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1. Sammanfattning 

Oxford Research har genomfört en utvärdering av Smålands Shanghaikontors näringslivsrelaterade 
verksamhet från 2015 till 2017. Under denna period har kontoret drivits och finansierats gemensamt 
av Kalmar och Kronobergs Län. Denna rapport sammanfattar resultaten av uppdraget som genom-
fördes under våren 2017 genom intervjuer med företag och branschorganisationer som haft ett sam-
arbete med kontoret under denna projektperiod. Syftet med utvärderingen av Smålands Shanghaikon-
tor är att få en förståelse för hur branschorganisationer och företag upplever verksamheten och vilka 
konsekvenser det haft för näringslivet i Småland. Rapporten skall samtidigt utgöra ett underlag för 
beslut om kontorets framtida verksamhet.  

Smålands Shanghaikontor har valt att arbeta proaktivt gentemot branschorganisationer som relaterar 
till ett antal av Kalmar och Kronobergs läns strategiska branschområden, nämligen träindustrin, be-
söksnäringen, livsmedelsindustrin samt miljöteknikbranschen. Detta arbetssätt har gett kontoret möj-
lighet att nå ut till fler relevanta företag, samt att snabbare kunna skapa tillitsfulla relationer till enskilda 
företag genom organisationerna, men även gett kontoret specialistkompetens inom dessa områden. 
Kontoret hjälper även enskilda företag som efterfrågar deras tjänster, men i dessa fall kontaktas de 
ofta av företagen själva istället för att arbeta aktivt uppsökande. Smålands Shanghaikontor erbjuder 
en rad olika tjänster såsom marknadsanalyser, rådgivning, och förmedling av kontakter och genomför 
en rad arrangemang, däribland investeringsmöten och studieresor, allt med målsättningen att skapa en 
plattform för samarbete mellan köpare och säljare i Småland och Kina.  

Företagen och branschorganisationerna som varit i kontakt med Smålands Shanghaikontor uppskattar 
de olika former av stöd som finns att tillgå, samt medarbetarnas höga kulturella kompetens och djupa 
kännedom om de regionala näringslivsförhållandena i Småland och Kina. För företagen är en Kina-
satsning en långsiktig investering med målsättningen att öka deras omsättning. Även om det i nuläget 
är svårt att mäta sådana resultat då majoriteten av de intervjuade företagen är i en tidig fas av sin 
satsning, anser de att kontoret har gett dem en ökad exponering till, och ökat deras medvetenhet om, 
den kinesiska marknaden. I flera fall har kontorets stöd dessutom redan lett till kontakter, exportmöj-
ligheter och investeringar.  

Smålands Shanghaikontors syfte är att erbjuda en tjänst som inte är tillgänglig för de flesta företag i 
regionen idag. Företagen uppfattar tjänsten som en unik service, som är personlig, praktisk, kostnads-
fri och modern, och fungerar som en “accelerator i kontaktskapande”. I och med att företagen ser sin 
egen satsning på Kina ur ett långsiktigt perspektiv är det även viktigt att kontoret kan tillämpa ett 
sådant perspektiv. Det finns därför överlag en mycket positiv inställning till en permanentering av 
kontoret. Enligt intervjupersonerna finns det dock även potential för utveckling inom marknadsfö-
ring, konkretisering av kontorets tjänster, deras förmåga att nå rätt företag samt en ökning av deras 
resurser. 

På bakgrund av den samlade utvärderingen rekommenderar Oxford Research att  

1. Smålands Shanghaikontor permanenteras så att verksamheten kan drivas på ett processorien-
terat sätt med långsiktiga målsättningar. 
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2. Det görs upp en konkret översikt över vilken typ av tjänster Shanghaikontoret kan erbjuda 
enskilda företag som sedan kommuniceras via hemsidan och mailutskick och även utgör ett 
underlag för vilka tjänster som det bör tas betalt för.    

3. Kontoret inför betalning för vissa tids- och resurskrävande tjänster såsom arrangemang av 
studieresor, deltagande vid mässor samt större marknadsanalyser.  

4. Det genomförs en kartläggning av vilka typer av företag som skulle kunna gynnas särskilt av 
kontakt med kontoret och genomför en riktad satsning för att säkra att kontorets resurser 
används på det mest effektiva sättet. 

5. Kontoret undersöker intresset för en riktad satsning gentemot IT- och teknikbranschen, då 
utvärderingen indikerar att det finns ett bredare intresse för ett sådant.  

6. Marknadsföringen och den externa kommunikation förbättras så att det blir tydligare för både 
de företag som redan varit i kontakt med kontoret samt potentiella nya företag vad kontorets 
övergripande uppdrag är, vilka konkreta resultat som uppnåtts samt vilka tjänster som erbjuds. 

  



 

3 
 

Utvärdering Småland China Support 2017 

2. Inledning 

Oxford Research har av Regionförbundet i Kalmar Län fått i uppdrag att utvärdera den näringslivsin-
riktade delen av det pågående regionala projektet SMASH 15, mer känt som Smålands Shanghaikon-
tor, eller Småland China Support, som löper 2015-2017. Uppdraget omfattar att, på bakgrund av en 
intervjustudie, utföra en utvärdering av Smålands Shanghaikontors verksamhet och hur denna förhål-
ler sig till Region Kalmar och Region Kronobergs arbete för regional utveckling. Analysen skall an-
vändas i regionernas underlag inför beslut om verksamhetsutveckling och förnyade finansieringsbeslut 
av Smålands Shanghaikontor. Denna rapport presenterar resultaten av denna utvärdering och fokuse-
rar huvudsakligen på företagen och branschorganisationernas upplevelse av verksamheten, samt vilka 
resultat och konsekvenser det haft för näringslivet.  

2.1 METOD 

Uppdragets genomförande har bestått av en intervjustudie med företag och branschorganisationer 
som nyttjat kontorets tjänster. Kontoret har genom åren arbetat med över 200 företag, men studien 
har främst fokuserat på tiden inom SMASH 15:s projektperiod, dvs. från 2015 och framåt. Från total-
populationen har det genomförts 24 semistrukturerade intervjuer, varav 7 med branschorganisationer 
och 17 med företag. Urvalet av företagen har gjorts tillsammans med uppdragsgivaren, och sedan 
beaktat följande aspekter: 

• Fokusområde 

• Storlek på företaget 

• Bransch 

• Omfattningen på kontakten med Smålands Shanghaikontor  

Respondenterna har därmed både representerat kontorets fyra mål-sektorer – träindustrin, turismnär-
ingen, miljöteknik- och livsmedelsindustrin – samt företag utanför dessa områden, såsom IT-företag, 
skolor, grossister m.fl. Intervjustudien har bestått av semistrukturerade telefonintervjuer med personer 
som agerat kontaktperson för sitt företag eller branschorganisation i förhållandet med Smålands 
Shanghaikontor. Intervjuerna har genomförts över telefon och varit mellan 20–45 minuter långa. För 
att ge en djupare förståelse för kontorets arbetssätt, har det även genomförts en intervju med kontorets 
medarbetare.  

2.2 PROJEKTETS MÅLSÄTTNINGAR 

SMASH 15 har fyra konkreta mål: 

1. Att tydligt inrikta arbetet både i Sverige och Kina mot branschsatsningar och liknande utifrån 
regionernas strategier och prioriteringar, i första hand baserat på Smart Specialisering. 

2. Att skapa egen personalresurs för hemmaplansarbetet. 
3. Att etablera metoder för att förbättra de kinesiska studenternas kontakter och förståelse avse-

ende det småländska näringslivet. 
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4. Att undersöka metoder för att stimulera svenska studenters förmåga att ta till sig möjligheterna 
i Kina. 

Även om det tredje målet, gällande kinesiska studenters kontakter och förståelse för det småländska 
näringslivet, ej varit i fokus i denna utvärdering, tyder våra intervjuer på att målet inte uppnåtts. Då 
ingen av de intervjuade företagen haft någon kontakt med kinesiska studenter finns ingen data gällande 
detta mål, och det kommer ej att behandlas ytterligare i rapporten.  

2.3 DISPOSITION 

Rapporten består av en sammanfattning, en inledning (detta kapitel), en redogörelse för hur Smålands-
kontoret i Shanghai bedriver sin verksamhet, samt två kapitel som presenterar studiens resultat. I ka-
pitel 3 redovisas företagens upplevelse av kontoret utifrån deras uppfattning av kontorets tillgänglig-
het/bemötande, regionala kännedom, och kulturella kompetens samt perspektiv på långsiktighet och 
utvecklingsmöjligheter samt kontorets unique selling proposition (USP). Kapital 4 presenterar och disku-
terar vilka resultat Smålandskontoret i Shanghai haft för näringslivet. Rapporten avslutas med ett ka-
pital med slutsatser och rekommendationer. 

3. Om Smålandskontoret i Shanghai 

3.1 BAKGRUND 

Smålandskontoret i Shanghai har drivits i projektform sedan 2012. Det startades med avsikten att 
förlänga regionerna Kalmar och Kronobergs strategiska satsningar på hemmaplan i Kina. Kontorets 
arbete syftar till att stimulera och förbättra förutsättningarna för näringslivet i Kalmar och Kronobergs 
län att göra affärer i Kina samt förbättra Linnéuniversitetets studentrekryteringsmöjligheter i Kina. 

Det nuvarande projektet, SMASH 15, har drivits sedan 2015 med finansiering från bägge regioner. 
Som en vidareutveckling av det Europeiska regionala utvecklingsfonds-finansierade projektet Top Level 
– som bedrevs 2012–2014 och var uppskattat av såväl företagen som använt tjänsterna som de kine-
siska studenterna enligt en utvärdering som utfördes i 20141 – tog SMASH15 vid där Top Level slu-
tade. Dess syfte har varit att skapa ett effektivare arbete på hemmaplan, bättre ansluta projektet till 
länens branschsatsningar och styrkeområden samt förbättra relationen mellan näringslivsuppgiften 
och studentrekryteringen. Målet har även varit att skapa förutsättningar för en permanentering av 
verksamheten efter projekttidens slut.  

3.2 KONTORETS ARBETSSÄTT 

Följande kapitel baseras till stor del på en beskrivning av verksamheten gett av Smålandskontorets i 
Shanghai näringslivsinriktade verksamhet som givits av medarbetarna Yanni Shizhou och Wang Zhi 
samt projektledaren Mattias Nylander.  

                                                 
1 Malmström, Stefan. 2014. Rapport: Halvtidsuppföljning Smålands Shanghaikontor 
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Smålandskontorets i Shanghai näringslivsinriktade verksamhet har två heltidsanställda medarbetare, 
Yanni Shizhou med bas i Växjö och Wang Zhi som sitter i Shanghai. Wang Zhi har varit anställd i 
projektet sedan dess ursprungliga start 2012 medan Yanni har varit anställd sedan slutet av 2014, vilket 
motsvarar  hela den nuvarande projektperioden. Förutom den geografiska uppdelningen, har de ge-
nom projektets gång nått fram till en arbetsfördelning där Wang Zhi främst fokuserar på branschor-
ganisationer medan Yanni fokuserar på enskilda företag. Detta innebär att Yanni ofta är mer involve-
rad i själva affärsprocessen än Wang Zhi. De överlappar även med varandra när det är nödvändigt.     

3.2.1 Branschorganisationer 

Smålandskontorets i Shanghais arbete med branschsatsningar är, enligt medarbetarna, en medveten 
och proaktiv satsning som till stor del utgår från regionens strategiska branschområden. Det finns 
flera anledningar till att kontoret valt att satsa på specifika branscher och deras organisationer istället 
för enskilda företag i sitt proaktiva arbete. Främst är detta arbetssätt tidsbesparande, då det både ger 
möjlighet att nå fler företag, samt att ta del i organisationernas redan existerande satsningar och kon-
takter. Att först skapa en relation med branschorganisationen ger dessutom kontoret möjlighet till en 
smidigare introduktion gentemot företagen, då deras verksamhet legitimeras genom organisationen 
vilket ger förtroende från ett tidigare stadie. 

Vid initiering av samarbeten har kontorets arbetsgrupp haft friheten att bestämma vilka industrier de 
anser är lämpliga att prioritera och därefter presenterat detta för styrgruppen. Förutom den tydliga 
kopplingen till de regionala styrkeområdena har de även valt att satsa på områden inom vilka det finns 
många företag i regionen samt sektorer med aktiva branschorganisationer, vilket de upplever har gett 
förutsättningar för lyckade samarbeten. Under SMASH 15 har kontoret främst fokuserat på fyra hu-
vudområden: träindustrin, besöksnäringen, livsmedelsindustrin samt miljöteknikbranschen. Detta fo-
kus har, enligt medarbetarna, gett kontoret möjlighet att utveckla en specialiserad kompetens inom 
områdena, och därmed kunna erbjuda en bättre tjänst till företagen och organisationerna. I urvalet av 
industrier har kontoret även tagit hänsyn till vilka behov det finns i Kina, vilket gynnas av den kinesiska 
marknadens storlek och diversifierade efterfrågan.  

Ett samarbete inleds rent praktiskt genom att Wang Zhi, tillsammans med organisationen gör upp en 
plan för hur Smålandskontoret i Shanghai och Kina som satsningsområde kan passas in i organisat-
ionens befintliga arbete. Ambitionen är att skapa en plattform som ger möjligheter åt säljare och kö-
pare att tala med varandra, ofta genom olika typer av aktiviteter, som exempelvis matchmaking. En 
branschsatsning mot Kina kräver en kontinuerlig utvecklingsplan, och samarbetet blir därför i de flesta 
fall en process, med flera olika aktiviteter i olika steg. Det har dock visat sig svårt att definiera ett lyckat 
samarbete med branschorganisationer. Kontoret definierar i andra fall sina resultat utifrån hur nöjda 
företagen varit, men då de i samarbetet med branschorganisationerna ofta inte har direktkontakt med 
företagen kan detta inte användas. För att bedöma resultaten av ett sådana samarbeten har kontoret 
använt sig av mätbara resultat, såsom ökad export eller besökarantal. 

3.2.2 Enskilda företag 

I arbetet med enskilda företag arbetar kontoret med en bred blandning av företag, många av vilka 
befinner sig utanför kontorets branschsatsningsområden. Arbetet med enskilda företag försiggår enligt 
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medarbetarna i de flesta fallen genom att företagen själva kontaktar kontoret. Utifrån företagens behov 
erbjuder kontoret, vanligtvis genom Yanni, sedan en rad olika tjänster. I tidiga skeden handlar kon-
takten främst om rådgivning och kunskapsspridning, där kontoret hjälper med marknadsinformation, 
marknadsanalyser, och producerar korta rapporter med relevant information. Kontoret arrangerar 
dessutom möten och träffar om export till Kina, samt diskuterar och planerar studiebesök för intres-
serade företag. 

Efter en studieresa är det många företag som väljer att inte genomföra en satsning på Kina. Kontoret 
beskriver dock hur de arbetat mycket aktivt de senaste åren med ett par företag som efter en lång 
process nu är redo att börja exportera till Kina. Hittills har de även hjälpt två företag att etablera sig i 
Kina. I dessa situationer har företagen bett om hjälp med kontakter och kontoret har rekommenderat 
rekryteringsföretag som förstår både den lokala marknaden och Sverige, hittat redovisningsbyråer 
m.m. Det ingår i kontorets uppdrag att hjälpa alla företag som kontaktar dem. För att motverka tids-
spill får de företag som inte anses “mogna” för en satsning därför ofta uppgifter att genomföra för att 
kunna gå vidare, vilket sållar bort de som inte är redo. När kontoret först startades lades det inte 
mycket krafter på marknadsföring, då det höga arbetstrycket gjorde att det saknades kapacitet för 
ytterligare tjänster. På senare tid upplever medarbetare att behovet för marknadsföring har tydliggjorts, 
och de vill säkra att företagen de når är deras rätta målgrupp. Idag informerar de därför bland annat 
om sin verksamhet via nyhetsbrev och Almi, och kommunernas respektive näringslivskontor samt 
medverkar vid företagsträffar.  

En annan stor del av arbetet med enskilda företag är matchmaking mellan svenska och kinesiska fö-
retag och investerare. Kontoret har hittills hjälpt fem kinesiska företag att etablera sig i Kronoberg 
samt förmedlat två investeringar. Kontoret ser en stor potential i just investeringar då de erfar ett ökat 
intresse för att komma till Sverige och Småland och skapa relevanta kontakter samt medverka vid 
seminarium och nätverksevents. Kontoret bedömer sina resultat i arbetet med enskilda företag utifrån 
om företagen är nöjda med den tjänst de erhållit. Tjänsterna varierar mycket i både typ och omfång: 
Ibland är kontoret involverat i en hel affärs-, export- eller etableringsprocess, och ibland besvarar de 
endast enstaka frågor. Smålandskontoret i Shanghai räknar ett resultat som positivt när företagen är 
nöjda med den utförda tjänsten.  

3.2.3 Arrangemang 

Typen av arrangemang som kontoret anordnar varierar beroende på bransch och behov. Huvudsyftet 
med arrangemangen är, enligt medarbetarna, emellertid alltid att skapa en plattform för samarbete 
mellan köpare och säljare, vilket åstadkoms genom studieresor, föreläsningar, informations- och nät-
verksträffar, seminarium och workshops för att nämna några exempel. För att illustrera hur arbetet 
genomförs presenteras två exempel: 

Satsningen på träindustrin började kring 2014 med ett kunskapsskapande arbete genom att Wang Zhi 
besökte 15 stycken sågverk i Kina enskilt. Han insamlade kunskap om sågverkens behov, och tog på 
den bakgrunden fram en marknadsanalys för Kina som var inriktad mot de småländska företagens 
tillväxtperspektiv och delades ut till majoriteten av sågverken i Kina. Därefter anordnade han en resa 
med kinesiska sågverksimportörer till Småland och ordnade matchmaking med svenska företag. Det 
senaste steget var att arrangera en studieresa med småländska företag och branschorganisationer till 
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Kina för att besöka en branschmässa och företag. Enligt kontoret bidrog hela processen till att skapa 
kunskap om både köparna i Kina och säljarna i Sverige hos bägge parter.  

En liknande process används inom satsningen på besöksnäringen. Här har Wang Zhi deltagit i mässor 
i Kina för att få branschkunskaper. Han har sedan arbetat med Destination Småland och företagen 
för att paketera vad de kan erbjuda, vilket han återvänt med till den kinesiska marknaden. Denna 
process resulterar i att kontoret tillsammans med branschorganisationen och företagen kan erbjuda en 
produkt som de upplever efterfrågas av kinesiska kunder och har resulterat i 10–15 kinesiska turist-
grupper i 2016 och 40–50 inbokade grupper för 2017. Då destinationerna tillsammans har ökat bred-
den i vad de kan erbjuda räknar de även med att antalet sökande grupper kommer att öka drastiskt.  

3.2.4 Samarbete med andra organisationer 

Smålandskontoret i Shanghai tar, i den mån det är möjligt, alltid del av de nationella satsningar som 
finns gällande samarbeten mellan Sverige och Kina. Kontoret har ett starkt och dagligt samarbete med 
Business Sweden, inte minst genom att Wang Zhis kontor är belägen hos organisationen. I Sverige lan-
serades nyligen en livsmedelsatsning med Business Sweden, och i sommaren 2017 samarbetar de kring 
en stor satsning inom träindustrin som bland annat innebär att ett antal svenska sågverk kommer 
medverka vid en kinesisk mässa. Business Sweden kommer att arbeta med kompetensutveckling för 
dessa företag innan avresa.  

Smålandskontoret arbetar även mycket med Science Parks, vilka driver stora investeringsnätverk i Södra 
Sverige. Dessa har kännedom om många nystartade företag som växer snabbt och behöver kapital, 
vilket passar väl in i kontorets investeringsfrämjande arbete. Kontoret arbetar även med General Council 
of China i Sverige för att presentera sina kinaprojekt samt bredda sitt nätverk av representanter för 
kinesiska företag i Sverige.  

3.3 SMÅLANDSKONTORET I SHANGHAIS USP 

En stor del av Smålandkontoret i Shanghais syfte är att erbjuda en tjänst som inte är tillgänglig för de 
flesta företag i regionen idag. Enligt medarbetarna kan detta regionala kontors existens ses som en 
kritik av hur Sverige arbetar exportfrämjande: många småföretag har inte råd att betala för tjänster 
som exempelvis Business Sweden erbjuder. De upplever att Smålandskontoret i Shanghais uppdrag 
skiljer sig avsevärt från Business Sweden, framförallt genom att de är finansierade och inte tar betalt 
för sina tjänster, men även genom deras regionala fokus. Att de redan är finansierade gör det möjligt 
för kontoret att fokusera uteslutande på företagens behov. För många företag som överväger en sats-
ning på Kina är projektet långsiktigt, och de kontaktar ofta kontoret för att få helt grundläggande 
kunskaper i ett mycket tidigt skede av sina övervägningar. Medarbetarna påpekar att kontorets er-
bjudna tjänster skräddarsys efter företagens behov och spänner brett, från rådgivning och marknads-
kunskap till direkt förmedling av affärsmöjligheter.  

Kontoret har, enligt medarbetarna, även en hög förmåga att arbeta flexibelt och anpassa sig både efter 
gällande förhållanden och företagens behov. Som en projektdriven verksamhet arbetar Smålandskon-
toret i Shanghai kortsiktigt rent operativt sett, även om själva satsningen kan beskrivas som långsiktig. 
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Arbetet utförs med utgångspunkt i ettårsplaner som årligen antingen fortsätter eller revideras bero-
ende på måluppfyllning. Kontoret har även begränsade resurser och poängterar att de därför måste 
fokusera verksamheten på de ämnen som är mest aktuella, vilket hittills gett positiva resultat.   

4. Företagens upplevelse 

Detta kapitel kommer att presentera hur företagen upplevt sin kontakt med Smålandskontoret i Shang-
hai och det stöd de kunnat erbjuda. I intervjuerna har respondenterna svarat på frågor både kring 
deras subjektiva upplevelse av kontorets tjänster, vilken typ av stöd de efterfrågat, samt vad kontoret 
rent konkret har bidragit med. De följande avsnitten syftar till att ge en överblick av företagens och 
branschorganisationens upplevelse av kontorets verksamhet och medarbetarnas tillgänglighet och be-
mötande, regionala kännedom, och kulturella kompetens, samt bredare diskussioner kring långsiktigt 
arbete och vilka utvecklingsområden det finns inom projektet samt vad som skiljer kontorets verk-
samhet från andra internationaliseringsfrämjande åtgärder.  

4.1 TILLGÄNGLIGHET/BEMÖTANDE 

Både tillgänglighet och bemötande har beskrivits i mycket positiva ordalag från den absoluta majori-
teten av respondenter. Det finns ingen tydlig diskrepans mellan företagen och branschorganisation-
erna om dessa uppfattningar. Det bör påpekas att branschorganisationerna generellt sett har både tätt 
och kontinuerlig kontakt. Även om detta också gäller en stor andel av de intervjuade företagen, är 
deras nyttjande av kontoret mer ojämnt.   

Med enstaka undantag anser både intervjupersonerna från branschorganisationerna och företagen att 
tillgängligheten hos Smålandskontoret i Shanghai är mycket god. Det vanligaste sättet att komma i 
kontakt med kontoret är via mail, och kontoret uppges svara snabbt. Kommunikationen upplevs där-
för som mycket effektiv och tillgängligheten god. I de fallen där svar tagit längre tid har kontoret 
återkommit med långa svar som innehållit mycket information, vilket varit tidskrävande att samman-
ställa. Många av kontaktpersonerna har varit i kontinuerlig kontakt med antingen Wang Zhi eller Yanni 
– vissa med bägge – i längre perioder. De upplever att kontoret är duktiga till att bibehålla relationerna, 
även i de längre perioder när de inte har något konkret samarbete kring ett arrangemang eller dylikt, 
genom mail, telefon eller fysiska möten.  

Både branschorganisationer och företag uppskattar att kontoret har möjlighet att erbjuda så många 
olika typer av stöd. Tillsammans har de fått hjälp med allt från tolkstöd till stöd till förhandlingar, 
informationsträffar, studieresor, marknadsföring och kontaktskapande. Graden av synlighet varierar 
dock mellan branscher. Inom träindustrin, där det ordnats studieresor och resor till mässor, inform-
ationsträffar och besök av kinesiska delegationer, poängterar en respondent att “alla nu känner Wang 
Zhi”. Inom teknikbranschen däremot har arbetet enligt respondenterna mestadels bestått av för-
medling av kontakt och investeringar. Många företag och även en branschorganisation som ännu inte 
haft ett nära samarbete med kontoret uttrycker också intresse för att utöka samarbetet ytterligare.  
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4.2 REGIONAL KÄNNEDOM & KULTURELL KOMPETENS  

Både företag och branschorganisationer upplever att kontoret har en djup kännedom om regionala 
förhållanden i Småland och Kina samt en mycket hög kulturell kompetens. Kontoret har beskrivits 
som “en social partner som får två kulturer att mötas […] och har en förmåga att möta kineserna på 
deras sätt” vilket inger stor tillit hos svenska företag som vill satsa på Kina.  

Kontorets expertis och kunskaper har visat sig mycket användbara i praktiken. Som exempel kan 
nämnas en situation där ett svenskt företag ställt frågor på engelska, men fått helt andra svar när Wang 
Zhi senare bad om samma information på kinesiska. Kombinationerna av språkkunskaper och kultu-
rell kompetens underlättar för företagen, och skapar tillit vilket haft positiva effekter vid förhandlingar, 
där Wang Zhi förmått vrida frågorna så att bägge parter helt förstår. Detta uppskattas hos både 
svenska och kinesiska företag och inger professionell respekt. Kontorets förståelse för näringslivet i 
både Småland och Kina har gjort att de kunnat visa och guida svenska företag kring hur man driver 
affärer i Kina, som av många uppfattas som en oerhört komplex marknad. Företagen uppskattar även 
deras strategiska insikter. 

Bland respondenterna finns en bred uppfattning om att Smålandskontoret i Shanghai har ett tydligt 
intresse för hur deras arbete skall gynna det småländska näringslivet. De företag som själva saknar 
kontaktytor har i många fall varit positivt överraskade över vad kontoret kunnat förmedla. Samtidigt 
bör det noteras att företagens och branschorganisationernas upplevelser i en del fall har kommit an 
på vilken bransch de tillhör. Inom träbranschen, ett av kontorets satsningsområden, finns en klar 
uppfattning om att kontorets kunskap om industrin har utvecklats oerhört under åren och att de nu-
mera har en mycket hög kunskapsnivå och kompetens inom området. Kontoret fungerar här som en 
länk i Kina med djupa kunskaper om, och förståelse för, de svenska träindustriföretagens behov. Den 
relationsutvecklande processen med en lång rad aktiviteter genom de senaste åren har numera lett till 
att branschorganisationerna har kontakter genom hela värdekedjan. De uppfattar kontorets funktion 
och kulturella kompetens som extremt viktig för en småländsk industri som innehar majoriteten av 
marknadsandelen i Sverige, då Kina är en mycket viktig marknad för framtiden. Inom teknikbranschen 
däremot, har respondenter påpekat att det inte verkar som om området har någon prioritet. Vissa 
företag har därför upplevt att kontoret inte vetat mycket om deras område, och att de haft svårt att 
förmedla användbara kontakter inom deras område. Även om de finns en förståelse för behovet av 
specialisering, efterfrågar de ändå mer bredd och skulle uppskatta om det fanns möjlighet att ta till sig 
ett nytt satsningsområde.  

Överlag är det dock tydligt att den kombination av kompetenser som kontoret erbjuder i form av 
språkkunskaper, kulturella kompetenser och affärsinsikter är ovanlig och skapar både tillit och trygghet 
hos företagen.  

4.3 LÅNGSIKTIGHET 

Alla företag som intervjuats ser en satsning på Kina som en långsiktig investering, och anser att även 
Smålandskontoret i Shanghais arbete därför måste vara långsiktigt. Den nuvarande projektformen kan 
leda till osäkerhet kring hur kontorets långsiktiga arbete ser ut – en respondent beskriver att de upp-
lever att projektformen tvingar kontoret att arbeta efter kortsiktiga mål och uppnå snabba resultat, 
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vilket kan skapa en viss diskrepans med företag som arbetar mycket långsiktigt. Företagen ser kon-
torets värdefulla arbete som en process som går långt utöver enstaka situationer och händelser. Det 
tar tid att bygga upp en verksamhet och kräver kontinuerlig vård av relationer för att skapa tillit kring 
den. Detta arbete är i full gång och många anser, som en respondent uttrycker: “att avbryta verksam-
heten nu vore att göra den meningslös”. 

Många företag och branscher upplever i nuläget att den kinesiska marknaden utvecklas. Med en stän-
digt växande medelklass och ett stort intresse för svensk kvalitet är detta en framtidsmarknad som bör 
tas tillvara på. Inom träindustrin har Kina målsättningar om att öka andelen trähus avsevärt, vilket 
småländska trävaruföretag har stora möjligheter att gynnas av. Inom turism anser man att en kontakt-
person med förståelse för den kinesiska marknaden är en förutsättning för ett aktivt och givande 
samarbete med kinesiska researrangörer. Inom IT-sektorn börjar man uppfatta den kinesiska mark-
naden som en marknad för kompetens och produktutveckling där det finns växande möjligheter att 
lära av varandra. Utifrån detta anser majoriteten av respondenterna att en långsiktig satsning på kon-
toret är nödvändig för att kunna utnyttja de möjligheter som finns i Kina. 

Även om det finns en förståelse för att kontoret inte är billigt att driva, anser många respondenter från 
både branschorganisationer och företag att regionerna måste betrakta satsningen ur ett långsiktigt per-
spektiv. Kontorets fortsatta arbete kommer resultera i en ökning av export vilket ger positiva konse-
kvenser för regionen överlag genom en ökning i antalet arbetstillfällen och fler intäkter till regionen.  

4.4 UTVECKLINGSOMRÅDEN 

Även om det är en mycket positiv respons till Smålandskontoret i Shanghais verksamhet överlag, har 
det genom intervjuerna framkommit att respondenterna anser det finns områden som skulle kunna 
utvecklas ytterligare. Dessa handlar framförallt om marknadsföring, konkretisering av tjänster, möjlig-
het att nå ut till rätt företag samt ökning av resurser.  

När det gäller marknadsföring var det få av respondenterna från både branschorganisationerna och 
företag som kände till kontoret innan de antingen blev kontaktade, eller hörde talas om kontoret via 
andra kontakter. Av de som kände till kontoret sedan innan var det även flera som inte var medvetna 
om att kontoret kunde hjälpa till med deras område. Många av de företag som nu arbetar med kon-
toret, speciellt genom branschorganisationer, är fortfarande inte medvetna om vad dess övergripande 
uppdrag är, och vilka konkreta resultat kontoret hittills uppnått. Detta tyder på att det finns brister i 
två typer av kommunikation: dels den relaterat till att informera om kontorets existens och vilka tjäns-
ter som erbjuds, dels att informera företag som redan är i kontakt med kontoret om dess bakgrund, 
syfte och tjänster.  

Nära kopplat till hur kontoret marknadsförs finns det ansedda behovet att de måste bli bättre på att 
nå fram till de företag som verkligen behöver tjänsten, det vill säga säkerställa att de företag man 
arbetar med är de mest relevanta. Det vore till exempel fördelaktigt att involvera sig mer i regionala 
kluster och medverka i deras utskick. Vid investeringsevents anser vissa respondenter att kontoret 
skulle gynnas av ett bättre förarbete gällande de medverkande svenska företagen, för att säkra att de 
verkligen är redo att satsa på internationalisering. Detta skulle göra sådana möten mer givande för de 
kinesiska investerarna, men framförallt för de svenska företag som medverkar.  
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Många företag efterfrågar även en konkretisering av de tjänster som kontoret erbjuder. Dels vore det 
tidsbesparande att kunna erbjuda ett antal konkreta tjänster, men det skulle även göra det möjligt att 
ta betalt för vissa tjänster. Överlag har de flesta företag uttryckt att de vore villiga att betala för tjänsten 
såtillvida att de ser att den kommer att ge ett resultat och att prisnivån är rimlig.  

De ovan nämnda utvecklingsområdena är dock helt beroende av vilka resurser kontoret har tillgång 
till. Många respondenter har efterfrågat fler medel då det skulle kunna leda till fler projekt och utökat 
samarbete. Det har även påpekats flera gånger att kontorets arbete skulle gynnas av fler anställda, och 
möjliggöra för Wang Zhi att arbeta mer aktivt och direkt med företag som numera mestadels går 
genom branschorganisationerna. Ökade resurser skulle även ge fler möjligheter att marknadsföra sig, 
samt ökade möjligheter för kontinuerlig uppföljning. Som tidigare nämnts har flera respondenter inom 
IT- och teknikbranschen efterfrågat en satsning även på denna sektor, vilket skulle kunna möjliggöras 
genom ytterligare resurser. Slutligen har det poängterats att finansieringen av kontoret generellt bör 
ses över, och att det inom detta vore relevant att ta en diskussion kring vem som borde vara huvud-
man.   

4.4.1 Personberoende kapacitet 

Mycket av respondenternas uppfattning av kontorets verksamhet är starkt personanknuten, och det 
kan därför vara svårt att skilja kontorets kompetenser från personliga kompetenser. Generellt beskrivs 
bemötandet från kontorets sida av flera respondenter som mycket professionellt. Bägge medarbetare 
uppfattas att ha en mycket hög kunskapsnivå, vara välvilligt inställda, trevliga och engagerade. Flera 
respondenter från både företag och branschorganisationer har påpekat hur kontorets genuina engage-
mang förmedlar en känsla av att medarbetarna verkligen vill hjälpa och hyser stort intresse för att 
företagen skall nå framåt och lyckas i sina satsningar. En respondent uttrycker hur han upplever att 
medarbetarna “brinner för Småland”. Wang Zhi beskrivs även som en “väldigt energisk och inspire-
rande person med stora tankar och idéer”, och Yanni som en representant med “ett stort och genuint 
intresse att hjälpa företag fram” vilket respondenterna anser kommer till uttryck i kontorets verksam-
het. Den tillit som byggts upp från företagens sida gentemot kontoret kan därför anses vara direkt 
knuten till medarbetarna, speciellt i de tillfällen det är fråga om en långvarig relation.  

De kompetenser som kontoret besitter i sin nuvarande form innefattar en ovanlig kombination av 
språkkunskaper, kulturella kompetenser och affärsinsikter om både Smålands styrkeområden och Ki-
nas näringsliv. Dessa kompetenser har byggts upp under kontorets levnadstid, och skulle vara svåra 
att ersätta i ett kortsiktigt perspektiv. Därmed inte sagt att kontorets existens är helt beroende av de 
nuvarande medarbetarna – varken tvåspråkighet, djup interkulturell förståelse eller affärssinne är några 
unika fenomen. Man bör dock vara medveten om att det skulle ta lång tid att återuppbygga upp samma 
specialistkompetens och tillitsfulla relationer som kontoret åtnjuter idag.  

4.5 UPPFATTNING AV KONTORETS USP 

Smålandskontoret i Shanghai är ett av Sveriges få näringslivsstöttande kontor i Kina som är inriktade 
på en specifik svensk region. Detta skiljer dem från stora nationella organisationer såsom Business 
Sweden, och gör att kontoret av många respondenter uppfattas som en unik och “imponerande” ser-
vice. Många har varit i kontakt med Business Sweden med flera, och har därmed kunnat jämföra sina 
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upplevelser. Ledord i kontorets USP beskrivs av respondenter som personligt, praktiskt, kostnadsfritt 
och modernt. 

Företag och branschorganisationer inom alla områden upplever att det finns ett stort personligt in-
tresse och engagemang bland medarbetarna för att företagen skall lyckas i en satsning mot Kina. Re-
lationen är personlig och ger “något tillbaka”. Medarbetarna har ovanligt hög kulturell kompetens: En 
branschorganisation påpekar att Wang Zhi har en förmåga att förstå bägge språk och kulturer på ett 
sätt de inte upplevt att Business Sweden kan. En annan respondent har beskrivit kontoret som “en 
accelerator i kontaktskapande” grundat i dess förståelse för marknaderna och förmåga att skapa an-
vändbara kontakter.  

Kontoret upplevs, speciellt av de mer praktiska branscherna såsom träindustrin, som operativt, prak-
tiskt och lösningsorienterat. Detta står i kontrast till Business Sweden, som de upplever som administ-
rativt och teoretiskt fokuserat. Kontorets pragmatiska ingång underlättar för företagen att göra bra 
affärer, då Wang Zhi känner till det kinesiska behovsläget genom sina kontakter med kinesiska 
branschorganisationer och kan precisera vad företagen bör erbjuda.  

Avslutningsvis uppskattar många att Smålandskontoret i Shanghais tjänster är kostnadsfria. Många 
påpekar hur Business Sweden är för dyrt för småföretag och de flesta anser även att det inte skapar 
något större värde. Kontoret ses som en motkraft till detta då den ger tillgång till en bred variation av 
internationaliseringsfrämjande tjänster till företag som annars inte hade haft något stöd i en eventuell 
satsning mot Kina. Även om många företag vore villiga att betala för vissa tjänster som tidigare dis-
kuterats, uppskattar de att många av tjänsterna, speciellt gällande rådgivning och information i mycket 
tidiga stadier, inte kostar något att få tillgång till.  

Generellt kan det konstateras att den bilden av vad som urskiljer Smålandskontoret i Shanghais verk-
samhet som företag och branschorganisationer målar upp stämmer väl överens med hur kontoret 
uppfattar sitt eget syfte, både vad gäller deras erbjudna tjänster, samt uppfattning om kostnader.  

 

5. Kontorets resultat 

Intervjustudien har visat att det finns tre huvudsakliga önskade resultat när ett företag väljer att sats-
ning på Kina: att öka sin export, att hitta investerare/andra samarbetspartners, samt, när det gäller 
turistnäringen, att öka antalet kinesiska besökare. Alla dessa resultat är kopplade till en målsättning om 
ökad omsättning och utgör kvantifierbara mål. Samtidigt är dessa målsättningar väldigt långsiktiga, 
och ofta resultaten av en flerårig process. Då Smålandskontoret i Shanghai endast varit verksamt sedan 
2012, och många av de intervjuade företagen och branschorganisationerna endast påbörjat en relation 
nyligen skulle det i detta skede ge en skev bild av kontorets verksamhet att endast mäta resultaten 
utifrån dessa kvantifierbara indikatorer.  

Det bör dock poängteras att kontorets stöd inom vissa branscher gett sådana resultat. Inom träindu-
strin är det branschorganisationernas intryck att arbetet bidragit till ökad export, även om det inte 
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finns några konkreta siffror på hur mycket i nuläget. De senaste årens studieresor och organisering av 
medverkan på mässor har ökat företagens exponering på den kinesiska marknaden avsevärt. Sats-
ningen inom träbranschen började även i en tid då sågverken gick ned i volym. De kinesiska kontak-
terna visade sig där att vara väldigt värdefulla, då det ledde till att vissa sågverk fick nya kunder och 
kunde överleva en nedgångsperiod. Enligt branschorganisationerna har det största hindret inom in-
dustrin varit de svenska företagens relativa brist på intresse för att exportera till en marknad som visat 
stort intresse för deras produkter, vilket är något de måste hitta en metod för att ändra. Inom turism-
näringen beskriver destinationer hur det genom de senaste åren kommit grupper som är en direkt 
konsekvens av kontorets arbete. Kontoret förmår att nå ut till kundgrupper som de inte kunnat nå 
annars, och regionen marknadsförs på mässor och genom en årlig katalog.  

Att uppnå dessa långsiktiga mål kräver i de flesta fall långsiktig process, eller åtminstone en långsiktig 
strategi. De resultat som uppnås under processens gång kan betraktas som mer subjektiva i sin karak-
tär. Övergripande handlar det bland annat om förmedling av kontakter, kunskapsdelning, nätverks-
skapande, samt exponering av företaget. Ser man på dessa som ett sätt att uppfatta kontorets effekter 
blir det tydligt att ett stöd kan vara värdefullt utan att ge kvantifierbara eller ens konkreta resultat:  
Exempelvis har studieresor arrangerade av kontoret i många fall lett till att företaget bestämt att de 
inte är redo för en satsning. Kontorets existens har dock varit bidragande till att många intervjuade 
företag fått upp ögonen för landet och den kinesiska marknaden och gjort att de valt att prioritera det. 
Internationalisering är enormt resurskrävande, speciellt för småföretag, och Smålandskontoret i 
Shanghais tjänster kan förenkla denna process avsevärt. Majoriteten av företagen inom alla branscher 
uttrycker att stödet varit en absolut nödvändighet för att uppnå de resultat de gjort hittills, vare sig det 
handlar om kontaktskapande, arrangemang av en studieresa eller möten med investerare. De företag 
som anser att de kunnat uppnå samma resultat även utan kontorets stöd påpekar dock att stödet 
inneburit stora tidsbesparingar.  

För företag som ännu är i de tidiga faserna av sin relation med kontoret, ligger fokus på vilka resultat 
de förväntar. Många upplever att kontoret kan hjälpa dem att överkomma hinder de själva skulle ha 
fastnat i, i ett tidigt skede, mycket tack vare medarbetarnas språkliga och kulturella kompetens. Detta 
gör att en resurskrävande satsning blir mer överkomlig, och att företagen tidigt har indikationer på om 
de är på rätt väg. Många företag förväntar även att förmedlingen av kontakter kommer att kunna leda 
till fördelaktiga exportavtal och/eller investeringar på lång sikt.  

När det gäller permanentering av kontoret är både branschorganisationer och företag mycket positivt 
inställda. Många menar att det finns ett starkt värde i att permanentera satsningen, då kontoret har en 
viktig roll att spela både nu och på sikt. Samtidigt påpekar vissa respondenter att permanenteringen 
beror på vilka förutsättningar kontoret ges – det är viktigt att kontoret kan påvisa resultat då det 
finansieras av skattemedel. Det råder dock en bred konsensus om att kontoret är mycket värdefullt 
för regionala företagare, då det skapar medvetenhet om vilka möjligheter som finns, vilket även upp-
muntrar företagen att utforska dessa möjligheter. Kontoret måste få en möjlighet att stabiliseras så att 
tillit kan skapas bland företagen. Rent strategiskt, påpekar en respondent, måste satsningen vara lång-
siktigt då den oerhörda kompetens som byggts upp kan komma många tillgodo men även snabbt kan 
raseras ifall projektet avslutas.  
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6. Slutsatser 

De senaste åren har många svenska företag börjat få upp ögonen för Kina som marknad: den växande 
medelklassen är ett eftertraktat kundsegment både när det gäller export och besöksnäringen. I Kina 
ses också ett växande intresse för svenska produkter och varumärken, som anses hålla hög kvalitet. I 
Småland finns majoriteten av den svenska träindustrin, och med en kinesisk ambition att öka andelen 
trähus avsevärt de närmsta åren, finns en stor exportmarknad. Det finns även tecken på att antalet 
kinesiska turister till Småland ökar, och med välkända varumärken som IKEA i regionen, är det tydligt 
att det finns ett underlag att bygga vidare på. Smålandskontoret i Shanghai ser sitt främsta uppdrag att 
skapa en plattform där köpare och säljare kan mötas, och ge svenska företag möjligheten att satsa på 
Kina. Givet detta, uppfattar både företag och branschorganisationer kontorets arbete som viktigt och 
relevant och den stora majoriteten anser att det finns ett stort värde i att permanentera det.      

Enligt de företag och branschorganisationer som intervjuats till denna utvärdering har Smålandskon-
tort i Shanghais medarbetarna visat sig mycket duktiga på att skapa och förmedla kontakter och har 
mycket hög kulturell kompetens och god regional kännedom. Jämfört med de internationaliserings-
främjande tjänster som finns att tillgå för småföretag, uppfattas kontoret som personligt, praktiskt, 
lösningsorienterad och kostnadsfritt, vilket står i stark kontrast till deras uppfattning av Business Swe-
den. Företagen uppskattar även att kontorets tjänster är kostnadsfria, även om det också framkommit 
genom studien att det finns en betalningsvilja för tjänster utöver ren rådgivning och information, spe-
ciellt om dessa erbjudanden blev konkretiserade.   

Även om det är svårt att mäta rent konkret vilka effekter kontoret haft för näringslivet i Småland, är 
det tydligt att de senaste årens branschsatsningar har haft ett positivt inflytande på hur dessa regionala 
styrkeområden arbetar gentemot Kina. Både branschorganisationer och företag påpekar att kontorets 
arbete har lett till en mycket positiv utveckling inom dessa branschers kontakter med Kina. Inom 
träindustrin har exporten ökat och besöksnäringen har hittills kunnat se flera kinesiska turistgrupper 
som kommit som konsekvens av kontorets arbete. Alla branscher menar dock att det finns potential 
för avsevärda positiva konsekvenser och växt på lång sikt, vilket i slutändan kommer tillfalla region-
erna genom ökad omsättning. För många företag och vissa branscher finns det ännu inte några kvan-
tifierbara resultat att tillgå. Kontoret själv bedömer ett samarbete som lyckat ifall företaget är nöjda 
med den erhållna tjänsten, som kan vara allt från förmedling av kontakter, kunskapsdelning och ex-
ponering. Detta visar att värdet av kontorets tjänster inte alltid är kvantifierbart. Snarare kan kontorets 
arbete och stöd i många fall leda till att företag bestämmer sig att de inte är redo att genomföra en 
satsning, vilket kan vara ett lyckat resultat i sig självt då företaget fått tillräckligt med kunskap för att 
ta ett strategiskt beslut.  

Trots den breda positiva uppfattningen av kontorets arbete och kompetenser, har studien visat på ett 
antal utvecklingsområden. Enligt både kontoret själv och de berörda branscherna har branschsats-
ningarna varit mycket vällyckade. Dock har de även gjort det svårt för företag som inte finns inom 
dessa områden att få stöd på samma nivå. Även om det inte är någon omöjlighet att bygga ut bransch-
satsningen för att också innefatta exempelvis IT- eller teknikindustrin, finns det en lång uppstarts-
sträcka per bransch, så en sådan satsning skulle vara både tids- och resurskrävande. Enligt denna ut-
värderings respondenter finns det dock ett stort intresse inom denna sektor för att utveckla samarbetet 
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ytterligare. Trots denna kritik bör det påpekas att samarbeten med branschorganisationer har varit en 
fruktbar väg för att nå företag, men att man kan behöva komplettera det med marknadsföring. Det 
finns en bred konsensus om att just marknadsföringen och kommunikationen kring kontoret skulle 
kunna bli tydligare, och att detta skulle kunna leda till att kontoret utvecklas ytterligare och, framförallt, 
blir bättre på att nå ut till de företag som är i störst behov av deras stöd och tjänster. Detta kommer 
dock att kräva ytterligare resurser, vilket rent generellt är något som efterfrågats av många företag.  

Överlag har både branschorganisationer och företag en mycket positiv inställning till en permanente-
ring av kontoret, och anser att mycket kompetens skulle gå förlorad om kontoret lades ned. Oxford 
Research kan visserligen inte bedöma huruvida kontoret är kostnadseffektivt ur ett regionalt perspek-
tiv, men kan ändå konkludera utifrån denna intervjustudie att de delar av näringslivet som haft kontakt 
med kontoret anser att det finns ett stort värde i dess arbete, och är måna om att dess verksamhet 
skall fortsätta.  

6.1 REKOMMENDATIONER 

1. Permanenta satsningen på Smålands Shanghaikontor. Kontorets medarbetare har under de 
senaste fem åren byggt upp en verksamhet som uppskattas av både företag och branschorganisat-
ioner. Att avbryta verksamheten skulle innebära att regionerna gick miste om både kontorets kun-
nande och den tillit det har byggt upp bland småländska företag, vilket skulle ta lång tid att åter-
uppbygga. Kontorets stöd har redan nu bidragit påtagligt till att många företag har valt att göra 
affärer med Kina och det finns indikationer på att detta kommer skapa resultat såsom ökad om-
sättning och besöksantal på lång sikt, vilket gynnar regionen som helhet. Då företagens egna sats-
ningar alltid görs utifrån ett långsiktigt perspektiv vore det förmånligt för Shanghaikontoret att 
kunna ha samma långsiktiga och processorienterade perspektiv i sitt arbete, utan att vara hämmade 
av avgränsade projektperioder och osäkerhet om framtida finansiering.  

2. Konkretisera vilka tjänster kontoret kan erbjuda de enskilda företagen. Det finns en efter-
frågan på tydligare kommunikation kring vilka tjänster kontoret utför samt ett intresse för att nyttja 
dessa tjänster, men många företag är inte medvetna om vilka möjligheter som finns. En konkreti-
sering av tjänster som kommuniceras ut tydligt via hemsida och mailutskick är även en förutsätt-
ning för att kunna ta betalt för vissa tjänster.   

3. Inför betalning för vissa tjänster. Utvärderingen har visat att det överlag finns en betalningsvilja 
hos företagen för vissa av de tjänster som Shanghaikontoret erbjuder och den ovan nämnda kon-
kretiseringen skulle möjliggöra ett sådant upplägg. Resultaten har dock också visat att det är viktigt 
att den initiala rådgivningen och kontakten är kostnadsfri, då många företag är i mycket tidiga 
stadier av en eventuell satsning på Kina när de kontaktar kontoret. Däremot vore det rimligt att 
tid- och resurskrävande arrangemang såsom studiebesök, representation på mässor, och mer om-
fattande marknadsanalyser gjordes mot en ersättning. Betalning för vissa tjänster bör förslagsvis 
introduceras under en provperiod som sedan utvärderas.   

4. Tydligare identifikation av vilken typ av företag som skulle gynnas av kontakt med kon-
toret. Shanghaikontorets begränsade resurser skulle nyttjas mer effektivt ifall kontoret blev bättre 
på att nå fram till de företag som både behöver tjänsten, är redo att satsa på internationalisering 
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samt har potential för att kunna göra affärer med Kina. Inom vissa branscher, speciellt träindu-
strin, finns det även ett bristande intresse från företagen att exportera sina varor till en ny marknad, 
trots att företagen är mogna och efterfrågan finns. I samarbete med branschorganisationer och 
eventuella kluster vore det ändamålsenligt att identifiera de företag inom alla branscher som är 
mest relevanta för Shanghaikontoret. Detta skulle ge möjlighet att genomföra en mer riktad insats 
mot de mest relevanta företagen genom regelbundna föreläsningar och informationsmöten samt 
studieresor och stöd för företagen att delta i mässor. Kontoret bör även följa upp företagens fram-
steg kontinuerligt. 

5. Undersök intresset för en riktad satsning gentemot IT-/teknikbranschen. Den proaktiva 
satsningen på branschorganisationer har hittills visat sig vara mycket lyckad när det gäller att skapa 
plattformar för affärer mellan Sverige och Kina på ett mer riktat sätt. Enligt denna utvärdering 
finns det ett intresse från IT- och teknikindustrin att starta ett liknande samarbete. Då dessa 
branscher är växande i både Småland och Kina utgör de därför relevanta områden att undersöka 
närmre om det finns ett bredare intresse för en utökad satsning.  

6. Förbättra kontorets marknadsföring och kommunikation. Många av de företag som varit i 
kontakt med kontoret saknar förståelse för dess övergripande uppdrag och vilka konkreta resultat 
kontoret hittills uppnått. Hemsidan bör genomgå en omfattande omarbetning och uppdatering så 
att den tydligare beskriver av kontorets syfte och bakgrund, uppnådda resultat, vilka tjänster som 
erbjuds och hur arbetet går till. Det bör även göras en genomgång av vilka mailutskick Shang-
haikontoret medverkar i, och huruvida det kan finnas fler relevanta samarbetspartners såsom reg-
ionala kluster.      
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