsanda och med rätta kontakter blir krånglig 

byråkrati relativt smidig. Hur uppfattar då kinesiska företagare Sverige? Visserligen utsågs 

Sverige under 2008 av det kinesiska handelsministeriet till ”The Most Attractive FDI 

Country” det vill säga det mest attraktiva landet för direktinvesteringar (ISA, 2008a). Men 

sannolikt skulle inte Sverige beskrivas som ”landet där ingenting är omöjligt” av kinesiska 

företagare. Oerfarna på utländska marker kommer kinesiska investerare hit och får smaka på 

nya ord som ”Byggnads” och ”Arbetsmiljöverket”. Skillnaderna mellan svensk och kinesisk 

företagskultur snarare bäddar för missförstånd och kulturkrockar.  

 

Fram till 2000-talet har det varit ovanligt med kinesiska utlandsetableringar, delvis på grund 

av svårigheter för de kinesiska företagen att föra ut pengar ur landet. Något enklare för 

utlandsinvesteringar blev det i och med Kinas medlemskap i WTO 2001 men det stora 

uppsvinget för kinesiska utlandsetableringar kom när den kinesiska regeringen öppet gick ut 

och uppmanade till utländska investeringar genom en så kallad ”going global-policy”. Sedan 

det öppna uttalandet har länder utanför Kina aktivt sökt sig till landet för att uppmuntra till 

kinesiska investeringar i just deras länder. Exempelvis har många länders IPAs (Investment 

Promotional Agencies) sökt sig till större internationella handelsmässor i Kina för att etablera 

kontakter. (OECD, 2005) 

 

Sveriges motsvarighet till IPA heter ISA (Invest in Sweden Agency) och är en statlig 

myndighet under Utrikesdepartementet. Myndigheten har som uppdrag att stimulera utländska 

investeringar i Sverige. Sedan 2002 har ISA haft kontor i Kina. ISA beräknar att de medverkat 

till 100 kinesiska investeringar i Sverige utförda av 86 kinesiska företag. (ISA, 2008a) 

Samtidigt skriver tidningen Dagens Samhälle att trots att fler och fler kinesiska investerare 
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kommer till Sverige är succéerna än så länge få. Av 101 investeringar har bara fem lett till fler 

än tio nya jobb. 41 investeringar har inte skapat några jobb alls. (Dagens Samhälle, 22.2008) 

1.2 Problemdiskussion  

Regionförbundet i Kalmar län beslöt sig 2002 för att göra en Kinasatsning i samarbete med 

ISA. I samarbetet ingick flera regioner. Regionförbundet investerade 167 000 kronor per år 

under tre år i projektet. På en mässa i Kina under hösten 2005 kom så Regionförbundet i 

kontakt med affärsmannen och tillika VD för Fanerdun Luo Jinxing. Ett år senare skrevs 

kontrakt mellan Luo och Kalmar kommun. (Östra Småland, 2008-10-13) Syftet var att bygga 

en 70 000 kvadratmeter stor mässhall med plats för 1100 kinesiska utställare. Mässhallen 

skulle locka europeiska inköpare att resa till Kalmar istället för att åka till Kina. Luos 

affärsidé var att sälja utställningsplatserna till kinesiska investerare i ett paket med lägenhet 

både i Kalmar och i Hangzhou. Fanerduns avsikt var även att bygga hotell, restauranger och 

spaverksamhet i Kalmar. (DN, 2006-08-20) 

 

Nyheten fick snart stor massmedial uppmärksamhet. Kalmar kommun sade sig hoppas att 

investeringen skulle leda till 800 nya arbetstillfällen. I februari 2007 invigdes investeringen 

och ett symboliskt spadtag togs av näringsminister Maud Olofsson. Vid invigningen sades att 

mässhallarna skulle stå klara i augusti 2007 och Luo uppgav att han redan hade 6000 

intresserade kinesiska investerare varav han skulle sålla ut de 1100 mest seriösa. Projektet 

sades vara en miljardinvestering men inga siffror presenterades. (DN, 2007-02-12) 

 

Redan vid invigningen uppdagades en del problem med investeringen. Det visade sig att de 

kinesiska investerarna lockats till projektet med löfte om permanent uppehållstillstånd och 

svensk välfärd. Bygget fick även tidigt kritik av facket. Kommunen kritiserades för bristfällig 

vetskap om Fanerduns ekonomi och problemen skulle bara fortsätta. (Barometern, 2007-08-

17)  

 

Idag mer än två år senare sedan kontraktet skrevs under är Fanerdun konkurshotat. Företaget 

har bland annat en skuld till NCC på 12 miljoner och en hyresskuld till Kalmar kommun på 

6,4 miljoner kronor. De 800 utlovade arbetstillfällena uteblev. Istället flögs kinesiska 

byggarbetare (och även kinesiskt tegel) in. Byggarbetarnas levnadsförhållanden samt 

huruvida de fick ut sina löner ifrågasattes. Styrelsen har ändrat skepnad ett otal gånger på 
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grund av utträdanden och består idag enbart av Luo Jinxing och hans hustru. (Östra Småland, 

2008-10-21) 

 

Fanerdunetableringen är idag en infekterad fråga i Kalmar med många inblandade aktörer. 

Dels finns en konflikt mellan Byggnads och Fanerdun. Det finns även en oenighet mellan 

kommunpolitikerna i Kalmar. Samtidigt finns det ett stort missnöje och många frågetecken 

från kommuninvånarna. Teoretiskt sett räcker inte modeller som fokuserar enbart på det 

enskilda företaget för att förklara Fanerduns etableringsprocess. För att ge ett 

helhetsperspektiv över etableringen bör den förklaras utifrån miljön och antalet aktörer som 

verkar i denna. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att förklara Fanerduns etableringsprocess utifrån ett 

nätverksperspektiv med hjälp av Blankenburgs (1995) modell för utlandsetableringar. 

Modellen är inte normativ och diskuterar inte hur företag bör agera vid en utlandsetablering. 

Modellen utgör snarare ett analysverktyg för att skapa förståelse för etableringsprocessen. 

Syftet med uppsatsen är således inte att försöka besvara hur Fanerdun borde ha agerat utan att 

utifrån externa och interna nätverksfaktorer förklara Fanerduns etableringsprocess.   

1.4 Avgränsningar 

Som diskuteras i Jansson et al. (2007) kan Fanerduns internationaliseringsprocess delas in i 

två parallella internationaliseringsprocesser. Dels ägarens individuella internationalisering 

dels de kinesiska utställarnas internationalisering som sker mer i form av ett kluster. Eftersom 

de kinesiska utställarna, klustret, aldrig hann etablera sig kommer uppsatsen att avgränsas till 

en diskussion om ägarens (Luo Jinxing) internationaliseringsprocess. Av detta resonemang 

följer att inte heller varorna och efterfrågan på dessa kommer att diskuteras. Istället kommer 

fokus ligga på att analysera de interna och externa nätverksfaktorer som påverkat 

etableringsprocessen.  
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2. Referensram 

I detta kapitel presenteras Blankenburgs modell för utlandsetablering vilken kommer att gå 

som en röd tråd genom uppsatsen. För att situationsanpassa modellen till Fanerdun inleds 

kapitlet med en diskussion om västerländska modellers användbarhet på kinesiska 

organisationer. Slutligen avslutas kapitlet med en uppföljning av forskningen om Fanerdun 

och liknande handelsplattformar.  

2.1 Kinesiska företag i västerländska etableringsprocessmodeller? 

Det finns många internationaliserings- och kulturteorier, många känns dock både 

deterministiska och utdaterade. Exempel på detta är Hofstedes kulturteorier från 1970-talet 

som bland annat beskriver kineser som långtidsorienterade (Geert Hofstede, 2009). Förutom 

att påståendet inte alls överensstämmer med Luos agerande i Fanerdunetableringen finner jag 

det ignorant att ens försöka diskutera ett kinesiskt beteende. Det går dock inte att ifrånkomma 

det faktum att förutsättningarna för kinesiska företag från en statligt reglerad marknad är 

speciella. Innan Fanerdun placeras i en västerländsk modell krävs en diskussion om huruvida 

västerländska modeller, som är utformade efter företag som verkar på en fri marknad, ens går 

att applicera på kinesiska företag.  

 

Child & Rodriguez (2005) menar att västerländska etableringsmodeller är användbara även på 

kinesiska företag men att de med fördel kan utökas med hänsyn till följande fyra perspektiv: 

 

� The Latecomer Perspective 

� Institutional Analysis and the role of Government 

� Entrepreneurs and Institutions 

� Liability of Foreigners 

 

The Latecomer Perspective 

Eftersom Kina har varit stängt för omvärlden har landet tappat försprånget mot väst och 

räknas idag till ”latecoming developing countries”. Forskare av dessa länder brukar vara 

relativt pessimistiskt inställda till deras möjligheter att hämta upp försprånget. Child & 

Rodriguez (2005) å andra sidan menar att Kinas kapacitet inte får underskattas. Forskarna 

pekar exempelvis på de kinesiska företagens vilja att lära som en stor resurs och 

konkurrensfördel. Vidare nämner Child & Rodriguez möjligheterna för kinesiska företag att 
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utveckla samarbete med multinationella företag alternativt köpa upp tillgångar för att inhämta 

fördelar.  

 

Institutional Analysis and the role of Government 

Child & Rodriguez menar att ett normalt tillvägagångssätt för kinesiska företag att etablera sig 

på utländska marker är genom statlig subventionering och finansiering. Dessa samband är 

högst konfidentiella och därför svåra att bevisa men forskarna är övertygade om att den 

kinesiska regeringen spelar en stor roll i många kinesiska företags 

internationaliseringsprocess.   

 

Entrepreneurs and Institutions 

Kinesiska företag har länge drivits dit regeringen styrt dem, till skillnad mot västerländska 

företag som styr dit affärsmöjligheter finns. Därför, menar Child & Rodriguez, är det vanligt 

att kinesiska entreprenörer fortfarande internationaliseras enligt samma traditionella mönster 

hellre än att etablera sig strategiskt.  

 

Liability of Foreigners 

Child & Rodriguez menar att det bör uppmärksammas huruvida kineserna upplever sig 

begränsade av sin utländskhet i och med att deras kultur är så pass annorlunda och 

karakteristisk jämfört med västerländska länder. Vidare skriver forskarna att det tidigare 

visats att kineser oftast etablerar sig på ställen där det redan finns ett etablerat kinesiskt 

samhälle. 

2.2 Utlandsetableringar ur ett teoretiskt perspektiv 

En utlandsetablering är både en central och komplex företeelse för internationella företag 

vilken på grund av sin paradoxala natur blivit ett viktigt forskarämne inom företagsekonomi. 

Tidigare traditionell forskning om internationaliseringsprocessen, vilken Blankenburg (1995) 

benämner received theory, förklarar en utlandsetablering som ett resultat av en rad strategiska 

beslut. Fokus i teorin ligger på företagsledningen som genom sina beslut antas styra 

etableringsprocessen. Tidigare forskning (Douglas & Craig 1983, Kotler 1988, Root 1987 i 

Blankenburg 1995) diskuterar internationaliseringsprocessen i form av strategier kring val av 

land, marknad och produkt. En annan inriktning inom received theory (Andersson & 

Gatignon 1986 i Blankenburg 1995) ser utlandsetableringen som ett organisatoriskt problem 

som fokuserar på formationen av etableringen. Problemet med received theory, menar 



 6 
 

Blankenburg, är att dessa modeller bortser från det faktum att företagen även påverkas av sin 

yttre miljö.  

 

Blankenburg (1995) lyfter därför istället fram nätverkssynsättet som ett medel för att förklara 

utlandsetableringar. Nätverkssynsättet utvecklades i Uppsala på 1980-talet. Forskarna 

uppmärksammade att organisationer på en marknad är kopplade till varandra genom 

affärsförbindelser och vad som händer i en affärsförbindelse påverkar de andra 

förbindelserna. Tillsammans bildar företagen ett nätverk. Varje enskilt företag är centrum i sin 

egen del av nätverket men tillsammans är alla de individuella nätverken sammankopplade 

med varandra och påverkar varandra. (Johansson et al., 2002:85) Med bakgrund av detta har 

Blankenburg (1995) utvecklat en modell som utifrån ett nätverksperspektiv beskriver ett 

företags etableringsprocess på en utländsk marknad.  

 

Medan tidigare internationaliseringsteorier (received theory) är inriktade på ledningens 

styrande roll över etableringsprocessen menar nätverksperspektivet att processen i själva 

verket styrs av en mängd olika aktörer på marknaden. Inget företag verkar i ett vakuum utan 

påverkas av miljön det är verksamt i. Tidigare internationaliseringsteorier har även sett 

utlandsetablering som ett resultat av strategiska beslut medan nätverksperspektivet ser 

etableringsprocessen som en kumulativ lärprocess. Därav följer att medan tidigare 

internationaliseringsteorier är normativa modeller över hur företag bör agera vid en 

utlandsetablering gör nätverksperspektivet inga ansatser till att utgöra ett framgångsrecept för 

utlandsetableringar. Istället är nätverkssynsättet en beskrivande ansats som åsyftar att öka 

förståelsen för själva etableringsprocessen. (Blankenburg, 1995) 

 

Av ovanstående diskussion om västerländska modellers applicerbarhet på kinesiska företag 

och nätverksperspektivet att döma framstår Blankenburgs modell passande för att förklara 

Fanerduns etableringsprocess. För att få ett helhetsperspektiv för etableringsprocessen måste 

miljön företaget verkar i beskrivas, eftersom den i sin tur påverkar Fanerdun. Att enbart se 

Fanerdunetableringen som ett val av strategiska beslut vore att betrakta företaget med ett 

tunnelseende. Fanerduns nätverk har under processens gång växt i antal aktörer varför 

någonting annat än att inkludera dessa i en beskrivning av etableringsprocessen upplevs som 

orimligt. Vidare sammanfaller Blankenburgs beskrivande ansats med uppsatsens syfte, att 

förklara Fanerduns etableringsprocess. Det är även den beskrivande ansatsen som gör att 

Blankenburgs modell, trots sina 15 år, inte på något sätt upplevs som utdaterad.  
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2.3 Blankenburgs modell för utlandsetablering 

Blankenburgs (1995) modell ser en utlandsetablering som en utvecklingsprocess som drivs av 

aktörerna i nätverket. Blankenburg skiljer mellan interna och externa etableringskrafter som 

gemensamt i kombination med tid, antalet aktörer och företagets aktivitet påverkar hur 

etableringsprocessen sker och eventuellt mynnar ut i ett faktiskt inträde på marknaden. Se 

figur nedan. 

Figur 1: Blankenburgs modell över utlandsetableringsprocessen ur ett nätverksperspektiv 
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Utifrån ett nätverksperspektiv är företaget beroende av sina förbindelser med andra aktörer i 
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förbindelserna med aktörerna för att sedan kunna förstå företagets etableringsprocess. 

Företagets externa aktörer kan antingen stärka eller försvaga etableringsprocessen. 

Motstridiga intressen relaterar till de externa aktörernas intresse gentemot företaget, det vill 

säga deras benägenhet att motarbeta eller samarbeta med företaget. En hög grad av 

motsättningar kan enligt Blankenburg (1995) leda till ett protektionistiskt beteende hos de 

externa aktörerna vilket kan skada företaget. Om de externa aktörernas och företagets 

intressen däremot sammanfaller kan det gynna företaget.  

 

Företagets synlighet i nätverket har att göra med hur framträdande företaget är i nätverket. 

Blankenburg menar att ju mer framträdande företaget är desto mer underlättas 

etableringsprocessen. Ett synligt företag får mycket uppmärksamhet av de externa aktörerna 

vilket upplevs som positivt. Aktiviteten hos de externa aktörerna är en förutsättning starkt 

relaterad till de tidigare två faktorerna genom att denna avgör styrkan hos dessa faktorer. En 

extern aktör som är välvilligt inställd till företaget som etablerar sig men som är passiv har 

ändock ingen effekt på etableringsprocessen. För att de externa aktörerna ska ha någon 

inverkan på företagets etableringsprocess, oavsett riktning, krävs det att de är aktiva. 

 

Nätverkets internationaliseringsgrad är också betydande eftersom det kan innebära att de 

externa aktörerna känner till företaget redan innan etableringen via en annan marknad. En hög 

internationaliseringsgrad betyder att aktörerna i nätverket har direkta kontakter i utlandet och 

vice versa. Nätverkets struktur kan komplicera etableringsprocessen. Ett välstrukturerat 

nätverk har tydliga roller med hög beroendefaktor. Ett sådant nätverk kan vara svårt eller 

omöjligt att bryta sig in i såvida inte aktörerna har ett intresse av etableringen. Om intresset 

och välviljan däremot finns kan etableringen underlättas av den här typen av nätverk. Löst 

sammansatta nätverk kan däremot vara lätta att ta sig in i men svårigheten att identifiera sin 

roll i nätverket gör att etableringsprocessen drar ut på tiden.  

2.3.2 Interna faktorer 

Relationer och nätverk är för en utomstående utan kontakter på den nya marknaden svåra att 

förstå. Därför är nätverkskunskap en viktig faktor vid etableringen. En ny aktör på marknaden 

kan bara ha en ytlig bild av hur nätverket ser ut. För att fullt ut förstå hur nätverket fungerar 

måste företaget aktivt verka i det. Företagets ambition och intresse är en viktig faktor för hur 

etableringsprocessen framskrider. Om det finns olika åsikter inom företaget i vilken riktning 

företaget ska etablera sig kan detta försvåra etableringsprocessen.  
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Eftersom företaget genom etableringsprocessen kommer i kontakt med externa aktörer 

betyder det att de indirekt även länkas till aktörernas nätverk. Bakom varje relation företaget 

har finns ytterligare en uppsättning av relationer genom aktörernas nätverk. Detta fenomen 

kallar Blankenburg (1995) för connected relationships. Bra connected relationships kan vara 

avgörande för etableringsprocessen. Det är dock inte säkert att connected relationships verkar 

på samma marknad eller ens i samma land som företaget. Om företagets connected 

relationships verkar i andra länder ökar internationaliseringsgraden i företagets nätverk. För 

ett företag med tidigare erfarenhet av internationella kontakter underlättas 

etableringsprocessen radikalt.  

2.3.3 Etableringsprocessen 

Etableringsprocessen styrs av de externa och de interna faktorerna diskuterade ovan. 

Processen är beroende av hur frekvent kontakten är mellan företaget och dess nätverk samt 

antalet kontakter som finns i nätverket. Till sist är processen även beroende av hur aktivt 

företaget är i nätverket. Huruvida etableringen ska realiseras är alltså även avhängigt 

faktorerna tid, antal aktörer på marknaden samt företagets aktivitet. En realiserad etablering 

betyder att företaget hittat sin plats i det nya nätverket. Blankenburg (1995) understryker dock 

att inträdesstadiet varken är slutgiltigt eller stabilt. Företaget måste efter den realiserade 

etableringen konstant försvara sin existens i nätverket.  

2.4 Fanerdun och liknande handelsplattformars 

internationaliseringsprocess 

Professor Hans Jansson har tillsammans med en forskargrupp forskat kring Fanerdun och 

liknande handelsplattformar runt om i världen. Gemensamt för handelsplattformarna har varit 

att en investerare gått in som ägare i ett centrum där affärsidén har varit att antingen sälja eller 

hyra ut bås till kinesiska utställare. (Jansson et al., 2007a) 

 

I Fanerdun går det att urskilja två parallella internationaliseringsprocesser. Ägaren till 

handelsplattformen (Luo) genomgår en individuell internationaliseringsprocess som bryter 

mot det traditionella stegvisa internationalisteringsmönstret. För det första närmar sig 

Fanerdun Sverige direkt utan tidigare internationell erfarenhet. För det andra sker inte 

etableringen stegvis utan initieras direkt med en ansenligt stor investering. (ibid.) 
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I och med att ägaren etablerar sig i det aktuella landet möjliggör han för de kinesiska 

utställarna att etablera sig i det nya landet. Utställarna genomgår därför en annan typ av 

internationaliseringsprocess som kan kallas clustering internationalization process. I och med 

att utställarna kommer till det nya landet gemensamt sprids risken i klustret och 

synergieffekter skapas. (ibid.) Eftersom de kinesiska utställarna i skrivande stund ännu inte 

etablerats i handelscentrumet i Kalmar kommer den senare internationaliseringsprocessen inte 

att diskuteras vidare. 

 

Liknande kinesiska handelsplattformar som den Luo tänkt att uppföra i Kalmar finns idag på 

ett tiotal platser runtom i Europa samt ytterligare några runtom i övriga världen. Vad som kan 

ses som förebilden till Fanerduns mässhall återfinns i staden Yiwu i Zhejiangprovinsen. 

Fanerduns VD Luo kommer från staden Hangzhou i Zhejiang, vilket ligger bara några timmar 

från Yiwu. I Yiwu ligger China Commodity Center, en handelsplattform som består av tre 

stora marknader. Sammantaget utgör handelsplattformen en yta på 2,7 miljoner kvadratmeter 

och huserar närmare 60 000 företag. Uppskattningsvis har handelsplattformen runt 100 000 

besökare per dag. (Jansson et al., 2007b) 
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3. Metod 

I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för uppsatsen. Begreppen undersökningsdesign, 

undersökningsmetod och forskningsansats diskuteras och val av begrepp motiveras. Kapitlet 

avrundas med en metod- och källkritisk diskussion. 

 

3.1 Undersökningsdesign – vad ska studeras? 

Initialt var avsikten med uppsatsen att i en komparativ studie undersöka etableringsprocessen 

hos kinesiska företag i Sverige. Då satsningarna dock är alldeles för olika både i storlek och i 

karaktär var detta dock inte möjligt. Istället föll valet på att studera ett av de kinesiska 

företagen mer på djupet, Fanerdun. Eftersom studien därmed innefattar en avgränsad 

organisation är undersökningsdesignen att betrakta som en fallstudie. På grund av att studien 

behandlar Fanerduns etableringsprocess och de problem som uppstått under vägen går det att 

argumentera att undersökningsdesignen även är longitudinell eftersom den således tittar på 

organisation över tiden. Under 2005 etablerade en ”Mr Li” ett kinesiskt handelscentrum i 

Älvkarleby. Precis som byggnationen i Kalmar har den i Älvkarleby redan från starten kantats 

av problem. En komparativ studie mellan ”Mr Luo” och ”Mr Li” hade varit intressant men på 

grund av tidsbrist inte möjlig att genomföra under en tioveckorsperiod. Enligt Bryman & Bell 

(2005:71) är en fallstudie dock en lämplig design när forskaren vill studera ett fall på djupet 

vilket motiverar den valda undersökningsdesignen i denna uppsats. På grund av 

tidsbegränsningen garanterar en fallstudie dessutom mer kvalitet i uppsatsen än om fokus 

legat på en jämförande studie där fallen inte kunnat granskas i detalj. 

3.2 Undersökningsmetod- hur?  

För att förklara Fanerduns etableringsprocess är ett kvalitativt angreppssätt lämpligt. Bryman 

& Bell (2005:72) menar att en fallstudie möjliggör för både kvalitativ och kvantitativ analys. 

Det vanligaste är dock att forskare väljer kvalitativ analys vid fallstudier, såsom deltagande 

observation och semi eller ostrukturerade intervjuer, eftersom de passar bra vid intensiv och 

detaljerad granskning. En kvantitativ utgångspunkt hade inneburit ett förhållningssätt till 

Fanerdun som förutsätter att det finns en observerbar och mätbar sanning om Fanerdun. 

Utgångspunkten i den här uppsatsen är emellertid att etableringsprocessen kan förklaras ur 

olika aktörers synvinklar. Ambitionen är att, genom att belysa Fanerdun ur ett 
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nätverksperspektiv, utifrån många olika aktörers ögon nå en objektiv förklaring av Fanerduns 

etableringsprocess. För att detta ska vara möjligt krävs ett mer analyserande angreppssätt.   

3.3 Val av studieobjekt – varför? 

Fanerdunetableringen är intressant att studera eftersom Kalmar kommun den 19 augusti 2006 

står inför en unik situation som oavsett utgång får konsekvenser för hela länet. 

Fanerdunetableringen kommer möjligen att starta en normgivande diskussion om hur svenska 

kommuner bör agera i framtiden inför liknande situationer. Det är en historia om hur Kalmar 

kommun söker sin roll i ett spann mellan enbart markförsäljare till potentiell skapare av ett 

Chinatown i Kalmar. Fanerdunetableringen är även intressant att studera eftersom den belyser 

det svenska myndighetsorganet ISA där myndighetens roll också framstår som otydlig. Vidare 

är Fanerdun intressant eftersom det skildrar ett möte mellan olika kulturer. Det är en berättelse 

om en kines som kommer till Sverige med storslagna visioner men som inte har någon 

tidigare erfarenhet av vare sig mässhallsbyggnation eller av etablering utomlands.   

3.4 Datainsamling 

Materialet till denna uppsats består både av primär och sekundärdata. Fördelen med 

primärdata är att det inte finns några mellanhänder mellan forskaren och data. Nackdelen med 

primärdata är dels att omfånget och kvaliteten på materialet är avhängigt respondenternas 

vilja att delta. Fördelarna och nackdelarna med sekundärdata är primärdatas motsats. Medan 

det är både kostnadseffektivt och tidsbesparande innebär avståndet till primärkällan att 

kontrollen över materialet minskar väsentligt. (Ghauri & Grønhaug, 2005:54-56) 

3.4.1 Primärdata 

Eftersom syftet är att analysera Fanerduns etableringsprocess ur ett nätverksperspektiv var 

tanken ursprungligen att intervjua representanter från Fanerdun och Fanerduns externa 

aktörer. Precis som påpekas av Ghauri & Grønhaug är nackdelen med primärdata att 

forskaren är beroende av respondenternas vilja att delta. ISA som är en viktig aktör i 

processen har inte varit möjliga att nå. Efter att det har varit relativt tyst i media om Fanerdun 

under några månader har det under hösten åter blivit ett aktuellt ämne på grund av en 

eventuellt nära förestående konkurs. Via ett telefonsamtal med en svensk Fanerdunanställd får 

jag veta att de anställda på grund av omständigheterna inte får göra några uttalanden. 

Fanerduns kinesiska hemsida är numera nerlagd och både ISA och till och med Fanerduns 

anställda verkar ha problem att nå Luo (Östra Småland, 2008-12-05). Primärdata består i 
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denna uppsats av tre intervjuer med respondenter med olika koppling till Fanerdun. Följande 

har intervjuats: 

 

 - Hans Jansson, forskare på BBS i Kalmar 

 - Thomas Davidsson, Näringslivschef Kalmar kommun 

 - Ola Wong, kinesisktalande frilansjournalist som följt Fanerdunetableringen 

 

Jansson intervjuades på grund av sin forskning om Fanerdun och liknande handelsplattformar. 

Davidsson intervjuades på grund av att han i sin roll som näringslivschef ofta figurerat som 

kommunens representant i Fanerdunsammanhang. Wong, som både är bosatt i Kina och talar 

mandarin, har under etableringens gång lotsat svenska tidningsläsare genom omständigheter 

som falsk marknadsföring och kinesiska myndigheter som på grund av språket inte varit 

tillgängliga för andra svenska journalister. Intervjun med Wong genomfördes per telefon på 

grund av att han är bosatt i Shanghai. På grund av tekniska problem blev inte Janssons 

intervju bandad, däremot bandades och transkriberades Davidssons intervju.  

3.4.2 Sekundärdata 

Problemen att hitta respondenter har dock aldrig varit ett hot mot uppsatsens genomförande då 

det varit rik tillgång till sekundärdata. Rikstäckande men framförallt lokala dagstidningar har 

flitigt följt etableringsprocessen. Fördelen med sekundärkällor i det här fallet är att de följer 

aktörernas inställning till etableringen under hela projektets gång. Exempelvis skulle Kalmar 

kommun aldrig idag säga att projektet skulle leda till 800 nya arbetstillfällen, något som 

faktiskt sades i begynnelsen. Vidare har Kalmar kommun varit mycket hjälpsamma i 

delgivningen av diarieförda dokument som investeringsavtal och transaktionslistor. Fanerdun 

Group AB:s (moderbolagets) årsredovisning beställdes genom Bolagsverket. Övriga 

dotterbolags balans- och resultaträkning nåddes via databasen Affärsdata. Internet har varit till 

stor hjälp under arbetets gång eftersom det öppnar upp för den senaste informationen.  

Internetkällor har dock valts med omsorg och förnuft. 

3.4.3 Operationalisering 

Uppsatsen genomsyras av nätverksperspektivet och Blankenburgs modell för 

utlandsetablering. Respondenterna är aktörer i nätverket och har därför framförallt intervjuats 

för sin egen roll i nätverket och på grund av sina specifika erfarenheter. Wong och Jansson 

som journalist och forskare har objektiva relationer till Fanerdunetableringen tillfrågades även 
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om andra aktörers påverkan på processen. Davidsson intervjuades som en representant för 

kommunen varför frågorna till Davidsson i första hand rör kommunens roll i etableringen. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes på ett semistrukturerat sätt med hjälp av en intervjuguide 

med ett fåtal stödfrågor. Istället för att vara bunden av en mångfald på förhand fastställda 

frågor möjliggjorde de få huvudfrågorna istället till följdfrågor anpassade efter 

respondenternas svar. Semistrukturerade intervjuer möjliggör enligt Bryman & Bell 

(2005:363) att respondenten får stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Förfarandet 

möjliggör för respondenten att ge sin version av vad som är viktigt för att förklara ett visst 

fenomen. Frågorna i intervjuguiden var därför öppna och inte ledande vilket möjliggjorde för 

respondenterna att fritt utforma sina svar. För att säkerställa att respondenterna dock berörde 

vissa frågor av intresse är en del frågor specifikt inriktade. Intervjuguiderna återfinns i 

bilagorna till uppsatsen. 

3.4.4 Begränsningar  

Inget företag verkar i ett vakuum men för att praktiskt kunna förklara Fanerduns 

etableringsprocess krävs i någon mån en gränsdragning av nätverket. I stycke 4.1 diskuteras 

Fanerdun internt och i stycke 4.3 diskuteras valda externa aktörer. Valet av aktörer har skett 

med utgångspunkt i Blankenburgs modell för utlandsetablering. Blankenburg menar att för att 

en aktör, oavsett inställning till företaget, ska inverka på processen krävs det att hon är aktiv. 

Två intresseorganisationer som har varit negativt inställda, om inte till etableringen i sig så till 

företeelser kring Fanerdun, är Amnesty och Falun Gong. Eftersom organisationerna dock varit 

relativt passiva har de inte inverkat på etableringsprocessen varför de är exempel på aktörer 

som inte kommer att diskuteras i uppsatsen. I enlighet med syftet, att ge en förklaring av 

etableringsprocessen ur ett nätverksperspektiv, fokuserar uppsatsen på bredden snarare än på 

djupet av aktörer.  

3.5 Trovärdighet  

En uppsats trovärdighet mäts vanligen med variablerna validitet, reliabilitet samt replikation 

enligt Bryman & Bell (2005:48). Samtidigt menar författarna att det är tveksamt huruvida de 

tre variablerna är relevanta vid en fallstudie då de egentligen är mer applicerbara i kvantitativ 

analys. Istället presenterar Bryman & Bell (2005:306-308) fyra alternativa 

trovärdighetsbegrepp som är mer lämpade för kvalitativ analys, nämligen tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. 
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Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas att forskaren utför studien enligt rådande regler. För att uppfylla 

kriteriet bör även forskaren rapportera resultaten till sina respondenter för att be dem verifiera 

att forskaren uppfattat dem korrekt. För att uppfylla tillförlitlighetskriteriet har samtliga 

respondenter fått ta del av sin medverkan och bekräfta att jag beskrivit deras berättelse 

sanningsenligt.  

 

Överförbarhet 

Med överförbarhet menas vanligen möjligheten att överföra studien på andra miljöer eller 

situationer. Bryman & Bell (2005:307) menar dock att i kvalitativa analyser är det oftast inte 

möjligt att överföra resultatet till andra miljöer. I kvalitativ forskning blir snarare 

överförbarhet ett kriterium som handlar om att skapa uttömmande redogörelser så att läsaren 

själv kan bedöma huruvida resultaten är överförbara till en annan miljö eller inte.  

 

Varje företag är unikt, denna uppsats berör Fanerdun. Fanerdun har tidigare nämnts i samma 

andetag som andra kinasatsningar som exempelvis den i Älvkarleby. Avsikten i denna uppsats 

är dock inte att dra generella slutsatser. Det är därför min ambition att redogöra så detaljerat 

som möjligt för primär- och sekundärkällorna så att läsaren själv kan bedöma huruvida 

berättelsen om Fanerdun är överförbar till andra kinesiska satsningar i Sverige.  

 

Pålitlighet 

Pålitlighetskriteriet innebär att en studies data och forskningsprocess bör granskas för att 

anses vara trovärdig. Samtidigt medger Bryman & Bell (2005:307) att detta kriterium ofta 

åsidosätts på grund av att det är för tidskrävande. I denna uppsats har pålitlighetskriteriet 

uppnåtts i den mån att handledaren löpande läst varje kapitel och kommit med värdefulla 

synpunkter och frågor.  

 

Konfirmering  

Med konfirmeringskriteriet menas att forskaren bör säkerställa att han eller hon agerat i god 

tro utan att låta personliga värderingar påverka resultatet. Det faktum att jag är bosatt i 

Kalmar men även bott i Shanghai gör att jag ofrånkomligen har uppfattningar om både 

företagskulturen här och i Kina. Jag tror att min koppling till Kina och Kalmar kan göra att 

jag har en förståelse för bägge sidor. Det är min avsikt att opartiskt insamla material vilket 

kan utmynna i en välgrundad analys och slutsats. 
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3.6 Metod och källkritik 

I svenska media har det angetts att Fanerdunkoncernen startade 1996, i boken ”När tusen 

eldar slickar himlen” (Wong, 2007:252) anger författaren att motsvarande årtal är 2004. Här 

är troligtvis den Kinabaserade och mandarintalande Wong den mest korrekta källan. Detta är 

ett exempel på där uppgifter bevisligen går isär. Sannolikt finns det fler ouppmärksammade 

skillnader mellan verklighet och primär/sekundärkällor. Dels utgör språket en källa till 

missförstånd. Dels kan det finnas en vilja hos Fanerdun att ställa sig i bättre dager vilket får 

dem att lämna oriktiga uppgifter. Fanerdunanställda Angie Qian förklarar exempelvis för en 

svensk journalist det faktum att Fanerduns tidigare fungerande hemsida nu är avstängd med 

påståendet ”Internet är inte så viktigt i Kina” (Östra Småland, 2008-11-27). Wong däremot 

upplever inte alls att så är fallet utan finner det, liksom den andra journalisten, märkligt att 

Fanerduns hemsida nu är nerlagd om företaget fortfarande är verksamt (Wong, 2008-12-18).  

 

Det faktum att Fanerduns hemsida är avstängd och att varken Luo eller någon av hans 

anställda har kunnat intervjuas begränsar i viss mån datainsamlingen. Det har exempelvis 

resulterat i att det är omöjligt att följa upp hur nätverket kring kinesiska Fanerduns 

skotertillverkning ser ut och om det i någon mån har påverkat etableringsprocessen i Kalmar. 

Några indikationer på att så har varit fallet har dock inte framkommit i datainsamlingen. 

Analys och slutsats grundar sig på fakta tillgängliga för författaren.  

 

Tidningsartiklar är en stor källa ur vilken mycket information till uppsatsen hämtats. För att 

säkerställa att inte uppsatsen färgas av en enskild tidning med viss politisk inriktning har 

artiklar hämtats från olika tidningar för att garantera en mångfald av källor. Vidare har 

mediegranskningen dessutom fått beröm för sin granskande och objektiva inställning till 

etableringen av såväl Svenskt Näringsliv (2008) som av professor Hans Jansson (2008-12-

04).  

 

Under hösten som uppsatsen har skrivits har Fanerdun åter blivit ett aktuellt ämne i media. 

Den sista rapporteringen av aktuella händelser i Fanerdunetableringen som återges i denna 

uppsats är från den 30 december 2008. Händelser efter detta datum har således ej beaktats i 

denna uppsats.  
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3.7 Begrepp 

Den viktigaste medaktören i Fanerdunetableringen är Kalmar kommun. Givetvis är det så att 

det under aktörnamnet Kalmar kommun ryms åtskilliga personer med olika partisympatier 

och inställningar. Miljöpartiets Jonas Löhnn är exempelvis en från kommunen som öppet 

uttryckt missnöje med Fanerdunprojektet (Se exempelvis Dagens Industri, 2008-10-16). Det 

var dock ett enat kommunfullmäktige som ställde sig bakom Fanerdunprojektet i begynnelsen 

(Barometern, 2006-09-26). När Kalmar kommun nämns i fortsättningen menas således den 

beslutande delen av kommunen och läsaren bör ha i åtanke att det med all nödvändighet inte 

alls omfattar alla kommunens partier eller individer. 

 

Det svenska bolaget Fanerdun Group AB ägs av den kinesiska koncernen Fanerdun 

International Holding Group (se figur 2). I fortsättningen kommer Fanerdun Group AB 

förkortas till bara ”Fanerdun” vilket även har varit gängse namn i mediebevakningen. Endast 

vid oklarhet skrivs namnet ut i sin helhet. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras de interna och externa aktörerna i Fanerduns nätverk som 

påverkat etableringsprocessen. Empirikapitlet är en opartisk återspegling av det insamlade 

materialet utan personliga åsikter och värderingar.  

4.1 Interna aktörer - Fanerdun 

Den kinesiska koncernen Fanerdun International Holding Group Investment Ltd startade 2004 

med huvudkontor i Hangzhou. Koncernen ägs av Luo Jinxing som inledde sin karriär genom 

att köpa och sälja vidare lock till glasburkar varpå han blev miljonär. Pengarna gjorde att han 

kunde expandera sin verksamhet. Idag sysslar den kinesiska koncernen med att tillverka 

motordelar och skotrar som går på export. Det kinesiska moderbolaget hade 50 anställda och 

en balansomslutning på 625 miljoner yuan (1 yuan≈1 krona) år 2005 enligt en 

kreditundersökning utförd av Hills & Associates i Hong Kong på begäran av journalisten 

Wong. Vinsten samma år var drygt en miljon före skatt och skuldsättningsgraden 84 %. En 

kreditundersökning var nödvändig för att bedöma Fanerduns finansiella muskler eftersom 

öppenheten i kinesiska företag inte är som i Sverige. I själva verket har kinesiska företag ofta 

tre olika bokföringar, en för investerare som visar hög vinst, en för skatteverket som visar låg 

vinst samt en som används för internt bruk där de riktiga siffrorna uppges. Kalmar kommun 

hade fått uppgiften att koncernens balansomslutning var 5 miljarder. (Wong, 2007:251-266) 

4.1.1 Fanerdun Group AB 

Koncernen Fanerdun International Holding består av olika företagsgrupper, varav det svenska 

bolaget Fanerdun Group AB är en. Fram till bildandet av det svenska bolaget fanns ingen 

tidigare utlandserfarenhet inom koncernen. Fanerdun Group AB är moderbolag till de tre 

företagen; Fanerdun Equipment AB, Fanerdun Marketing & Management AB samt Fanerdun 

Real Estate AB. (Fanerduns förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2006-07-05--2007-08-

31 s.1) Strukturen över Fanerdun Group AB visas i figuren nedan. 
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Figur 2: Fanerdun Group AB:s företagsstruktur 

 

4.1.2 Affärsidén  

Fanerduns tanke är att bygga ett handelscentrum där svenska och europeiska grossister och 

detaljister kan köpa kinesiska produkter utan att åka till Kina. Fanerduns (Luos) affärsidé är 

att sälja ett paket med butiksyta på ca 40 kvadratmeter i mässhallen, lägenhet i Hangzhou och 

en lägenhet i Kalmar. Priset på paketet beräknas till mellan 3,5 och 5 miljoner yuan och ca 80 

% av de 1100 utställningsplatserna måste vara uthyrda för att verksamheten ska gå med vinst. 

(Svenskt Näringsliv, 2008) För en svensk ekonom kan affärsidén verka affärsmässigt märklig 

menar Jansson. Varför skulle kineserna vara intresserade av en lägenhet i Hangzhou när de 

redan bor i Kina? Jansson menar att för en kines är inte erbjudandet märkligt. Hangzhou är 

enligt kinesisk sägen paradiset på jorden varför en lägenhet där är mycket eftertraktat. Vidare 

menar Jansson att efter att ha sett liknande handelsplattformar fungera runtom i Europa är han 

fortfarande övertygad om att det inte är något fel på Luos vision. Jansson tar det heller inte för 

otroligt att det faktiskt fanns 6000 intresserade investerare. 6000 kineser är inte mycket i 

Kina, i Sverige glömmer vi bort att Kina är som en hel kontinent säger Jansson. (Jansson, 

2008-12-04) 

 

Hur kom det sig då att Fanerdun valde att etablera sig i just Kalmar? I en intervju i 

Barometern säger Luo att Kalmar var det bästa valet företagsekonomiskt sett. Under ett år har 

han undersökt olika etableringsalternativ. I Sverige är investeringskostnaderna låga, låg 

företagsbeskattning och låga boendekostnader. ”Dessutom finns det i ert samhälle många 

lagar och normer och regler jag uppskattar...Vi vet egentligen ingenting mer om ert samhälle, 
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men bilden av Sverige är positiv... Jag hoppas att ni tar emot oss som ett nyfött barn” sade 

Luo. (Barometern, 2008-08-21) Ytterligare en anledning som har uppgetts till att Luo valde 

just Kalmar är på grund av det geografiska läget ”mitt i den dynamiska Östersjöregionen” 

(Kalmar kommun, 2008a). Wong (2007:247) skriver att Kalmar förvisso är en geografisk 

mittpunkt i Östersjöregionen men betonar att mittpunkten på grund av undermåliga 

förbindelser bara är just geografisk. Det går inga färjor till andra Östersjöländer och den enda 

destinationen med reguljärflyg är Stockholm (Wong, 2007:248). 

4.1.3 Fanerduns styrelse 

Fanerdun Group AB:s styrelse har sedan starten i september 2006 ändrat skepnad ett otal 

gånger. Från början ingick Karl Olof Steen och Sten Thunberg som beskrivs som två 

namnkunniga frontgestalter som gav trovärdighet åt Fanerdunprojektet. Bägge begärde 

emellertid utträde under våren 2007. (SR, 2008a) Karl Olof Steen återinträdde igen under 

hösten 2007 för att innan nyårsskiftet åter begära utträde. Sedan mars 2008 består styrelsen 

enbart av kineser, efter avhopp under hösten består styrelsen enbart av Luo Jinxing och hans 

hustru Zheng Kuiling. (Östra Småland, 2008-10-21) Idag står Luo som både ordinarie 

ledamot och styrelseordförande och Zheng Kuiling som ordinarie ledamot. Då styrelsen ska 

bestå av tre ledamöter och en suppleant är styrelsen därmed inte fulltalig. (Affärsdata) 

 

Till Östra Småland säger Sten Thunberg att han begärde utträde ur styrelsen på grund av att 

han fick veta för lite samtidigt som han som styrelseledamot hade ett personligt ansvar för 

etableringen (Östra Småland, 2008-10-21). Karl Olof Steen berättar i en intervju för Sveriges 

Radio att det var mycket som inte stämde med Fanerdun. Varken kommunen eller ens 

styrelsemedlemmarna visste hur det kinesiska moderbolaget till svenska Fanerdun Group AB 

såg ut. Både ägarstrukturerna och vilka säkerheter i kapital som finns har varit oklart trots att 

Steen själv åkt till Kina för att lära mer om verksamheten. (SR, 2008b) 

4.2 Etableringsprocessen i korthet 

Investeringsavtalet mellan Fanerdun och Kalmar kommun skrevs i Augusti 2006. Redan från 

början kantades dock etableringen av problem. Samma år uppdagades att Fanerdun lockade 

kinesiska investerare med löften om svenskt medborgarskap, vidare uppstod frågetecken om 

Fanerduns ekonomi. I början av 2007 anlände kinesisk byggarbetskraft till Kalmar men det 

dröjde inte länge förrän byggnationerna stoppades på grund av brutna 

arbetssäkerhetsföreskrifter. Fanerdun hamnade även tidigt i tvist med Byggnads på grund av 
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avtalsvidriga och uteblivna löner. På hösten 2007 invigdes mässhallen, dock i hyrda 

provisoriska lokaler eftersom den tilltänkta byggnationen inte stod klar. Några kinesiska 

investerare fanns inte heller på plats vid tidpunkten för invigningen utan Fanerdun köpte 

själva in produkter att visa upp. I slutet av 2007 åkte den kinesiska byggarbetskraften hem och 

projektet lades på is. Under 2008 var aktiviteten kring Fanerdun låg. Under våren 

presenterades Fanerduns årsredovisning vilken bland annat visar höga leverantörsskulder. 

Under hösten framkom att Fanerdun har stora skulder till bland annat Kalmar kommun och 

NCC. (Svenskt Näringsliv, 2008) Kalmar kommun sade i december 2008 upp 

investeringsavtalet med Fanerdun, samtidigt dök nya kinesiska investerare upp i Kalmar. En 

sammanfattande bild av etableringsprocessen presenteras nedan.  

Figur 3: Tidslinje över Fanerduns etableringsprocess (Svenskt Näringsliv 2008) 

 

4.3 Externa aktörer - Etableringsprocessen i detalj 

I följande stycke delas etableringsprocessen in i åtta faser i vilka Fanerduns externa aktörer 

beskrivs enligt figur nedan: 

Figur 4: De externa aktörernas roll i Fanerdunetableringens faser 
 
Fas Händelse Berörd extern aktör 
1 Kontaktetablering ISA, Regionförbundet i Kalmar län 
2 Avtal och markförsäljning Kalmar kommun 
3 Mediauppståndelse Media 
4 Byggstart Byggnads, Arbetsmiljöverket 
5 Fanerdun granskas Kinesiska myndigheter 
6 Invigning Lokala näringslivet 
7 Avtrappning Nya investerare 
8 Ekonomisk summering Kalmars kommuninvånare 
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4.3.1 Fas 1: Kontaktetablering (ISA och Regionförbundet) 

Avtalet mellan Kalmar kommun och Fanerdun skrevs 2006, det var dock ett resultat av den 

Kinasatsning som Regionförbundet i samarbete med ISA inledde 2002. Regionförbundet 

tecknade under år 2004 ett samarbetsavtal med den kinesiska regionen Changxing. I avtalet 

kom regionerna överens om att Changxing skulle öppna ett kontor i Kalmar för investeringar i 

Sverige och i Kina samt att regelbundet genomföra ett forum för att stimulera 

affärsmöjligheter i de bägge regionerna. Redan under 2005 genomfördes det första forumet 

och det kinesiska kontoret öppnades. (Protokoll RF, 2007-02-08) Det första forumet Yangtze 

Delta River Forum hölls i Changxing med 900 deltagare, varav ungefär 30 kom från Kalmar 

län. Det var under detta forum som de inledande kontakterna med Luo knöts. (Svenskt 

Näringsliv, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Regionförbundet har under projektnamnet ”Kinasatsning” bistått med finansiering till 

marknadsföringen av Kalmar län med en miljon under 2006 och två miljoner under 2007 

(Protokoll RF, 2007-02-08). Idag är dock Regionförbundet angeläget om att framhålla att 

Kinasatsningen i samarbete med ISA har pågått mycket längre än sedan 2006 när 

investeringsavtalet med Fanerdun skrevs under samt med att påpeka att satsningen har 

medfört många andra Kinarelaterade projekt i regionen (Svenskt Näringsliv, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionförbundet i Kalmar län 

Regionförbundet i Kalmar län är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt 

och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Förbundet är offentligt finansierat och det är länets 12 

kommuner tillsammans med landstinget som står som ägare. Regionförbundet syftar till 

att utveckla regionen genom att erbjuda nätverk, samordning och ekonomiskt stöd för att 

uppnå konkreta mål. (Regionförbundet, 2008) 

 

ISA 

ISA:s uppdrag är att medverka till att öka de utländska investeringarna i Sverige. ISA 

menar att för ett litet land som Sverige är utländska investeringar viktiga eftersom de på 

sikt bidrar till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt. ISA tillkännager att en del 

utländska etableringar inte behöver en investeringsfrämjande organisation men anser dock 

att för de flesta utländska investeringar är organ som ISA en stor tillgång. Genom att förse 

investeraren med rätt information och professionell hjälp anser ISA att de kan vara 

avgörande i investeringsprocessen. (ISA, 2008b) På ISA:s engelska hemsida marknadsför 

sig ISA sig genom budskapet ”let us be your business facilitator” (ISA, 2008c).  

 



 23 
 

ISA finansieras av anslagsmedel, bidrag från regeringen samt från partners i 

projektverksamheten. För 2007 uppgick kostnaderna totalt till 87 989 tkr. Av den totala 

kostnaden står Stockholmsverksamheten för 65 877 tkr (75 %) och utlandsverksamheten för 

22 112 tkr (25 %). Kostnaden för verksamheten i Kina uppgick under år 2007 till 6007 tkr. I 

december 2007 uppgav ISA att 73 % av de 101 kinesiska etableringar ISA medverkat i under 

åren 2001-2007 fortfarande är verksamma. Vid samma tidpunkt beräknades 500 personer vara 

anställda i dessa etableringar. Flest anställda har vid denna tidpunkt Fanerdun med 185 (varav 

kinesiska byggarbetare står för 130) tätt följt av telekomföretaget Huawei med 130 anställda. 

(ISA:s verksamhetsberättelse, 2007) 

 

ISA delar in de kinesiska etableringarna i marknadsdrivna investeringar av mindre 

handelsföretag och större entreprenörer (exempelvis Fanerdun) och kompetensdrivna 

investeringar som telekomföretag (exempelvis Huawei). Majoriteten av de kinesiska 

etableringarna är marknadsdrivna, detta till trots menar ISA att dessa investeringar på kort sikt 

inte är så betydelsefulla för svensk ekonomi. Däremot kan investeringarna öka i betydelse på 

längre sikt spår ISA eftersom kinesisk strategi ofta är att på sikt utöka till andra verksamheter. 

ISA väljer att fokusera mer på kompetensdrivna investeringar eftersom de marknadsdrivna 

ofta har svårare att klara sig. Under 2008 ligger fokus mer på de statliga kompetensdrivna 

företagen. ISA menar att kinesiska entreprenörer i stor utsträckning saknar internationell 

erfarenhet och därför i början behöver ett omfattande stöd. (ibid.) 

 

Idag får ISA kritik av både Jansson, Wong och Davidsson. Davidsson hade personligen 

förväntat sig mer av samarbetet med ISA säger han. I början var samarbetet starkt men under 

långa perioder har det varit tyst från ISA berättar Davidsson. Att ISA fanns med i bilden från 

början ökade vår känsla för att Luo var seriös menar Davidsson. (Davidsson, 2008-12-10) På 

ett frågeforum på Kalmar kommuns hemsida där allmänheten kan ställa frågor till kommunen 

om Fanerdunetableringen svarar kommunen: ”Vi fick dessutom garantier från ISA att 

Fanerdun var seriöst så självklart skulle vi sälja” (Kalmar kommun, 2008b). ISA säger att de 

aldrig kan garantera att en transaktion blir framgångsrik utan att det är kommunens eget 

ansvar att agera på affärsmässiga grunder (Svenska Dagbladet, 2007-12-16). Vidare säger ISA 

att de aldrig gör due diligence av företag, det har ISA varken kompetens eller resurser för 

(Kalmar Läns Tidning, 2007-09-18). Både Jansson och Wong menar att ISA är alltför drivna 

av att fånga kinesiska investeringar till Sverige och i brådskan åsidosätter kvaliteten på 

etableringarna. Wong är rädd för att ryktet för kinesiska företag skadas när ISA 
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rekommenderar företag som Fanerdun. Risken är att när genuint bra kinesiska företag vill 

etablera sig i Sverige får de kalla handen av svenska kommuner som tror att de är oseriösa. 

(Wong, 2008-12-18) 

4.3.2 Fas 2: Investeringsavtal och markförsäljning (Kalmar kommun) 

Den 16 augusti 2006 kom Fanerduns VD Luo till Kalmar för första gången och åt lunch med 

kommunstyrelsens ordförande, Johan Persson. Diskussionerna vid lunchen övergick till rena 

förhandlingar och tre dagar senare, den 19 augusti undertecknas investeringsavtalet mellan 

Fanerdun och Kalmar kommun. (Svenskt Näringsliv, 2008) Mitt under förhandlingarna ska 

Luo ha fått ett samtal av Kinas premiärminister (Barometern, 2006-08-21). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I det skede som nyheten om Fanerdun kom beskrivs Kalmar som krisdrabbat i Dagens 

Industri. Flextronics och Cloetta lämnade staden och i slutet av 2005 stängde Bombardier sin 

fabrik. Sammanlagt försvann 2500 jobb från Kalmar. Politiskt sett var det året då Reinfeldts 

regering tog över makten. I Kalmar vann socialdemokraterna valet i september vilket i 

efterhand av vissa till viss del förklaras med Fanerdunavtalet som ingicks bara en månad före 

valet. (Dagens Industri, 2008-10-08) 

 

Näringslivschefen i Kalmar Kommun, Thomas Davidsson, berättar att det var en intensiv 

period när Fanerdun kom till stan. Han själv blev anställd bara två dagar innan Luos första 

Kalmarbesök. Davidsson berättar att han själv som nyanställd kände sig nollställd emellanåt 

och erkänner att han fick ”googla” och utnyttja egna kunskapsbanker i början för att känna att 

han fattade rätt beslut. Davidsson menar att han direkt fick ett seriöst intryck av Fanerdun och 

Luo.  ”Det fanns ingen anledning för Kalmar kommun att tvivla på det här” säger Davidsson. 

ISA medverkade under mötet och det sades att en marknadsundersökning gjorts under ett år. 

(Davidsson, 2008-12-10) Någon årsredovisning från det kinesiska Fanerdun fick kommunen 

aldrig se. Wong (2007:252) skriver att på begäran av kommunen att få se årsredovisningen 

fick kommunen en powerpointpresentation av Fanerdun, på kinesiska. Regionförbundets 

Kalmar kommun  

Kalmar var under 1300-talet en av rikets mäktigaste städer. Närheten till djupt farbart 
vatten gjorde att Kalmar var en viktig handels- och mötesplats. Kalmar har emellertid 
tappat sin status i stadshierarkin efter mitten av 1800-talet. Förvisso har sjöfart, handel 
och tjänster fortfarande varit av betydelse men även här har Kalmar tappat efter 1950-
talet. (Cybercity, 2008) 
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Magnus Gustafsson säger till Affärsvärlden: ”Det är inte bara att ringa bolagsverket i Kina. 

Det går inte. Ekonomiska rapporter är topphemlig information” (Affärsvärlden, 2006-10-24). 

I Kalmar Läns Tidning ger Davidsson förklaringen ”kineserna blickar inte bakåt utan framåt 

och eftersom bokslut beskriver det förgångna är de utan intresse” (Kalmar Läns Tidning, 

2007-08-25). ”Kinaexperten” Frédéric Cho, Asien-ansvarig vid HQ-bank säger emellertid: 

”Seriösa kinesiska aktörer har insett att transparens är A och O, och tvekar aldrig att dela med 

sig av information, inklusive bolagens årsredovisningar” (Fokus, 2007-06-29). 

 

I det sju sidor långa avtalet mellan Fanerdun och Kalmar kommun ställs krav på att Fanerdun 

ska följa svensk lag och följa den svenska arbetsmarknadens regler. I gengäld ska kommunen 

bidra med infrastruktur som vatten, avlopp och vägar. Kalmar kommun ska även bistå med 

skola och vård för de kinesiska investerarna. (Investment Agreement, 2006) Idag säger Johan 

Persson att kommunens roll enbart har varit att sälja mark (Barometern, 2008-07-17). Till 

tidningen Östra Småland säger Johan Persson ”under hela den här processen har vi försökt 

hålla en rågång kring vad som är frågor som företaget måste svara på och vad som är 

kommunens roll” (Östra Småland, 2008-10-28). På frågan om Kalmar kommun överskridit 

sin kommunala roll i Fanerdunetableringen svarar Davidsson att det är svårt att ta ställning till 

eftersom ingen svensk kommun tidigare stått inför samma situation. Davidsson själv anser att 

kompetensen för att hantera Fanerdun fanns i kommunen och för de tillfällen där det saknades 

kunskap och erfarenhet togs det in extern kompetens. Något av det svåraste under projektets 

gång har varit språksvårigheterna menar Davidsson eftersom inte någon på Kalmar kommun 

någon gång kunnat föra ett direktsamtal med Luo utan hela tiden har varit utelämnade till en 

tolk. Kalmar kommun har inte haft tillgång till en egen tolk som har följt med under resans 

gång utan det har varit olika tolkar från tillfälle till tillfälle berättar Davidsson. (Davidsson, 

2008-12-10)   

 

Jansson menar att Kalmar kommuns okunskap kring internationella affärskontakter har varit 

en avgörande faktor till varför etableringen inte har lyckats. Jansson understryker att det är 

svårt att tala om kommunen i bestämd form när det ryms så många olika både människor och 

partier under namnet. Särskilt näringslivsenheten där kunskapen borde finnas har särskilt 

brustit kompetensmässigt menar Jansson. I kombination med Fanerduns brist på 

internationella erfarenheter har det blivit ”blind som leder blind” jämför Jansson. (Jansson, 

2008-12-04) Wong (2007) drar en liknande parallell angående att Kalmar kommun inte 

anställt en egen tolk. Wong menar att även om Fanerduns avsikt inte var att lura kommunen 
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innebär det ändock att kommunen går miste om mängder med information. ”Det är lite som 

att gå in i boxningsmatch med en handduk virad runt huvudet” (Wong, 2007:252). 

 

I affärsuppgörelsen mellan Fanerdun och Kalmar kommun beslutades även att parterna ska 

arbeta fram ett marknadsföringsprojekt. I projektet ska Kalmar kommun investera 6 miljoner. 

(Barometern, 2008-08-21) Marknadsföringsprojektet har bland annat inneburit ett antal 

Kinaresor för kommunen. I augusti 2007 skriver Östra Småland att tjänstemännens och 

politikernas ”reklamresor” till Kina vid det tillfället totalt kostat skattebetalarna en halv 

miljon kronor (Östra Småland, 2007-08-25). 

 

Efter avtalets ingång har Fanerdun efterhand köpt tre större markområden av kommunen: 

• Kläckeberga 10, 150 000 kvm, inköpt för 12.2 miljoner kronor, syfte: mässhall 

• Startmotorn 1, 21 388 kvm, inköpt för 2,2 miljoner kronor, syfte: hotellbygge 

• Théhuset 1, 49 103 kvm, inköpt för 6,6 miljoner kronor, syfte: bostäder 

 

(Kalmar Läns Tidning, 2008-10-22 samt Fanerduns förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 

2006-07-05--2007-08-31 s.1)  

 

På begäran lämnas följande sammanställning (figur 5) över markförsäljningen ut från 

kommunen. Marken med fastigheter ämnad som mässhall var vid försäljningen bokförd till 9 

776 tkr. Den övriga marken var exploateringsmark och upptagen till noll i kommunens 

balansräkning vid försäljningstillfället. 

 

Figur 5: Sammanställning av Kalmar kommuns markförsäljning till Fanerdun 
 
Objekt Status Köpesumma 

(tkr) 

Bokfört 

värde (tkr) 

Reavinst 

(tkr) 

Kläckeberga 10:6 Fastighet 9 200 7 292 1 908 

Kläckeberga10:10 Fastighet 3 000 2 484 516 

Startmotorn 1 Exploateringsmark 2 200 0 2 200 

S:a Vimpeltorget 

(Théhuset) 

Exploateringsmark 6 600 0 6 600 

Summa   21 000 9 776 11 224 
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4.3.3 Fas 3: Mediauppståndelse (Media) 

På lokal nivå har rapporteringen av Fanerdunetableringen varit intensiv. En sökning på 

”Fanerdun” 2008-12-22 på lokaltidningarna Barometern och Östra Smålands hemsidor ger 

526 respektive 339 träffar. För de rikstäckande tidningarna DN och SvD är motsvarande 

siffror 11 träffar per tidning. Bland journalisterna som väckt störst uppmärksamhet är 

frilansjournalisten Ola Wong den som skapat mest uppståndelse. Redan en månad efter att 

investeringsavtalet med Kalmar kommun var underskrivet avslöjade Wong i Sydsvenska 

Dagbladet att Luo lockar kinesiska investerare med permanent uppehållstillstånd i Sverige. 

Artikeln får Luo att vilja stämma Sydsvenskan och få Wong utvisad ur Kina. (Wong, 

2007:258) 

 

Jansson menar att de på Kalmar Högskola tidigt misstänkte att Luos egentliga affärsidé var att 

skapa ett ”Chinatown” i Kalmar. Idag efter att ha sett andra fungerande handelsplattformar 

menar han att permanent uppehållstillstånd är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

sälja in affärsidén till kinesiska utställare. (Jansson, 2008-12-04) Ytterligare en månad efter 

det första avslöjandet avslöjar Wong att kinesiska Fanerdun är högt skuldsatt och att 

tillgångarna inte uppgår till samma värde som Kalmar kommun fått uppgifter om. Wong 

avslöjar även att Luo har svårt att betala marken i Hangzhou där det skulle byggas lägenheter 

för investerarna. (Sydsvenska Dagbladet, 2007-08-21) 

 

Davidsson anser att mediebevakningen har varit ”tuff”. Stundtals har rapporteringen varit 

saklig medger Davidsson men understryker att tidningarna väldigt tydligt valt att leta fel 

istället för möjligheter. (Davidsson, 2008-12-10) Jansson (2008-12-04) å andra sidan 

berömmer särskilt lokaltidningen Barometern för att de vågat ifrågasatta etableringen på ett 

objektivt och sakligt sätt. Wong upplever att Kalmar kommun istället för att lyssna på 

varningssignalerna från media istället valt att ”PR-spinna” och förflytta fokus från de verkliga 

problemen. Kalmar kommun agerade aningslöst och höll varandra om ryggen istället för att se 

till sakfrågorna säger Wong idag. Varför lyssnade kommunen inte på varningssignalerna? 

Kanske stod det för mycket personlig prestige på spel spår journalisten. (Wong, 2008-12-18) 

Svenskt Näringsliv skriver i en rapport att mediebevakningen faller inom ramarna för god 

journalistik. Viss rapportering andas tvivel och misstro skriver Svenskt Näringsliv men drar 

samtidigt slutsatsen att det inte finns någon anledning att tro att liknande projekt skulle ha 

undgått en del kritisk granskning. (Svenskt Näringsliv, 2008) 
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4.3.4 Fas 4: Byggstart (Byggnads och Arbetsmiljöverket) 

Fanerdunetableringen kan leda till 800 nya arbetstillfällen i Kalmar hette det i projektets 

begynnelse (DN, 2006-08-20). I investeringsavtalet står att Fanerdun kan ”employ Chinese 

experts and some Chinese labour” (Investment Agreement, 2006:6). I själva verket skulle 

some Chinese labour innebära 130 influgna kinesiska byggarbetare. I januari -07 kom de 

kinesiska byggarbetarna till Kalmar och tre månader senare uppdagades att arbetarna bara fick 

ut 1/6 av avtalsenlig lön. Fanerdun hävdade emellertid att de inte bar ansvaret utan deras 

underleverantör, byggbolaget Xinxing. De avtalsvidriga lönerna fick fackförbundet Byggnads 

att hota med blockad men konflikten löste sig efter att Fanerdun så småningom accepterade 

att betala ut avtalsenlig lön. I december 2007 uppdagades det att flera arbetare som anlänt 

under sommaren inte fått någon lön alls under tre månaders tid. Totalt handlar det om en 

löneskuld på 10 miljoner. Fanerdun skyller återigen på Xinxing samt att företaget har svårt att 

föra ut pengar ur Kina. (Svenskt Näringsliv, 2008) 

 

Byggnads är emellertid inte övertygade om Fanerduns oskuld. På Fanerduns hemsida står 

byggbolaget Xinxing nämligen som ett dotterdotterbolag till det kinesiska moderbolaget. 

Fanerdun förnekar att Xinxing tillhör koncernen men Willy Hulthén, förbundsombudsman på 

Byggnads, säger att oavsett hur ägarförhållandena ser ut står det klart att Fanerdun och 

Xinxing står nära varandra. Hulthén är övertygad om att inget utav bolagen någonsin haft för 

avsikt att betala ut rätt lön. (Byggnadsarbetaren, 2008-01-23) I februari 2008 nås en 

överenskommelse med Byggnads, det förefaller som rätt lön nu betalats ut (Svenskt 

Näringsliv, 2008). 

 

Utöver Byggnads har Fanerdun även varit i konflikt med Arbetsmiljöverket. Under våren 

2007 stoppades byggnationen under en månads tid på grund av säkerhetsbrister. Incidenten 

fick Fanerdun att anställa en ombudsman från Byggnads för att komma till rätta med 

säkerheten. Under sommaren samma år rapporterades dock nya arbetsmiljöproblem. (ibid.) 

 

Davidsson menar att det aldrig varit några konstigheter med att Fanerdun skulle få använda 

kinesisk arbetskraft, så länge företaget följer svensk lag. Vad det gäller problemen med 

Byggnads anser Davidsson att det har varit en sak mellan Fanerdun och Byggnads där varken 

Kalmar kommun eller ISA spelat någon roll. På frågan om det ändå inte verkar ekonomiskt 

märkligt att Fanerdun med given vetskap att de måste betala ut avtalsmässiga löner ändå 
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väljer att anställa kinesisk arbetskraft instämmer Davidsson, men hävdar att det inte var 

kommunens sak att avgöra utan att det är upp till Fanerdun hur de vill genomföra sin 

byggprocess. Vidare menar Davidsson att han fått det berättat för sig från större företag samt 

forskat lite själv kring det faktum att det är vanligt att företag tar med sig egen arbetskraft vid 

en utlandsetablering. (Davidsson, 2008-12-10) Jansson (2008-12-04) å andra sidan menar 

tvärtom att det är högst ovanligt att företag inte nyttjar den nya marknadens lokala kompetens.  

4.3.5 Fas 5: Fanerdun granskas av kinesiska myndigheter  

I augusti 2007 avslöjar Wong i Sydsvenska Dagbladet att Luo saknar tillstånd att föra ut 

pengar ur Kina samt att företaget granskas i sin hemprovins Zhejiang. När Luo enligt konstens 

regler ansökte om utföringstillstånd via nationella Reform- och UtvecklingsKommissionen 

(RUK) hade RUK samtidigt fått information om att Luo lockade med överdrivna löften. På 

grund av den falska marknadsföringen begärde nationella RUK en granskning av Fanerdun på 

provinsnivå. En tjänsteman på byrån för kontroll av utländsk valuta finner situationen märklig 

då projektet är i full gång utan att Luo har de rätta tillstånden att föra ut pengar. 

Tjänstemannen drar från detta slutsatsen att Fanerdunetableringen antingen är finansierad med 

utländska medel eller Luos egna pengar som han illegalt fört ut ur Kina. Luo svarar att 

projektet så långt varit finansierat med ett lån i Swedbank samt genom vänner men att han nu 

behöver tillståndet för att kunna fortsätta verksamheten. (Sydsvenska Dagbladet, 2007-08-21) 

 

Davidsson berättar att det var många kulturkrockar mellan Luo och kommunen. Exempelvis 

berättar Davidsson att Luo vid ett tillfälle i början bad om att få stöd. Det tog flera timmar för 

Davidsson att berätta att i Sverige lämnar vi inte stöd till företag. Först flera timmar senare 

uppdagades missförståndet, medan kommunen trodde att Luo bad om finansiellt stöd menade 

Luo att han sökte stöd på ett mentalt plan. (Davidsson, 2008-12-10) Även Wong talar om 

kulturskillnader mellan Kina och Sverige och nämner just att i Kina kan vänskap och bra 

relationer vara starkare än avtal och regler. I Sverige har Fanerdun beskrivits som ett stort 

företag med kontakter som sträcker sig upp till premiärministernivå. I Kina är Fanerdun ett 

medelstort företag och om Luo haft de kontakter han utgett sig för att ha skulle han troligen 

inte ha några problem att få tillstånd att föra ut pengar säger Wong. Det faktum att Fanerdun 

granskades av kinesiska myndigheter borde om något varit en varningssignal menar Wong. 

(Wong, 2008-12-18) I augusti 2007 var Johan Persson i Zhejiang för att få klarhet i 

utredningen och berättar då för Barometern att det inte finns några betänkligheter kring 

Fanerdun, att tillståndet är klart vilken dag som helst (Barometern, 2007-08-24). I själva 
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verket skulle det sista tillståndet inte bli klart förrän i oktober 2008 (Barometern, 2008-10-27). 

Fanerduns problem att föra ut pengar har blivit något som företaget förklarat sina 

betalningssvårigheter med fram till nu när de skyller på finanskrisen (SR, 2009c). Jansson 

gissar att Luo relativt tidigt insåg problemen med etableringen och utnyttjat svårigheten att få 

tillstånd till något att skylla på. Det kan vara så att han spelar ”blame game” med 

myndigheterna bara för att rädda ansiktet spår Jansson. (Jansson, 2008-12-04) 

4.3.6 Fas 6: Invigning i provisoriska lokaler (Lokala näringslivet) 

Eftersom mässhallarna på grund av fördröjningarna inte stod klara i tid för invigningen i 

september 2007 användes istället en provisorisk lokal för invigningen som Fanerdun hyrde av 

det kommunägda bolaget Industriparken. Knappt 50 dagar innan invigningen berättar 

Fanerduns finanschef för Östra Småland att mellan 7000-8000 kinesiska företag har beställt 

prospekt om etableringen men ännu är inga avtal med utställare skrivna. (Östra Småland, 

2007-08-10) Vid tidpunkten för invigningen fanns fortfarande inga kinesiska utställare på 

plats varför Fanerdun själva köpte in 7 000 produkter att skylta med (Sydsvenska Dagbladet, 

2007-09-27). Fanerdun köpte varor och tjänster av det lokala näringslivet i Sverige för cirka 

80 miljoner kronor enligt Fanerduns dåvarande finanschef. Det var i samband med 

mässhallsbygget och framför allt vid iordningsställandet av den hyrda provisoriska 

mässhallen, där invigningen senare hölls, som det lokala näringslivet engagerades. 

(Barometern, 2008-09-17)  

4.3.7 Fas 7: Avtrappning (Nya investerare) 

Efter invigningen i september 2007 är aktiviteten kring Fanerdun låg. I december 2007 

skickas den kinesiska arbetskraften hem och projektet uppges ligga på is. I mars 2008 står 

byggnationerna fortfarande stilla. Under april 2008 presenteras Fanerduns årsredovisning. 

(Svenskt Näringsliv, 2008) En sökning på Affärsdata visar de olika bolagens årsredovisningar 

för räkenskapsåret 2006-07-05--2007-08-31. Bolagens balansomslutning, soliditet och resultat 

sammanfattas i figuren nedan. Den övervägande delen av bolagen visar en låg soliditet. 

Kläckeberga 12 AB, som visar en högre soliditet, hade för det aktuella räkenskapsåret ännu 

inte förvärvat marken Théhuset vilken senare inköptes för 6,6 miljoner. Den svenska 

koncernen visar för det aktuella räkenskapsåret, det vill säga till och med 2007-08-31, 

leverantörsskulder på 53,4 miljoner samt skulder till moderbolaget på 41,7 miljoner. 

(Årsredovisningen 2006-07-05--2007-08-31 s.5)  
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Figur 6: Sammanställning av nyckeltal för Fanerdun Group AB 
 
Bolag Balansomslutning 

(tkr) 

Soliditet 

(%) 

Årets Resultat 

(tkr) 

MB Fanerdun Group AB 21 811 98,69 -3 264 

Fanerdun Real Estate AB 351 21,94 -23 

Fanerdun Kläckeberga 10 AB 14 989 0,68 -208 

Fanerdun Kläckeberga 12 AB 88 88,64 -22 

Fanerdun Startmotorn 1 AB 2 287 2,84 -35 

Fanerdun Equipment AB 106 749 0,1 -118 

Fanerdun Marketing & 

Management AB 

11 078 1,48 -3 736 

Koncernen Fanerdun Group AB 125 827 13,32 -8 237 

 

I september 2008 bekräftar Industriparkens VD att Fanerdun inte betalat hyran för de 

provisoriska utställningslokalerna sedan i våras (2008). Betalningssvårigheterna får följden att 

hyresavtalet sägs upp och Fanerdun tvingas lämna lokalerna den 1 december 2008. Fanerdun 

är skyldiga Industriparken 6,4 miljoner kronor för den obetalda hyran inklusive ränta. (Östra 

Småland, 2008-09-27) I slutet av november gör tidningen Barometern en intervju i den 

provisoriska utställningslokalen och möts av utställningsprylar, mögliga hotellmöbler och 

förtvivlad personal. Utöver de 7000 utställningsprylarna finns tusentals möbler, till det 

planerade hotellet, vilka fraktats från Kina. På grund av att de legat i containrar i månader har 

en stor del av möblerna möglat. Lokalen måste vara utrymd den 1 december och personalen 

vet inte vad de ska göra med allt. (Barometern, 2008-11-25)  

 

I september 2008 avslöjar även tidningen Barometern att flera lokala företag fortfarande inte 

har fått betalt trots att det då gått mer än ett år sen invigningen. Det är dock svårt för 

lokaltidningen att få fram uppgifter, allting som rör Fanerdunprojektet tycks vara känsligt. 

Fordringsägarna talar om hur viktigt projektet är för Kalmars framtid. Två bolag med stora 

fordringar på Fanerdun är NCC och Swerock. Affärschefen för NCC Construction säger i en 

intervju med Barometern att företaget har haft extra mycket tålamod med Fanerdun och att 

hänsyn tagits till deras kulturella förhållanden.  Det största skälet till den ovanligt långa 

tidsfristen uppger affärschefen ändå är att varken NCC eller något annat företag vill köra 

Fanerdunprojektet i sank genom att driva in sin fordran. (Barometern, 2008-09-17) En månad 
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senare tar emellertid NCC:s tålamod slut. NCC lämnar in ett betalningsföreläggande till 

kronofogden angående Fanerduns skuld till NCC som inklusive räntor uppgår till 12 miljoner 

kronor. (Östra Småland, 2008-10-21)  

 

Den 15 december 2008 röstar en enig kommunfullmäktige igenom att säga upp 

investeringsavtalet med Fanerdun (Barometern, 2008-12-15). Den 19 december skriver 

Barometern ”Fanerdun är tillbaka”, en ny kinesisk investerare Ren Zhanguo är eventuellt 

intresserad av att ta över Fanerdun efter Luo (Barometern, 2008-12-19). Den 29 december, 

vilket är så långt som rapporteringen i denna uppsats följer etableringen, rapporterar tidningen 

Östra Småland att Fanerdun nu återupptar planerna. I dagarna har kinesiska arbetare setts 

utföra mätningar på tomten Théhuset och säger själva att de förbereder för framtida 

byggnation. (Östra Småland, 2008-12-29) Den senaste nyheten som beaktas i denna uppsats 

är att Fanerdun gått in med en avbetalningsplan både vad gäller skulden till kommunen och 

den till NCC. (SVT, 2008) 

4.3.8 Fas 8: Ekonomisk summering av projektet (Kommuninvånare) 

I början av etableringen 2006 hölls ett informationsmöte i Kalmarsalen där allmänheten fick 

ta del av planerna. Reaktionerna beskrivs som övervägande positiva, intresset var stort och det 

hördes få kritiska röster. (Svenskt Näringsliv, 2008) När avslöjandena i media sedan kommer 

vänder opinionen och tidningen Barometern får en ”läsarstorm” av kritiska röster som 

ifrågasätter om Fanerdun har ekonomi nog att genomföra projektet (Barometern, 2006-11-14). 

Davidsson gissar att många utav de kritiska rösterna nog inte har uppfattat att kommunen 

ända från början har satsat på total öppenhet. ”Många tror nog att det finns hemliga papper 

och agendor men så är inte fallet, vi har varit jättenoga med att det ska vara full insyn” 

understryker Davidsson. (Davidsson, 2008-12-10) På ett kommunfullmäktigemöte i december 

2008 kritiserar emellertid företrädare för Folkpartiet just öppenheten under etableringens gång 

(Barometern, 2008-12-15). Östra Smålands redaktör Agneta Adéen JO-anmälde i oktober 

2008 Kalmar kommun för bristande diarieföring (Kalmar Läns Tidning, 2008-12-04). 

 

Frågan många kommuninvånare ställer sig idag är vad etableringen kostat kommunen. 

Davidsson berättar att utgiftssidan för Fanerdunprojektet ligger på mellan 4-5 miljoner, men 

understryker att intäktssidan ligger på 21 miljoner för markförsäljningen. Betalningen av 

marken skötte Fanerdun klockrent, rätt belopp i rätt tid. Hur konstigt det än låter så är 

Fanerdun en plusaffär för oss säger Davidsson. (Davidsson, 2008-12-10) Johan Persson 
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skriver i en insändare i Östra Småland i december 2007: ”Kommunen har hittills haft intäkter 

från Fanerdun på drygt 21 miljoner och kostnader på cirka 3 miljoner. Nettot är med andra ord 

18 miljoner”. (Östra Småland, 2007-12-12) En transaktionslista med namnet 

”Transaktionslista avseende Fanerdunprojektet 2006-10 OKT 2008” kan på begäran beställas 

från kommunen. Listan visar en total kostnadssumma på 4,6 miljoner kronor. Bland 

kostnaderna finns exempelvis kostnadsposterna ”Kostnader i Kina-projektet 68 967 kr” och 

”Svenska Ostindiska Companiet AB 135 000 kr”.   

 

Jansson menar att kostnaderna för etableringen inte motsvaras av faktiska utgifter. Vad är 

alternativkostnaderna och vilket rykte har Kalmar fått? (Jansson, 2008-12-04) Johan Persson, 

kommunstyrelsens ordförande, menar att oavsett hur det går för Fanerdun så har etableringen 

haft positiva konsekvenser för Kalmar. ”Det har varit bra PR för kommunen och gett oss ett 

hyggligt plus” säger Johan Persson. (Dagens Industri, 2008-10-08) Wong (2008-12-10) menar 

att logiken bakom att all publicitet är bra publicitet skulle, om den varit korrekt lett till att 

Tjernobyl varit en välmående turistort vid det här laget med tanke på all uppmärksamhet orten 

fick vid härdsmältan.  
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5. Analys 

I detta kapitel diskuteras empirin utifrån Blankenburgs modell genom externa och interna 

faktorer.  

5.1 Fanerdun i Blankenburgs modell 

Child & Rodriguez (2005) menar att västerländska modeller såsom nätverksperspektivet kan 

appliceras på kinesiska företag, som Fanerdun. Samtidigt menar forskarna att modellen med 

fördel bör kompletteras med de fyra perspektiven; The Latecomer Perspective, Institutional 

Analysis and the role of the Government, Entrepreneurs and Institutions och Liability of 

Foreigners. I Fanerduns fall är Child & Rodriguez förslag till anpassning bara delvis 

applicerbara. När det gäller The Latecomer Perspective pekar forskarna på de kinesiska 

företagens kapacitet att vilja lära som en stor resurs. Fanerduns anpassningsförmåga och vilja 

att lära, som kommer diskuteras närmare senare i kapitlet, är dock starkt eftersatt och troligen 

i sig en förklaring till varför etableringen inte lyckades. Angående regeringens roll verkar det i 

vad som framkommit i empirikapitlet som om Fanerdun inte verkat rida på ”Going Global”-

vågen och skulle ha fått något särskilt stöd. Istället har Fanerdun granskats av de kinesiska 

myndigheterna och tillstånden att föra ut pengar har dragit ut på tiden.  

 

Det är först perspektiven Entrepreneurs och Liability of Foreigners som kan sägas vara delvis 

applicerbara på Fanerdun. Kinesiska entreprenörer drar sig enligt Child & Rodriguez dit 

regeringen styr snarare än dit affärsmöjligheterna finns. Huruvida det var strategiskt att 

etablera en mässhall i Kalmar är en fråga som inte diskuteras närmare i denna uppsats då det 

egentligen är för tidigt att säga eftersom affärsidén aldrig hann sättas på prov. Däremot är det 

en berättigad fråga som gäckar många. Möjligen är det så att Luo uppmuntrades av 

uppmaningen ”Go global” utan att titta på hur strategiskt det var att ”go global” just i Kalmar. 

Slutligen är perspektivet Liability of Foreigners och kinesers benägenhet att etablera sig i 

grupp delvis sant för Fanerdun. Trots att antalet bosatta kineser i Kalmar i dagsläget är relativt 

litet är just syftet att samla kinesiska investerare i en mässhall med lägenheter i samma 

område helt i linje med Child & Rodriguez påstående.  
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5.2 Externa faktorer 

Externa faktorer kan enligt Blankenburgs modell antingen stärka eller försvaga ett företags 

etableringsprocess. Nedan diskuteras de externa faktorer som presenteras i modellen som har 

varit aktuella för Fanerdunetableringen. 

5.2.1 Motstridiga intressen 

Den externa faktorn motstridiga intressen kan enligt Blankenburg (1995) leda till ett 

protektionistiskt beteende hos de externa aktörerna i de fall där aktörernas intressen inte 

sammanfaller med företagets. Två aktörer Fanerdun haft många diskussioner med är 

Byggnads och Arbetsmiljöverket. Byggnads är bland annat till för att säkerställa att lönenivån 

är så pass hög att svenska byggnadsarbetare ska kunna konkurrera om arbetstillfällena, vilket 

kanske kan kallas protektionistiskt beteende för de svenska jobben. Sett ur Fanerduns ögon är 

Byggnads och Arbetsmiljöverket två aktörer vars intressen inte överensstämmer med 

företagets. Diskussionerna med de två aktörerna har gjort att byggnationerna dragit ut på 

tiden, vilket i sig medfört fördyrande kostnader för Fanerdun. Dessutom har de avtalsenliga 

lönerna inneburit mer kostnader för företaget än planerat. Sett med svenska ögon är Byggnads 

och Arbetsmiljöverket dock två naturliga inslag vid en etablering. Därutöver står det 

uttryckligen i investeringsavtalet att Fanerdun ska följa svenska lagar och 

arbetsmarknadsregler.  

 

En aktör vars intressen sammanfaller väl med Fanerduns är ISA, kanske till och med lite för 

väl. ISA skriver i sin verksamhetsberättelse att de är medvetna om att kinesiska entreprenörer 

ofta är oerfarna och behöver mer stöd. Davidsson berättar att ISA var starkt närvarande i 

början av etableringen men att det sedan varit tyst under långa perioder. Som följer av 

tidslinjen (figur 3) har Fanerdun löpande haft olika problem och skulle behövt hålla någon i 

handen, gärna en svensk myndighet som är medveten om kinesiska entreprenörers 

oerfarenhet. ISA:s uppgift är att medverka till ökade utländska etableringar i Sverige. För att 

etableringarna ska lyckas ur ett längre perspektiv krävs även ett uppföljande arbete av ISA, 

inte bara kontaktetablering.  

 

Även ISA:s kontaktetablering kan ifrågasättas. Kalmar kommun menar att de såg ISA:s 

medverkan som en garanti för Fanerdun. ISA själva menar att de inte kan garantera att 

etableringen blir framgångsrik utan lägger ansvaret på kommunen. Det förefaller som om det 

finns ett förväntningsgap mellan ISA och Kalmar kommun. Kalmar kommun litar på att det 
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svenska myndighetsorganet bara rekommenderar seriösa företag. ISA själva förefaller enbart 

räkna antal etablerade kinesiska investeringar i Sverige utan att ta hänsyn till varken 

potentialen eller seriositeten hos företagen. ISA:s uppgift är att öka utländska etableringar i 

Sverige. ISA säger själva att de inte har kompetens eller resurser att utföra due diligence. 

Denna typ av mindre seriös kontaktförmedling kan ifrågasättas när den bedrivs av en statlig 

myndighet finansierad av statliga pengar. Risk föreligger att svenska kommuner blir 

avskräckta av oseriösa utländska etableringar vilket kan hindra seriösa kinesiska företag i 

framtiden. Detta scenario verkar snarare minska antalet utländska etableringar i Sverige i 

framtiden. 

5.2.2 Företagets synlighet i nätverket 

Företagets synlighet i nätverk relaterar till hur framträdande företaget är i nätverket. Ett 

synligt företag skapar lättare relationer i nätverket menar Blankenburg (1995). På grund av att 

Fanerdun i stor grad har valt att utnyttja egen arbetskraft och även importerat material från 

Kina har företaget i viss mån isolerat sig från den övriga lokala marknaden i Kalmar. Däremot 

har Fanerdun gjort sig väl känt i länet via massmedia. Precis som Wong argumenterar är inte 

all publicitet bra publicitet. Fanerdun är mer känt via media för vad de inte presterat snarare 

än vad de har presterat såsom uteblivna löner, ofullständig styrelse, ej fullföljda 

arbetssäkerhetsföreskrifter. Blankenburgs teori att ett synligt företag har lättare för att inleda 

nya relationer gäller inte i detta fall då Fanerduns synlighet framför allt beror på negativ 

publicitet.  

 

Därmed inte sagt att mediebevakningen skulle vara en anledning till Fanerduns misslyckande. 

”Avslöjandena” i media är faktiska företeelser kring Fanerdun som har existerat. Davidsson 

menar att journalisterna har varit tydligt inriktade på att söka fel snarare än möjligheter. 

Naturligtvis kan det verka frustrerande för Kalmar kommun när det ena avslöjandet efter det 

andra uppdagas i media rörande etableringen de arbetar så hårt för. Men precis som 

kommunen har sin roll är journalisternas roll att rapportera om det som händer, vilket är 

precis det de har gjort. Hade kommunen lyssnat på de varningssignaler som media levererade, 

varningssignaler som kommunen vägrade se och ta till sig i sin iver, hade situationen möjligen 

sett annorlunda ut idag.   
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5.2.3 Aktiviteten hos de externa aktörerna 

Aktiviteten hos de externa aktörerna är avhängigt hur starka de tidigare två nämnda faktorerna 

kommer att påverka etableringsprocessen. En negativt, men passiv, inställd aktör påverkar 

inte processen. Kalmars kommuninvånare är en av de aktörer vars inställning till Fanerdun 

skiftat under projektets gång. Visserligen beskrivs opinionen i början som positiv men frågan 

är idag vem av Kalmar kommuns skattebetalare som inte önskar att kostnaderna och tiden för 

Fanerdunetableringen gått till frågor som berör Kalmars kommuninvånare, som skola och 

sjukvård. Kalmar kommuns kostnader för projektet uppgår till 4,6 miljoner kronor. Dels går 

det att ifrågasätta huruvida denna siffra stämmer överhuvudtaget. Dels går det att fråga sig 

vilka av kostnaderna som egentligen skulle ha uppkommit om kommunen valt att ”hålla en 

rågång” gentemot Fanerdun.  

 

Det faktum att det i transaktionslistan för kostnader i Fanerdunprojektet finns oklara 

kostnadsposter exempelvis Ostindiefararen 135 000 kr (en händelse helt orelaterad till 

Fanerdun) gör att beloppet på 4,6 miljoner kan ifrågasättas. För det första förefaller det som 

om Fanerdunkontot blivit något av en ”slasktratt” för allt Kinarelaterat i kommunen. För det 

andra väcker det onekligen frågan om det finns faktiska Fanerdunrelaterade kostnader som 

bokförts på andra kostnadskonton i kommunen. Den verkliga kostnaden för Fanerdun 

förefaller än så länge okänd, i ljuset av detta kan den vara såväl mindre som större. Att det 

sedan på transaktionslistan förekommer så intetsägande poster som ”Kostnader i 

Kinaprojektet” på så stora belopp som 70 000 kr är i sig anmärkningsvärt. Det är inte möjligt 

att från transaktionslistan se vad alla kostnadsposter avser. Hade Kalmar kommun verkligen 

hållit en rågång gentemot Fanerdun hade kommunen varit mer restriktiv med att lägga tid och 

pengar på olika resor till Kina för att hjälpa Fanerdun med marknadsaktiviteter. En kostnad 

som Kalmar kommun inte haft för Fanerdunetableringen men som vore välkommen är 

kostnader för en egen tolk. Det hade varit värdefullt för kommunen att ha tillgång till en 

professionell och oberoende tolk som följt projektet från början.  

 

Det förefaller även som det finns frågetecken för hur ”vinsten” beräknas för 

Fanerdunprojektet. Att som Johan Persson i sin insändare i Östra Småland 2007-12-12 räkna 

på nettot genom att ta intäkter minus kostnader är att göra det för lätt för sig. Marken som 

säljs har även ett bokfört värde och samtidigt som den säljs förlorar också kommunen en 

tillgång. Intäkterna är 21 miljoner och det bokförda värdet uppgår till 9,8 vilket gör att 
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kommunen kan redovisa en reavinst på 11,2 miljoner. Det finns dessutom en hänförlig 

kostnadspost på 4,6 miljoner. Skulle Fanerdun senare gå i konkurs är chanserna för 

kommunen att få ut sin 6,4 miljoner stora fordran på Fanerdun små. Anledningen till att 

Kalmar kommun kan säga att affären är positiv för kommunen beror på att marken är lågt 

värderad i kommunens balansräkning. Tehuset och Startmotorn var värderade till noll i 

kommunens balansräkning vid försäljningstillfället. I samma ögonblick som Kalmar kommun 

gör valet att sälja marken till Fanerdun uppstår dessutom en förlorad alternativintäkt. Hade 

marken inte sålts till Fanerdun hade marken ännu funnits i kommunens ägo och hade kunnat 

säljas till någon seriös företagare. Visst är detta en hypotetisk diskussion och självklart ska 

kommunen sälja sin mark till företag som vill investera när tillfälle ges. Men bör det inte även 

ingå i ”rågången” att kommunen gör en bedömning av företaget utifrån dess årsredovisning 

eller beställer en due diligence? Kalmar kommun fick enligt Wong ta del av en powerpoint 

presentation av Fanerduns ekonomiska situation, på kinesiska. Investeringsavtalet 

undertecknades bara några få dagar efter Luo kom till Kalmar första gången. Frågan är vilken 

bild kommunen hann skaffa sig av Fanerdun på dessa få dagar utan att ens ha tittat på 

företagets årsredovisning. (Som kommunen för den delen inte skulle ha kunnat läsa eftersom 

de inte anställt någon egen tolk). IKEA etablerade sig ungefär samtidigt som Fanerdun i 

Kalmar vilket har gjort att fler företag har dragits till regionen. ”IKEA-effekten” gör att mer 

mark efterfrågas vilket innebär att diskussionen om alternativintäkter ovan faktiskt är relevant 

i sammanhanget.  

5.2.4 Nätverkets internationaliseringsgrad 

En hög internationaliseringsgrad indikerar att de externa aktörerna har direkta kontakter i 

utlandet, vilket i Blankenburgs modell upplevs som positivt då det innebär att företaget kan 

vara känt för aktörerna redan innan etableringen. Eftersom Luo utifrån vad som framkommit i 

empirikapitlet inte har någon tidigare utlandserfarenhet är det föga troligt att Fanerdun skulle 

vara känt för aktörerna via en tidigare marknad. Även Fanerduns externa aktörers nätverk är 

begränsat internationaliserat. Kalmar kommuns tidigare internationella erfarenhet är ytterst 

begränsad. Som diskuterats tidigare har inte kommunen haft tillgång till en professionell och 

oberoende tolk. Detta innebär att Kalmar kommun ofta varit utlämnade att kommunicera 

enbart via Fanerduns tolk. Att den internationella erfarenheten är låg i Kalmar kommun märks 

även på att den kulturella aspekten tillåts att bli överdimensionerad. Fanerdun lyckas att 

övertyga både Kalmar kommun och Regionförbundet att det inte är brukligt i Kina att lämna 

ut årsredovisningar, vilket de helt oreserverat godtar.  
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Den aktör där det uttalat finns internationell erfarenhet är ISA. ISA har kontor i Kina och är 

dessutom medvetna om just behovet för kinesiska entreprenörer av särskilt stöd. Med tanke på 

att ISA på sin engelska hemsida marknadsför sig just genom ”let us be your business 

facilitator” är frågan hur mycket ISA har uträttat i etableringen inte obefogad. Med facit i 

hand kan tyckas att det är just en mellanhand mellan Fanerdun och Kalmar kommun som 

saknas. ISA fanns dock med i bilden redan från början.  

5.2.5 Nätverkets struktur 

Ett väldefinierat nätverk med tydliga roller är enligt Blankenburg svårt att bryta sig in i men 

när företaget väl är inne underlättas etableringsprocessen. För nätverk med otydliga roller 

gäller det motsatta, det är lätt att ta sig in i nätverket men svårigheten att hitta sin roll 

försvårar etableringsprocessen. Fanerduns svenska nätverk är ett typexempel på ett löst 

sammansatt nätverk med otydliga roller. Dels är det ISA som med egna ögon enbart agerar 

kontaktförmedlare utan ansvar, men som i kommunens ögon är en garanti för den okända 

kinesiska parten. Framför allt spelar kommunen en otydlig roll där de själva inte verkar ha 

hittat sin identitet. Kommunen idag säger att deras roll enbart har varit att sälja mark. I 

investeringsavtalet är dock rollen en helt annan, kommunen lovar att bistå med skola och 

sjukvård för investerarna och även förse med infrastruktur. Idag tittar nya investerare på 

Fanerdun med eventuellt intresse att köpa ut Luo. Kommunen kommer med all säkerhet 

denna gång hålla sig på armlängds avstånd. Skulle etableringen dock genomföras med 1100 

kinesiska utställare på plats är det oundvikligt för kommunen att vara en viktig aktör.  

 

Att Kalmar kommuns roll bara har varit att sälja mark och att man i övrigt har hållit en rågång 

mot Fanerdun är en efterhandskonstruktion. Marknadsföringsresorna till Kina är ett exempel 

på att kommunen inte bara agerat markförsäljare. Samtidigt är det omöjligt för Kalmar 

kommun att enbart spela rollen av markförsäljare när en realiserad etablering faktiskt skulle 

innebära ett litet Chinatown i Kalmar. Utan tvekan skulle det få stora konsekvenser för 

Kalmar kommun om 1100 kinesiska investerare med familjer skulle bosätta sig i Kalmar. En 

svårighet för kommunen är att hitta rätt balans mellan att vara markförsäljare, medspelare i 

etableringen och samtidigt vara kommun med ansvar för övrig verksamhet gentemot 

kommuninvånarna.  
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5.3 Interna faktorer 

5.3.1 Företagets ambition och intresse 

Om företagets interna aktörer delar samma mål, har samma ambition och intresse, underlättas 

etableringsprocessen enligt Blankenburg. Om aktörerna däremot har skilda åsikter försvåras 

processen. Förändringar i Fanerduns styrelse är ett tecken på att det har funnits oenighet inom 

företaget. Flera tidsmässigt närstående styrelseavhopp har varit en indikation för omvärlden 

att allt inte stått helt rätt till vilket har minskat förtroendet för Fanerdun.  

 

Företagets ambition och intresse är en förbryllande aspekt av Fanerdunetableringen. På det 

monetära planet har intresse definitivt funnits. Markbetalningarna kom in i rätt tid och med 

rätt belopp. Eftersom Fanerdun enbart lämnat en årsredovisning är det svårt att uttala sig om 

vilka kostnaderna har varit. Totalt sett måste dock Luos kostnader för arbetet i Kalmar uppgå 

till mångmiljonbelopp. Däremot brister Fanerduns ambition och intresse vad gäller viljan att 

anpassa sig till Sverige och svenska lagar och normer. Företaget har varit delvis eller helt 

ovilligt att ta till sig arbetsmarknadsregler och säkerhetsföreskrifter. Problemen har 

återkommit vilket tydligt indikerar en svag anpassningsförmåga hos Fanerdun. Intressenternas 

tålamod för företagets upprepade misstag har varit stort. ”Ta emot oss som ett nyfött barn och 

stöd oss när vi gör misstag” vädjade Luo i begynnelsen. Precis så har Fanerdun behandlats, 

trots ökade obetalda skulder hos fordringsägare som NCC har Fanerdun skyddats och fått en 

ovanligt lång tidsfrist. Trots upprepade avslöjanden i media om uppehållstillstånd och ej 

betalda löner har kommunen haft fortsatt tilltro för företaget. Mycket kan sägas om ISA och 

Kalmar kommun, men Fanerduns eget ansvar får inte underskattas. Varför Fanerdun satsat så 

mycket pengar om intentionerna inte var seriösa är en fråga som fortsätter att förbrylla.  

5.3.2 Connected relationships och nätverkets internationaliseringsgrad 

Connected relationships är de relationer som aktörer i nätverket har till andra aktörer, det vill 

säga när företagets förbindelser kan agera länk till andra kontakter. Om företagets connected 

relationships dessutom verkar i andra länder ökar internationaliseringsgraden i nätverket, 

vilket enligt Blankenburgs modell är positivt för etableringsprocessen. Utifrån vad som 

framkommit i datainsamlingen har Fanerdun ingen tidigare utlandserfarenhet. Eftersom Luo 

eller någon representant från Fanerdun inte har kunnat intervjuas är det oklart vilket nätverk 

Fanerdun faktiskt har. I Barometern skrevs det i början av etableringen att Luo fick samtal 

från Kinas premiärminister. Wong beskriver Fanerdun som ett mellanstort kinesiskt företag 
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som tillverkar skotrar. Troligtvis har Luo varken internationella kontakter eller kontakter på 

ministernivå. Hade så vart fallet hade han med all sannolikhet agerat med större 

professionalism och anpassat sig till den nya svenska marknaden. Hade Luo haft de kontakter 

han utgett sig för att ha skulle han troligtvis inte haft de problem han haft med att föra ut 

pengar ur landet menar Wong.  

 

Steget från att sälja skotrar i Kina till att etablera ett stort handelscentrum i Sverige är 

gigantiskt. Förutom att Luo troligtvis inte har några i sammanhanget värdefulla kontakter har 

han heller inte någon erfarenhet av den verksamhet han är på väg att ge sig in i. Han har sett 

fenomenet fungera i Yiwu, jättemarknader med tusentals besökare. Han har en storslagen 

vision som han vill överföra till ett främmande land. Huruvida visionen faktiskt skulle fungera 

får vi troligtvis aldrig veta. Projektet strandar innan affärsidén ens har testats, någonstans i ett 

virrvarr av ett icke definierat nätverk, kinesiska tillstånd, fackliga strider och brist på 

internationell erfarenhet från samtliga parter.  

5.3.3 Nätverkskunskap 

Ju bättre kunskap företaget har om nätverket det äntrar desto mer underlättas 

etableringsprocessen. Som tidigare diskuterats har Fanerdun ingen tidigare internationell 

erfarenhet. Luo var helt ovetandes om spelreglerna i det nya nätverket. Inte ens aktörerna i det 

nya nätverket var helt övertygade om sina egna roller. Det måste ha varit svårt för Fanerdun 

att erhålla kunskap om det svenska nätverket när aktörerna i nätverket själva inte är bekanta 

med spelreglerna. Gemensamt för de flesta svenska aktörerna i nätverket är dock att det finns 

en välvilja till Fanerdun. Både Kalmar kommun, Regionförbundet, och ISA verkar för att 

etableringen ska realiseras.  

 

För att förstå hur nätverket fungerar måste företaget verka i det enligt Blankenburgs modell. 

Problemet är att Fanerdun, möjligen på grund av ren oerfarenhet, när det väl verkar i nätverket 

inte visar någon tillstymmelse att ta till sig och anpassa sig till det svenska nätverket. Trots all 

välvilja realiseras aldrig Luos etablering. Nätverket är odefinierat varför det är svårt för 

Fanerdun att hitta sin plats men framför allt visar inte Luo någon vilja att ta till sig kunskap 

om det svenska nätverket. En sammanfattande figur över hur de externa och interna 

faktorerna påverkat riktningen på etableringsprocessen visas nedan. 
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Figur 7: Sammanfattande modell över faktorer som påverkat Fanerduns etableringsprocess 

 

5.3.4 Etableringsprocessen 

Etableringsprocessen styrs av de externa och interna faktorer som diskuterats ovan. Samtidigt 

menar Blankenburg att etableringen även är avhängig hur många aktörer det är i nätverket, 

hur aktivt företaget är samt när etableringen äger rum. Både företagets aktivitet och antalet 

aktörer har diskuterats ovan. Trots många välvilligt inställda aktörer och att Fanerdun 

åtminstone tagit ett finansiellt intresse i Kalmar genom markbetalningarna har det brustit för 

Fanerdun att aktivt anpassa sig till de svenska förhållandena. Tidsaspekten är dock även den 

av vikt för att få en förståelse för etableringen. 

 

Fanerdun kom i ett expansivt läge. Det var högkonjunktur, IKEA höll på att etablera sig i 

staden vilket i sig lockar många nya företag till regionen. Möjligen såg det ut som om läget 

skulle vända för Kalmar efter år av förlorade arbetstillfällen. Några som behövde en 

vändning, och möjligen drömde om Kalmars tidigare position som handelscentrum, var 

Kalmars socialdemokrater. Det är troligen inte en slump att ett investeringsavtal med 

Fanerdun, som med tanke på storleken på investeringen rimligen borde ta månader att 

förhandla fram, skrivs under efter bara några dygns förhandlingar en månad innan valet. Just 
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snabbheten under vilket avtalet förhandlades fram är en av kommunens brister i 

etableringsprocessen. Förhandlingarna ägde rum utan att Kalmar kommun vare sig hade 

tillgång till en egen kinesisk tolk eller någon som helst överblick av Fanerduns finansiella 

situation. Idag har Fanerdun liksom högkonjunkturen vänt, från en gigantisk etablering med 

800 nya arbetstillfällen till ett skuldsatt företag med ett skadat förtroende. Konjunkturen 

kommer med all säkerhet vända uppåt igen. Huruvida Fanerdun någonsin kommer att resa sig 

är dock något som framtiden får utvisa.   
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6. Slutsats 

I detta kapitel belyses och reflekteras kärnan i uppsatsen; att utifrån ett nätverksperspektiv 

förklara Fanerduns etableringsprocess. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning inom 

området.   

6.1 Slutsats 

Ett kinesiskt handelscentrum i Kalmar, med plats för 1100 utställare. Visionen var det inget 

fel på säger forskare som sett fenomenet fungera på andra ställen. Fanerdunetableringen i 

Kalmar har dock ända från början kantats av problem. Brutna arbetssäkerhetsföreskrifter, 

outbetalda och ej avtalsenliga löner, falsk marknadsföring med löften om svenskt 

uppehållstillstånd, tillstånd som dragit ut på tiden, styrelseavhopp och oklara ekonomiska 

uppgifter om Fanerdun. Sett ur ett nätverksperspektiv och med hjälp av Blankenburgs modell 

kan det faktum att etableringsprocessen inte utmynnar i en realiserad etablering förklaras med 

att det både externt och internt är få faktorer som verkar i en för Fanerdun positiv riktning. 

 

Externt finns en välvilja till Fanerdun med många aktiva aktörer, grunden för välviljan är 

dock substanslös. Huruvida Luos intentioner någonsin var seriösa är en fråga som förblir 

obesvarad. Mediasignalerna och Fanerduns ekonomiska rapporter talar dock ett tydligt språk 

vilket de externa aktörerna på grund av oerfarenhet och det odefinierade nätverket misslyckas 

att se. ”Sanningen” om Fanerdun, falsk marknadsföring och den kinesiska sidans ekonomiska 

situation fanns hela tiden lika tillgänglig för kommunen som för media om rätt kompetens 

hade anlitats. Informationen kom ändock i kommunens händer men avfärdades eller 

blundades för. Kalmar kommun hänvisar i sin tur till ISA, det statliga myndighetsorganet som 

i kommunens ögon lämnade garantier för Fanerdun. Här framträder konsekvensen av att 

nätverket är odefinierat och att aktörerna inte känner sina roller. ISA skickar tillbaka ansvaret 

till kommunen. Att kalla det förväntningsgap är nästintill en underdrift. Den svenska vanan 

trogen litar Kalmar kommun på svenska myndigheter. ISA, med uppgift att öka antalet 

utländska investeringar i Sverige, bockar glatt av nästa etablering utan att ta hänsyn till vare 

sig finansiella muskler eller seriösa intentioner. Istället för att ge de två aktörerna, ISA och 

Kalmar kommun, möjligheten att skylla misslyckandet på varandra bör varje aktörs agerande 

ifrågasättas och tillskrivas var sitt ansvar. 
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Även internt är det få faktorer som talar för en realiserad etablering. Företaget har ingen 

internationell erfarenhet och hoppet från deras nuvarande verksamhet gigantiskt. Dessutom 

har Fanerdun Group AB:s styrelse ett flertal gånger drabbats av avhopp vilket sänt signaler till 

omvärlden att allt inte stått rätt till i företaget. Utöver det har Fanerdun på grund av bristande 

ambition och intresse inte anpassat sig till svenska regler och föreskrifter vilket resulterat i 

långdragna tvister med Arbetsmiljöverket och Byggnads. Tvisterna har inte bara lett till 

fördyrande kostnader för Fanerdun utan framförallt ytterligare urholkat förtroendet. Utöver 

det har Fanerdun granskats av kinesiska myndigheter. Kinesiska tillstånd att föra ut pengar 

har dröjt vilket i kombination med Wongs beställda due diligence av företaget ytterligare spätt 

på misstankarna om att Fanerdun inte har den finansiella förankring i Kina som företaget 

utgett sig för att ha. Den ambition och det intresse som företaget faktiskt har visat är 

prestationer i form av markbetalningar till kommunen. De ensamma prestationerna har räckt i 

två och ett halvt år för kommunen som nu i december 2008 har sagt upp alla avtal med 

Fanerdun. 

 

Slutligen är faktorn tid av stor vikt för att förstå etableringsprocessen. Fanerdunetableringen 

kom i ett expansivt läge som genomsyrades av en stark framtidstro. Den enbart fyra dygn 

korta förhandlingsprocessen mellan Fanerdun och Kalmar kommun förhindrar parterna från 

att granska varandra vilket får till följd att kommunen skriver under ett avtal med en 

ekonomiskt helt okänd part. Blankenburgs modell beskriver en utlandsetablering som en 

utvecklingsprocess som drivs av aktörerna i nätverket, vilket är en träffande förklaring av 

Fanerduns etableringsprocess. Fanerdun under ledning av Luo har framförallt brustit internt. 

Att processen tillåts att fortskrida beror dock på en ogrundad välvilja till Fanerdun av de 

externa aktörerna och då framförallt Kalmar kommun som fortsätter att driva 

etableringsprocessen av ett blott luftslott framåt. Etableringen har varit ett kostsamt 

misslyckande för Kalmar kommun, kanske inte så mycket i faktiska utgifter men framför allt i 

förlorade alternativintäkter, dåligt publicitet och ett skadat förtroende.  

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Under uppsatsens gång har det kommit upp framförallt två aspekter som känns aktuella för 

fortsatt granskning och diskussion; Kalmar kommuns agerande och oklarheterna kring ISA:s 

roll. Det skulle vara intressant att ur ett samhällspolitiskt perspektiv diskutera kommunens 

skyldigheter och befogenheter vid en etablering som Fanerduns. Ska kommunen ägna sig åt 

den här typen av verksamhet överhuvudtaget? ”Det går inte att bedöma om kommunen har 
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överskridit sin roll, det här har aldrig tidigare hänt en svensk kommun. Det finns inget facit” 

säger Davidsson. En normgivande diskussion om kommunens roll och hur kommuner bör 

agera i sådana här lägen vore välkommen. Ska kommunen få sälja mark till vilket företag som 

helst utan några krav på en ekonomisk värdering? I fallet Fanerdun är det tydligt att 

kommunen inte hade tillräckliga underlag för att göra en ekonomisk bedömning av Fanerdun. 

Som tidigare har diskuterats är det omöjligt för kommunen att inte bli en viktig aktör vid en 

realiserad etablering av den här storleken. Men var det rätt av kommunen att bistå med 

marknadsföring av projektet? Var går ramarna för kommunens agerande? 

 

En annan roll som har ifrågasatts i uppsatsen är ISA:s. En granskning av ISA:s uppdrag och 

funktion vore intressant. Vad tillför ISA den svenska tillväxten och hur många svenska jobb 

skapas? I Fanerdunetableringen har ISA:s roll varit minst sagt otydlig. Det förefaller som om 

ISA har varit mer intresserade av att ha medverkat i etableringen än av hur det faktiskt har 

gått för själva etableringen. Med blicken på Fanerdun föreligger en risk att svenska 

kommuner idag har blivit avskräckta och i framtiden avböjer när seriösa kinesiska företag vill 

etablera sig. Det borde vara viktigare för ISA att lägga fokus på kvalitet istället för kvantitet. 

Hur ser kraven ut på de företag som ISA försöker locka till Sverige?  Vilka krav har ISA 

själva på sig för att få fortsatta medel till sin verksamhet?  

6.3 Tankar om framtiden 

NCC och Kalmar kommun har enligt de senaste nyheterna som beaktas i denna uppsats 

kommit överens med Fanerdun om avbetalningar på skulderna. För NCC kan det vara en 

möjlighet att skjuta en förväntad förlust på framtiden för att slippa att visa en förlust i dagens 

finanskris vilket de troligen ofrånkomligen hade behövt göra om Fanerdun drivits i konkurs. 

Fanerdun har för räkenskapsåret 2006-07-05--2007-08-31 leverantörsskulder på 53 miljoner. 

Det har inte framkommit något som talar för att skulderna skulle ha minskat sedan 

årsredovisningen upprättades, snarare tvärtom. NCC:s fordran och Kalmar kommuns fordran 

är hos Fanerdun två skulder som har tillkommit. Listan på fordringsägare är troligen lång. 

Vad det gäller Fanerduns tillgångar är det troligt att det föreligger ett stort 

nedskrivningsbehov eftersom många av möblerna till hotellet möglat. De bolag som vid tiden 

för årsredovisningen hade förvärvat mark (Startmotorn och Kläckeberga 10) visar låg soliditet 

vilket betyder att markköpen finansierats med lånade pengar. I dagsläget torde en 

avbetalningsplan inte betyda mycket mer än att kommunen och NCC skjuter problemen på 

framtiden. 
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En möjlighet till en framtid för Fanerdun uppges nu vara nya investerare. Nu har kommunen 

chansen att visa att de har lärt sig av sina misstag. Det är exempelvis varken orimligt eller 

omöjligt att kräva att få ta del av kinesiska årsredovisningar. Svenska Fanerduns 

årsredovisning borde liksom all mediauppståndelse fått kommunens alarmklocka att ringa. En 

mer lyhörd och kritiskt granskande attityd hos kommunen är något som i skenet av denna 

uppsats efterfrågas när nya investerare nu uppges vara på ingång. Även om Fanerduns 

finansiella del skulle kunna lösas kvarstår fortfarande frågetecken som inte diskuterats i denna 

uppsats, frågor som om det överhuvudtaget är möjligt att få igång den här typen av 

verksamhet i Kalmar.
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide Davidsson 

1. Berätta om hur det kändes i början av etableringen, när investeringsavtalet var 

underskrivet? 

2. Berätta om ditt intryck av Fanerdun och Luo? 

3. Hur vill du beskriva kommunens roll i etableringen? 

4. Hur vill du beskriva samarbetet med ISA? 

5. Vilka svårigheter upplevde du med Fanerdun? 

6. Hur tycker du Fanerdunetableringen påverkat Kalmar? 

7. Vilka kostnader har kommunen haft för Fanerdunetableringen? 

8. Hur såg kommunen på att Fanerdun använde sig av så mycket kinesisk arbetskraft? 

9. Vilka anledningar ser du till att Fanerdunetableringen inte lyckades? 

10. Vad har kommunen lärt sig av etableringen, på vilket sätt skulle ni agera annorlunda 

idag? 

 

Intervjuguide Jansson 

1. Berätta om de rapporter ni skrivit om liknande handelsplattformar? 

2. Med tanke på din tidigare forskning, hur ser du på Luos affärsidé? 

3. Hur tycker du kommunen hanterat Fanerdunetableringen? 

4. Tror du media haft någon inverkan på etableringen (isåfall vilken?) 

5. Hur har du upplevt att ISA har agerat under etableringen? 

6. Upplever du att högskolans kompetens har tillvaratagits? 

7. Vilka anledningar ser du till att etableringen inte lyckades? 

 

Intervjuguide Wong 

1. Vad var det som fick dig att intressera dig för Fanerdun? 

2. När började du ana att allt inte stod rätt till? 

3. Vad fick du för intryck av Luo och Fanerdun? 

4. Vad fick du för intryck av politikerna i Kalmar? 

5. Vad är bilden av Fanerdun i Kina? 

6. Vad anser du om Fanerduns affärsidé? 
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7. Vad tror du är främsta anledningen till att etableringen inte lyckades? 

8. Dina avslöjanden fick stor uppmärksamhet, vad fick du för respons/bemötande av de 

inblandade aktörerna? 

 

 


