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Abstract 
 
Schölin, Mona-Liz (2007): Fanerdunetableringen i Kalmar – effekter på den regionala 
utvecklingen [Establishment of the Fanerdun Group in Kalmar – impacts on regional 
development] 
 
D-uppsats 10 poäng, fördjupningskurs i kulturgeografi 
Handledare: Bo Malmberg 
Språk: Svenska 
 
Syftet med uppsatsen är att studera vad tidigare utländska etableringar har fått för 
effekter, hur de har påverkat den regionala utvecklingen, och utifrån detta göra en 
jämförande analys över vad Fanerdun Gruop AB´s etablering i Kalmar kan komma att 
få för effekter. Frågor som tas upp för behandling är: Vad har utländska 
direktinvesteringar, eng. foreign direct investment (FDI) och inward investment för 
effekter på etableringsorterna? Hur kommer Fanerdun Group AB att bidra till den 
regionala utvecklingen i Kalmar? Det sistnämnda är viktigt att undersöka då utländska 
investeringar likt Fanerduns i Kalmar ofta får effekter på den regionala utvecklingen. I 
fallet Kalmar har planeringsprocessen från det att Fanerdun visade intresse för att 
investera till att de faktiskt började bygga gått ovanligt snabbt. Uppsatsen består av en 
del där litteratur om utländska direktinvesteringar och dess effekter på 
etableringsorterna behandlas och en del som utifrån litteraturen gör en jämförelse med 
Fanerdunprojektet i Kalmar. Fallstudien bygger på material i form artiklar från 
Barometern, Dagens industri, information från Kalmar kommuns hemsida, intervjuer 
från Aktuellt samt på egen hand genomförda intervjuer med näringslivschefen i Kalmar 
kommun/projektledaren för Fanerdunetableringen och VD-assistenten på Fanerdun 
Group AB. Bland annat infrastrukturen tros kunna förbättras då Fanerdun ger en viss 
tyngd åt regionen.  
 
Nyckelord: Utländska direktinvesteringar, inward investment, utländska etableringar, 
regional utveckling, Kalmar, Fanerdun. 
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1 Inledning 
 
Under de senaste 20 åren har Kalmar i likhet med många andra orter drabbats av flera 
stora företagsnedläggningar. Till exempel har företag så som Volvo, Bombardier med 
flera lämnat Kalmar. Kalmar har förlorat ungefär 2000 arbetstillfällen.1 Efter flera år av 
nedläggningar och företag som flyttar utomlands är nya investeringar på dessa orter mer 
än välkomna.  
 
Den 16 augusti 2006 ansökte den kinesiske affärsmannen Lou Jinxing (Mr. Luo) om att 
få investera 1-2 miljarder kronor i Kalmar. Hans affärsidé är att sälja paketlösningar för 
2- 3 miljoner kronor där köparna får ett svenskt aktiebolag, lägenhet i Kalmar och ett 
hus i Kina. Detta var första gången kommunen kom i kontakt med Mr. Luo och en 
månad senare fick han bygglov för en 70000 kvadratmeter stor utställningsarena som 
beräknas skapa 800 nya jobb i Kalmar. Tanken är att de som köper dessa paketlösningar 
ska ställa ut sina kinesiska varor i utställningsarenan för den europeiska marknaden. 
Denna investering ses av de allra flesta i och utanför Kalmar som något väldigt positivt, 
inte enbart för kommunen utan också för hela regionen. År 2006 etablerade sig även 
IKEA i Kalmar och enligt näringslivschefen upplevde man då att det vände till det 
bättre i Kalmar och detsamma gäller tiden efter Fanerduns besked om etablering. Under 
perioden 2007-2008 beräknas 1500 nya jobb skapas i regionen.2  
 
Satsningen i Kalmar är speciell såtillvida att det inte finns särskilt många kinesiska 
företag som etablerat sig i Sverige tidigare. Dessutom finns det ingen liknande affärsidé. 
Uppsatsen behandlar således en ny företeelse i Sverige, vilket bör nämnas, finns relativt 
lite forskning kring. Vidare kan svenska kommuner som är intresserade av liknande 
satsningar behöva information om hur man ska hantera en liknande investering. 
Förhoppningsvis kan uppsatsen bidraga till informationsutbudet. Överhuvudtaget har 
det varit relativt få kinesiska företag som gett sig ut på den internationella marknaden, 
men i takt med att Kina blir mer och mer öppet mot omvärlden och staten uppmanar 
företag att söka sig utanför landets gränser kommer Sverige och Europa troligtvis få se 
allt fler kinesiska företag framöver.3 Förutom investeringar från USA och Europa kan 
man konstatera att investeringarna från Asien ökar och då främst från Kina och Japan.4 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en litteraturgenomgång, där min utgångspunkt är 
tidigare studier av utländska direktinvesteringar i andra länder, göra en jämförelse och 
analysera vad som händer i Kalmar med Fanerdunetableringen. Genom att undersöka 
hur tidigare utländska företagsetableringar har påverkat andra regioner är intentionen att 
dra paralleller till Kalmar och göra en analys av hur kommunen och den regionala 
utvecklingen kan komma att påverkas i och med Fanerdun Group AB´s 
affärsverksamhet.  
 
 
 
                                                           
1 Intervju med näringslivschefen/projektledaren för Fanerdun etableringen på Kalmar kommun, 061219. 
2 Ibid. 
3 Rockström, Gunnar, ”Kinaexpert ser positivt på satsning”, www.barometern.se, publicerad 22 augusti 
2006. 
4 ISA, ”2006 – Kraftig ökning för utländska investeringar”, www.isa.se, hämtad 070328. 
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1.2 Frågeställningar 
 

1 Vad har utländska direktinvesteringar och inward investment haft för effekter på 
tidigare etableringsorter? 

2 Hur kommer Fanerdun Group AB att bidra till den regionala utvecklingen i 
Kalmar? 

3 Vilka slutsatser kan man dra från andra orter och Kalmar och vad kan man lära 
sig av detta? 

1.3 Avgränsningar 
För att kunna hålla ramen för en d-uppsats har jag, avseende litteraturen, begränsat mig 
till att omfatta vetenskapliga artiklar och annan litteratur som behandlar utländska 
företagsetableringar generellt, alltså inte endast kinesiska etableringar. Anledningen till 
att icke-kinesiska etableringar tas upp för behandling är att skapa ett större underlag för 
en jämförande analys för etableringen i Kalmar. Av tidsmässiga skäl har jag inte 
undersökt hur andra kinesiska etableringar i Sverige har utvecklats. Dessutom är 
Fanerduns etablering i Kalmar något av ett pilotprojekt och det skulle ha varit svårt, för 
att inte säga omöjligt att fokusera endast på liknande kinesiska etableringar vilket i och 
för sig hade gett en bättre och säkrare analys för Kalmar. 
 
Jag kommer att presentera projektet i Kalmar men jag kommer inte att försöka analysera 
varför företaget valt att etablera sig just där. Däremot redovisas skälen som företaget 
självt uppger. Företagets val av lokaliseringsort är en fråga stor nog för en separat 
uppsats. 

1.4 Disposition 
I kapitel 2 presenteras en översikt i 4 delar över vad som tidigare skrivits om utländska 
direktinvesteringar, dess effekter, tankegångar kring dessa med mera. Därefter följer en 
jämförande analys mellan litteraturen och Fanerdun. Uppsatsen avslutas med en 
avslutande diskussion.   

1.5 Metod  
Jag har gjort en kvalitativ undersökning där jag i en litteraturstudie har använt mig av 
vetenskapliga artiklar och böcker som behandlar utländska direktinvesteringar och 
inward investment för att få svar på hur tidigare utländska etableringar har påverkat den 
regionala utvecklingen på olika platser. Det är dock, som tidigare nämnts, svårt att hitta 
information om tidigare kinesiska etableringar. Av den anledningen har jag valt att göra 
en mer generell studie av utländska företagsetableringar. Jag har gjort denna studie för 
att sedan kunna dra paralleller till Kalmar och möjliggöra en analys av hur 
Fanerdunsatsningen kan komma att påverka den regionala utvecklingen.  
 
Platser som tas upp i litteraturen som jag studerat är t.ex. Irland, Storbritannien samt 
Central- och Östeuropa. I dessa länder/regioner har flera utländska företag varit aktiva 
och etablerat sig. Jag avsikt har varit att närmare studera hur de berörda orterna 
påverkats och vad effekterna har blivit på den regionala utvecklingen av dessa 
etableringar. Uppsatsen är induktiv såtillvida att den bygger på empiriska fakta från 
olika regioner där utländska företag har etablerat sig. Ett induktivt angreppssätt innebär 
att forskaren utifrån flera fall sluter sig till en generell princip. Man generaliserar utifrån 
flera fall. Jag kommer att undersöka de olika orternas utveckling efter det att utländska 
företag har etablerat sig där och generellt beskriva hur utländska direktinvesteringar 
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påverkat den regionala utvecklingen. 
 
Det finns mycket forskning om utländska direktinvesteringar och inward investment 
men stora delar av denna är ej applicerbar på de aspekter jag undersökt. Jag har gjort ett 
urval och tagit med den forskning som är viktiga forskningsbidrag inom området och 
som är relevanta för denna uppsats.  
 
Fallstudien av Kalmar omfattas av olika empiriska data såsom intervjuer med 
projektledaren för Fanerdunprojektet tillika näringslivschefen på Kalmar kommun och 
VD-assistenten på det kinesiska företaget Fanerdun. Dessa har varit semistrukturerade 
intervjuer, det vill säga jag har utgått från intervjufrågorna men sedan låtit intervjuerna 
få en karaktär av samtal. Jag har valt att genomföra dem på detta sätt därför att öppna 
och ostrukturerade intervjuer ofta används i kvalitativ forskning medan standardiserade 
intervjuer är vanligare i kvantitativa sammanhang.5 Intervjuerna har spelats in och 
därtill har jag fört anteckningar under intervjuerna. Att spela in intervjuerna har varit bra 
därför att jag har fått uttalandena tillgängliga in extenso vilket har underlättat vid 
sammanställningen av intervjuerna. Valet av intervjupersoner har gjorts mot bakgrund 
att det är personer som arbetar närmast Fanerdunetableringen, dels från kommunens 
sida och dels från Fanerduns sida. Utvecklingen av etableringen fram till skrivande 
stund har följts genom läsandet av tidningsartiklar ur tidningen Barometern, vissa 
reportage ur Dagens industri och nyheter om projektet på TV och på Kalmar kommuns 
hemsida där nyheter läggs ut kontinuerligt under projektets gång. 

1.6 Källkritik 
Flertalet författare har gett en övergripande bild av effekterna av utländska 
direktinvesteringar och inward investment på de berörda investeringsorterna. De har 
också behandlat förutsättningar för att sådana investeringar skall lyckas och att 
regionerna skall vinna på det. Somliga avgiftsbelagda artiklar vilka kan vara av intresse 
har jag inte haft tillgång till. 
 
Artiklar från tidningen Barometern och information från kommunens hemsida har varit 
viktiga utgångspunkter för att samla information om projektet. Dessa har givit mig en 
överblick över hur projektet kommer att gå tillväga, vad som kommer att byggas och 
generellt vad projektet syftar till. Informationen som kommer från kommunen kan vara 
ställd på ett visst sätt för att ta vara på kommunens intressen, denna omständighet har 
jag tagit i beaktande.  
 
För de intervjuer jag har genomfört har valet av respondenter varit viktigt. Jag har 
försökt att försäkra mig om att de personer som jag intervjuat varit de bäst lämpade för 
att svara på frågor om etableringen i Kalmar. Intervjuerna har skett med de personer på 
kommunen och Fanerdun som har bäst insyn i projektet. Valet att intervjua både 
kommunen och Fanerdun gjordes för att få båda parters syn på projektet. 

1.7 Presentation av projektet 
I utkanten av Kalmar håller Fanerdun i skrivande stund på att bygga en 70000 
kvadratmeter stor utställningsarena där kinesiska grossistföretag ska kunna presentera 
sina produkter för den europeiska marknaden. Arenan ska innehålla utställningslokaler 
för cirka 1000 utställare och utöver detta är tanken att det i anslutning till arenan ska 

                                                           
5 Gustavsson, 2004, Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen, 3:e uppl., s. 50. 
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finnas banker, resebyrå, ett hotell, restauranger, spaanläggning och ett centrum för 
kinesisk medicin. Fanerdun kommer även att bygga omkring 300 bostäder till dem som 
kommer att arbeta i handelscentrat och det finns planer på att så småningom bygga 
ytterliggare 700 bostäder runt om i Kalmar.6 

1.7.1 Varför Kalmar? 
Fanerdun Group AB har liknande etableringar i Kina och de har länge letat efter en plats 
i norra Europa att etablera sig på för att underlätta för kinesiska företag att sprida sina 
produkter på den europeiska marknaden.7 En fråga som ter sig naturlig är varför 
Fanerdun har valt att etablera sig i Kalmar. Innan företaget bestämde sig för Kalmar 
tittade de på några andra möjliga alternativ, bland annat Amsterdam. Varför de sedan 
valde Kalmar beror enligt dem själva dels på läget och dels på ekonomiska fördelar. 
Fanerdun menar att i och med att Kalmar jämfört med Amsterdam är en liten ort, får 
man som investerare en mycket bättre kontakt med kommunen och större möjlighet att 
påverka. Dessutom ligger Kalmar bättre till i förhållande till Nordeuropa.8  
 
Tidigare har det varit så att kineserna koncentrerat sig på Sydeuropa, ett fokus som nu 
allt mer kommit att flyttats över till den norra delen. Detta beror på att det uppstått en 
överetablering av kinesiska företag i till exempel Tyskland och Sydeuropa. Norden har 
av den anledningen kommit att bli allt mer intressant för kineserna då området anses 
relativt oexploaterat. Dessutom har Sverige och Norden ett gott anseende hos kineserna 
och man tror också att det handlar om att få ett bra exportläge såväl mot Sydeuropa som 
mot de nordiska länderna.9  Hans Jansson, professor i internationell marknadsföring 
menar att Kalmar har ett strategiskt läge för en sådan här etablering, inte minst i 
förhållande till norra Polen som anses vara en attraktiv marknad liksom Ryssland. En 
annan orsak tros vara att Östersjöregionen är det område i Europa som växer kraftigast 
för tillfället. Fanerdun vill naturligtvis vara en del av den marknaden.10  
 
Leif Aronsson, marknadsanalytiker på Turismens Utredningsinstitut, är förvånad över 
valet av Kalmar. Han säger till tidningen Restauratören att det är konstigt att man väljer 
Kalmar med tanke på de dåliga kommunikationerna (något som företaget framhåller 
som väldigt bra i kommunen och som en av anledningarna till att man valde just 
Kalmar). Han anser att det finns andra städer som är mycket lämpligare. Aronssons 
största huvudbry är hur staden ska få de direktlinjer med flyget som behövs för att 
staden ska bli lättillgänglig. Han tror att ifall det inte finns direktlinjer kommer 
kunderna att bli missnöjda, trots att det kanske är lättare att ta sig till Kalmar än till 
Kina.11  
 
Kalmar kommun har tidigare visat intresse för flygplatsen, som har drivits av 
luftfartsverket,12 och förhandlingar dem emellan ledde till att regeringen den 2:a 
november 2006 beslutade att Kalmar kommun skulle överta driften av flygplatsen. 
Infrastrukturminister Åsa Torstensson skrev i ett pressmeddelande att Kalmar flygplats 
                                                           
6 Kalmar kommun, www.kalmar.se/templates/page.aspx?id=18424, hämtad: 061109. 
7 Ibid. 
8 Intervju i Aktuellt med professor Hans Jansson, internationell marknadsföring vid handelshögskolan i 
Kalmar, hämtad: 060904. 
9 Intervju i Aktuellt med professor Tony Fang, internationellt företagande vid Stockholms universitet, 
hämtad: 060904. 
10 Rockström, Gunnar, ”Kinaexpert ser positivt på satsning”, www.barometern.se, hämtad: 061107. 
11 Hirsch, Daniel, ”Kalmar behöver flyglinjer till Kinacenter”, www.restauratoren.se, hämtad: 061109. 
12 Regionförbundet i Kalmar län, www.regionforbundet.se, hämtad: 061109. 
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på så vis får möjlighet till större utvecklingspotential och att kommunen i och med detta 
får större möjlighet att påverka regionens utveckling med goda transportalternativ.13 
Regionförbundets ordförande, Leif Larsson, ser mycket positivt på detta. Han menar att 
reguljära flyglinjer är viktigt med tanke på det ökade samarbetet med Kina. 
Regiondirektören, Håkan Brynielsson ser också positivt på beslutet och säger att ”Det 
förstärker den positiva utvecklingen som just nu råder i Kalmar län. Det här visar på en 
nödvändig utveckling att flytta ner beslut på en regional och lokal nivå”.14 
Flygplatschefen, Hans Hjertonsson hävdar att flygbolagen nu ringer till dem och vill 
etablera sig där, förut var det tvärtom. Initialt kommer flygplatsen att kunna hantera det 
ökade antalet resenärer, men efter cirka två år kan man komma att behöva bygga 
ytterliggare en terminal och målet är att resenärer inte ska behöva åka via Arlanda utan 
direkt till Kalmar.15

 Fanerduns koncernchef på det kinesiska moderbolaget, Mr. Luo är 
beredd att satsa 21 miljoner kronor under tre år på ett nytt flygbolag i Kalmar, Kalmar 
flygutveckling AB. Detta under förutsättning att Kalmar län, med dess tolv kommuner 
och näringsidkare ställer upp med lika mycket.16 
 
Enligt Mr. Luo valde man Sverige och Kalmar för att det var bäst ur ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Företagsbeskattningen är låg i Sverige och boende- och 
investeringskostnaderna är låga. Sverige har dessutom ett gott rykte bland kinesiska 
affärsmän. Vidare menar Mr. Lou att faktorer som läget, mitt i den expansiva 
Östersjöregionen, Kalmar flygplats, tågstationen och hamnen som ligger centralt i 
staden har en bidragande verkan på valet av lokaliseringsort.17  

1.8 Kulturella skillnader mellan Kina och väst 
Problemen som västländerna har haft då de gjort affärer i Kina är relativt 
väldokumenterade. Många oroar sig för att affärer med Kina kommer fortsätta att vara 
tuffa för västerländska företag. Det kinesiska affärsklimatet kan dock stå inför en 
förändring under de kommande åren då en ny generation kineser successivt tar över 
makten. I en artikel för Journal of International Business har professorer från olika 
universitet i USA och Kina försökt att göra en profil över den nya generationen 
kinesiska direktörer. Mr. Lou kan sägas tillhöra denna generation eftersom han är 
relativt ung. Författarna skrev artikeln i syfte att underlätta för icke-kineser, speciellt 
västerlänningar som funderar på att ta sig in på marknaden. Profilen ämnar alltså förse 
dessa personer med information som kan vara relevant då de ska göra affärer med 
företag som har en helt annan affärskultur.18  
 
Affärskulturen i Kina är ett resultat av dess historia; Åren 1911-1948 var den 
republikanska eran då konfucianismen blomstrade och en västerländsk närvaro fanns i 
handelsstäder som t.ex. Shanghai. Därefter följde den kommunistiska eran 1949-1965 
med en våldsam utrensning av intellektuella. Man försökte infiltrera konfucianska ideal 
med den maoist/leninist kommunistiska läran. Under den här perioden svärtades allt 
                                                           
13 www.regeringen.se, Pressmeddelande 2 november 2006 från Näringsdepartementet, ”Kalmar kommun 
tar över driften av Kalmar flygplats”, hämtad: 061115. 
14 www.regionforbundet.se, hämtad: 061109. 
15 Ericson, Jesper, ”Brett intresse i Kalmarsalen när Kinasatsning diskuterades”, www.barometern.se, 
hämtad: 061107. 
16 Kalmar kommun, ”40-50 miljoner satsas i nytt flygbolag”, www.kalmar.se, hämtad: 070426. 
17 Kalmar kommun, www.kalmar.se/templates/Page.aspx?id=18427, hämtad: 061109. 
18 Ralston, D. A., m.fl., 1999, s. 1 ”Doing Business in the 21st Century with the New Generation of 
Chinese Managers: A Study of Generational Shifts in Work Values in China” ur Journal of International 
Business Studies vol.30 Issue 2. 
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västerländskt ner. Den påföljande eran var den stora kulturella revolutionen som innebar 
en intensifiering av föregående periods principer. Därefter, år 1977, kom den sociala 
reform eran som varar än idag. Med denna blev de konfucianska värderingarna och 
handel med väst återigen accepterat.19  Det är viktigt att förstå att historien har satt sina 
spår och att kineserna har en helt annan kultur än vi. Trots att landet idag är öppet för 
omvärlden kommer det att ta tid innan värderingar och traditioner förändras. Därför är 
det viktigt för företag som vill göra affärer med kinesiska företag att veta hur de 
fungerar om de vill lyckas.  
 
Den nya generationen direktörer i Kina kommer inte att ta lika hårt på de konfucianska 
värderingarna som sina föregångare. Dessa värderingar står nämligen i konflikt med den 
västerländska individualismen.20 Kineserna går mot en mer västerländsk affärskultur då 
de yngre generationerna tar mindre hårt på grupptänkandet, blir mer självständiga och 
tar risker i jakten på vinst och de bryr sig inte lika mycket om deras beteende går emot 
de traditionella värderingarna. Den mer individualistiska generationen kineser som nu 
växer upp kan komma att kallas ”Chinese Me Generation”.21  
 
I artikeln ”Social capital and the dynamics of business negotiations between the 
northern Europeans and the Chinese” hävdas det att det kulturella gapet mellan norra 
Europa och Kina är stort och att nordeuropéerna är individualistiska och kämpar för 
jämlikhet medan man i Kina är kollektivistiska och mycket mer hierarkiska.22 Européer 
och andra västlänningar tror mer på sin egen förmåga medan människorna i Kina 
tenderar att har mer självförtroende när de arbetar inom en grupp. De ägnar mer 
uppmärksamhet åt andra och beskriver sig själva på ett sätt som visar deras identitet i 
gruppen.23 Ju större detta kulturella gap är desto svårare blir det för parterna att 
förhandla med varandra.24  

1.8.1 Fallgropar i förhandlingarna 
Affärsmän från väst upplever ofta samspelssvårigheter i förhandlingarna med kinesiska 
affärsmän. Kineserna kan vara både samarbetsvilliga och konfliktfulla på samma gång. 
De kan bete sig som en konfuciansk gentleman likaväl som en Sun Tzu strateg. Den 
Konfucianska förhandlaren är samarbetsvillig och vill skapa en relation medan den 
senare försöker att blotta sin motståndare så mycket som det bara går.25 Några skillnader 
mellan kineser och skandinaver:  
 

• kineserna fokuserar mer på långsiktiga relationer  
• kineserna har bättre förståelse för våra synsätt än tvärtom  
• tillit är mer varaktig i Kina och bygger på face-to-face kommunikation 
• kineserna fokuserar mer på känslobaserad tillit än vad skandinaverna gör 
• kineserna anses vara flexibla och skandinaverna anses inte vara det  
• kineserna minns om de fått hjälp någon gång för de ser det som en skyldighet 

                                                           
19 Ralston, D. A., m.fl., 1999, s. 2. 
20 Ibid., s. 4. 
21 Ibid. 
22 Kumar, R., Worm, V., 2003, s. 263, ”Social capital and the dynamics of business negotiations between 
the northern Europeans and the Chinese” ur International market review vol. 20 No.3. 
23 Chen, X-P., m.fl., 2002, s. 913, ”Participative decision making and employee performance in different 
cultures: The moderating effects of allocentrism/idiocentrism and efficacy” ur Academy of Management 
Journal vol. 45 No. 5. 
24 Kumar, R., Worm, V., 2003, s. 263. 
25 Ibid., s. 269-271. 
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och att fullfölja sina skyldigheter är en del i relationer  
• skandinaverna är mer direkta i sina förhandlingar och vi tycker att den kinesiska 

förhandlingsprocessen är för långsam.26  
• sociala relationer är överhuvudtaget inget som västerlänningar tycker är viktigt i 

förhandlingar men kineserna värdesätter skapandet av långvariga relationer.27 

1.8.2 Problem med språket 
Ofta används tolkar vid affärsuppgörelser. En tolk kan aldrig ersätta en direkt dialog 
mellan parterna men en dålig tolk kan förstärka upplevda meningsskiljaktigheter och 
skada relationerna mellan parterna. Det kan vara svårt att avslöja viktig information 
genom en tolk om man är osäker på ifall tolken klarar av att lägga fram det och förklara 
på rätt sätt. Parterna kan få fel uppfattning om varandras avsikter och intressen. 
Dessutom kan effektiviteten i dialogen försämras vid användandet av tolk. Det kan 
också vara svårt att komma överens om vilken tolk man ska använda eftersom kineserna 
ofta vill använda sig av egna tolkar. I de fall de inte har kunnat använda sig av dem har 
de varit mer restriktiva i att lämna ifrån sig information.28 

1.8.3 Goda relationer, viktigt för kineserna 
För kineserna är det också viktigt med att skapa goda relationer till de man förhandlar 
med. Inga förhandlingar leder till snabba beslut utan ofta fortsätter förhandlingarna 
också över helger. Detta är något som européerna är medvetna om men de försöker 
alltid att hitta sätt på vilka de kan förkorta processen. Huruvida det blir ett positivt eller 
negativt utfall av förhandlingarna beror till stor del på de existerande relationerna 
mellan parterna. Finns det ett stort socialt kapital är förhandlarna mer motiverade och 
kapabla att reda ut de svårigheter man stöter på i processen.29  
 
Den europeiska och den kinesiska affärskulturen skiljer sig mycket från varandra och 
detta kan komma att skapa en del problem. För att undvika detta har man använt sig av 
personer med kunskap om hur den kinesiska affärskulturen fungerar. Mycket handlar 
om förtroende när man ska lyckas i förhandlingar med kineser. De har ett speciellt ord 
för detta, Guemxi, det handlar om att låta förtroendet mellan affärspartners växa sig 
starkare och starkare och att kunna lita på varandra. De regionala myndigheterna i 
Changxing-provinsen i Kina har haft ett sändebud i Kalmar i ett års tid och han har 
tillsammans med Invest in Sweden Agencys personal i Shanghai försett Mr. Luo med 
den information han velat ha för att kunna sätta sig in i svenska lagar, traditioner och 
regler.30  
 
Slutsatsen är att det är viktigt att ha de kulturella skillnaderna i åtanke när man gör 
affärer med Kina.31 

1.9 Invest in Sweden Agency 
Invest in Sweden Agency, ISA, är en myndighet under utrikesdepartementet som har i 
uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i 

                                                           
26 Kumar, R., Worm, V., 2003, s. 269-271. 
27 Ibid., s. 279. 
28 Ibid., s. 273. 
29 Ibid., s. 279. 
30 Ericson, Jesper, ”Brett intresse i Kalmarsalen när Kinasatsning diskuterades”, www.barometern.se, 
hämtad: 061107. 
31 Ibid. 
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olika former investerar i Sverige. ISA har även varit inblandade i Fanerduns satsning i 
Kalmar. Myndigheten samarbetar nationellt med regionala organisationer samt 
internationellt med ambassader och konsulat. Deras mål, enligt regeringen, är att: 
- verka för att utländska investerare investerar i Sverige. 
- bidra till ökad kunskap och ökat intresse för Sverige som investeringsland. 
- öka och fördjupa samarbetet med aktörer inom den privata och offentliga sektorn och 
höja kompetensen vad gäller utländska direktinvesteringar hos relevanta beslutsfattare i 
kommuner, län och regioner. 
- tillhandahålla beslutsunderlag av hög kvalitet till regeringen och andra relevanta 
aktörer i form av analyser om svensk och internationell ekonomi ur ett 
investeringsperspektiv.32 
 
Totalt har ISA medverkat till 596 investeringar under perioden 2001–2005, eller i 
genomsnitt 119 per år. Enligt ISA har Sverige tjänat på dessa i form av en ökning av 
kapitaltillskott, klusterförstärkning, tekniköverföring och sysselsättning. De hävdar 
också att investeringarna har lett till ca 10 000 nya arbetstillfällen.33 
 
ISA hävdar vidare: ”Även indirekta effekter uppstår i samband med nya investeringar 
och etableringar i form av sysselsättning, kontrakt med underleverantörer, import och 
export, skatteintäkter m.m. Tas hänsyn till den multiplikator som SCB använder (1,7), 
har förutom de 10 000 nya arbetstillfällena ytterligare ca 7 000 tillkommit som en följd 
av de ursprungliga investeringarna.” 34 
Figur 1. Sysselsättningseffekter av ISAs verksamhet: 

    

Källa: http://www.isa.se/templates/Normal____51196.aspx 

 
De extra 7000 arbetstillfällena har skapats hos underleverantörer och i den lokala 
ekonomin tack vare att ny affärsverksamhet byggs upp.35 
 

 

 

                                                           
32 ISA, ”ISAs uppdrag”, www.isa.se, hämtad: 061213. 
33 ISA, ”Resultat 2001-2005”, www.isa.se, hämtad: 061213. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
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2 Vad har utländska direktinvesteringar och inward investment haft 
för effekter på tidigare etableringsorter? 
 
I följande stycken presenteras några viktiga aspekter inom området för utländska 
investeringar. Det handlar om sådant som har beskrivits i olika studier och är tänkvärda 
saker som bör beaktas när man ställs inför en kommande investering. 

2.1 Backward linkages 
Det viktigaste sättet på vilket utbyte av teknologi, extra jobbtillfällen skapas och nya 
lokala företag startas är genom kopplingar mellan de utländska företagen och de 
inhemska. Graden av sådan integration i den regionala ekonomin varierar kraftigt 
beroende på bland annat sektor och vilken strategi företagen använder sig av. Utländska 
företag som är lokalt integrerade kan spela en betydande roll i den regionala ekonomins 
utveckling genom att de bidrar till uppförandet av distributionsnätverk. Exempel på 
detta i Centraleuropa är biltillverkaren Volkswagens investering i den Tjeckiska 
biltillverkaren Skoda som ledde till förändring i Skodas nätverk av 
komponentdistributörer, vilket fick betydelse för nationens ekonomi i sin helhet.36 Det 
är dock långt ifrån alla utländska investeringar som leder till utveckling av nätverk för 
inhemska företag. Exportorienterade investeringar är de som är minst troliga att 
integreras i den lokala ekonomin.37 Sådan här utveckling av lokala leverantörsnätverk 
anses generellt vara svårt att skapa och det finns två specifika problem som kan förklara 
de svaga länkarna i Centraleuropa mellan de utländska och de inhemska företagen. För 
det första är utländska direktinvesteringar något relativt nytt i Centraleuropa och 
skapandet av leverantörsnätverk tar tid. För det andra har många företag i Centraleuropa 
en lägre kunskapsnivå vad beträffar teknologi och ledarskap jämfört med företag i i-
länderna och de har därför svårt att uppfylla kraven från de utländska företagen.38  
 
Konkurrenskraft och tillväxt anses främst avgöras av tekniska innovationer som ökar 
produktiviteten.39 I Wales har man tagit fram ett program för distributionsutveckling för 
att försöka öka det lokala utbudet genom att lokala distributörer anpassar sig efter de 
utländska företagens kvalitetskrav. På så sätt hoppas man att de utländska företagens 
köpbehov stillas av utbudet på den lokala och regionala marknaden.40 Det finns ingen 
multinationell teori för ekonomisk utveckling men däremot fokuserar forskarna på 
möjliga konsekvenser av multinationella företags handlande. Enligt MacDougall´s 
nyklassisistiska analys av effekterna av utländska direktinvesteringar under perfekt 
konkurrens kan kapitalets rörelse få två huvudkonsekvenser för värdlandets ekonomi. 
Den första är att välfärd och globala inkomster ökar när kapitalet lokaliseras optimalt. 
Den andra är att arbetstillfällena kan öka tack vare ökad output vilket uppstår genom 
nytt kapital från utländska direktinvesteringar. Inward investment tillför nytt kapital, 
nya jobb och nya handelstillfällen till regioner och därmed ett potentiellt uppsving i den 
regionala utvecklingen.41 De direkt synliga effekterna av utländska investeringar såsom 
nya jobb och kapitalinvesteringar är inte hela den potentiella utvecklingen av utländska 
                                                           
36 European Urban and Regional Studies 11(1), 2004, s. 54, “Regional development implications of 
foreign direct investment in central Europe” av  Petr Pavlínek. 
37 Ibid., s. 55. 
38 Ibid., s. 56. 
39 Morgan, B., 1998, Inward investment, business finance and regional development, s. 13. 
40 Ibid., s. 22. 
41 Hill, S., Roberts, A., 1998, Inward investment, business finance and regional development, s. 33. 
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investeringar. Även de indirekta effekterna via länkar till den lokala ekonomin är 
viktiga att räkna in som positiva effekter eftersom det är dessa som är nyckeln till en 
hållbar och dynamisk utveckling av den utländska investeringen.42 Att generalisera 
effekterna på den regionala ekonomin av multinationella företag är svårt. Vissa forskare 
som Segal och Quince hävdar att stora kluster av multinationella företag inte bidrar till 
utvecklingsprocessen i regionen medan andra forskare som till exempel Del Monte och 
De Luzenberger hävdar motsatsen, att multinationella företag uppmuntrar till tillväxt 
och utveckling i lokala företag.43 
 
I Storbritannien satsas mycket på att attrahera utländska investerare som en del i arbetet 
för regional utveckling. Särskilda organisationer har växt fram för detta. Aktörerna för 
regional utveckling i Storbritannien lägger sina resurser och krafter på att hitta specifika 
investerare som har potential att bli integrerade/förankrade (embedded) i den lokala 
ekonomin. Arbetet riktas också mot hur man kan förbättra förankringen hos redan 
existerande investerare. Den exakta beskrivningen för företagsförankring i en lokal 
ekonomi är komplex. Ett viktigt mått på förankringen, sett från ett ekonomiskt 
utvecklingsperspektiv är att undersöka i vilken utsträckning företaget är backward 
linked i den regionala utbudsbasen, till exempel i vilken utsträckning företaget köper 
sina varor/halvfabrikat från regionen.44 I Wales har man bestämt att beslutsfattarna skall 
försöka introducera nya investerare för regionens utbudsmöjligheter och att investerarna 
på så sätt kan skapa kontakter med de lokala leverantörerna genom program som ska 
öka kvaliteten och tillgängligheten av deras varor. Därmed hoppas man att de ska 
matcha investerarnas behov.45  
 
Graden av backward linkage är avgörande för de indirekta anställningarna och huruvida 
företagen bidrar till den regionala tillväxten. De har också betydelse för utbytet av 
kunskap i form av produkter, teknik och nya idéer om ledarskap. När företag från olika 
länder och kulturer får möjligheten att utbyta erfarenheter och tankar kan det 
förhoppningsvis bidra till att regionen får det bästa av flera världar. Det bästa för en 
region är om man lyckas attrahera ett företag som är världsledande inom sin sektor och 
bygga en bas kring detta i regionen.46  

2.2 Faror med en alltför positiv syn på utländska direktinvesteringar 
Det finns två synsätt på utländska direktinvesteringar som skiljer sig starkt från 
varandra. Det första gör gällande att utländska direktinvesteringar är positivt för den 
regionala utvecklingen och något som därför skall uppmuntras. Det andra innebär att det 
är en process som kan hämma den ekonomiska tillväxten och tränga undan de inhemska 
företagen.47   
 
Petr Pavlínek, professor i geografi, har gjort en studie om utländska direktinvesteringars 
regionala effekter i Centraleuropa (Tjeckien, Ungern, Polen och Slovakien) under 1990-
talet. Förhoppningen i Central- och Östeuropa var att utländska direktinvesteringar 
skulle spela en avgörande roll i deras ekonomiska utveckling. Genom att hjälpa 
                                                           
42 Hill, S., Roberts, A., 1998, Inward investment, business finance and regional development, s. 34. 
43 Williams, A. D., Smith, J. D., 1998, Inward investment, business finance and regional development, s. 
67-68. 
44 Brand, S., Hill, S., Munday, M., 2000, “Assessing the Impacts of Foreign Manufacturing on Regional 
Economies: The Cases of Wales, Scotland and the West Midlands” ur Regional Studies, Vol. 34.4, s. 344.  
45 Ibid., s. 345. 
46 Ibid., s. 344. 
47 Williams, A. D., Smith, J. D., 1998. 
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industrins återuppbyggnad skulle det spegla av sig på resten av landet och leda till en 
blomstrande ekonomi. Utländska direktinvesteringar fick den avgörande rollen på grund 
av att man så ofta talar om det som en ”utvecklingsmotor”. För att locka till sig 
utländska direktinvesteringar behövde länderna bara utveckla lämpliga institutionella 
och politiska ramar. Därmed satte de sig också i centrum av flödena av globalt kapital 
till respektive land.48  
 
Den, enligt Pavlínek, överdrivet positiva synen på utländska direktinvesteringar under 
Central- och Östeuropas tidigare och pågående övergång till kapitalism bortser ofta från 
flera viktiga faktorer avseende utländska direktinvesteringar och på grund av detta 
tenderar de att överdriva de potentiella fördelarna och negligera nackdelarna. Synen på 
utländska direktinvesteringar som ett skepp som kommer lastat med rikedomar och 
säkrar välfärden har blivit vanlig bland Central- och Östeuropas politiker. Man söker 
locka till sig ”greenfield investments” till regioner med hög arbetslöshet vilket ses som 
en bra lösning på problemen av politiker på både regional och nationell nivå. Dessa 
synsätt har självklart bidragit till Östeuropas besatthet och övertro på utländska 
investerare samt ökat konkurrensen bland länderna i jakten på investerare. Pavlínek vill 
inte förringa eventuella positiva effekter som utländska direktinvesteringar kan ha på 
företag och på ekonomins utveckling som helhet men han vill nyansera bilden av 
utländska direktinvesteringar och föra fram att ett okritiskt och obalanserat synsätt på 
utländska direktinvesteringar är fel. Han menar att utländska direktinvesteringar inte 
nödvändigtvis har lett till framgångar alla gånger utan effekterna har varierat både 
geografiskt och sektoriellt. Empiriskt har det varit svårt att belägga att företag med 
utländska investerare lyckats bättre än inhemska företag, med undantag för 
tillverkningsindustrin.49  
 
Många förbiser det faktum att det finns flera olika typer av utländska direktinvesteringar 
som kan ha olika effekter på olika områden och individuella företag och ser ofta istället 
utländska direktinvesteringar som något enbart positivt. Ofta tenderar man också att 
fokusera på de positiva effekterna på landets inkomster och arbetstillfällen som 
associeras med utländska direktinvesteringar i värdländerna och glömmer då de andra 
effekterna av utländska direktinvesteringar som till exempel betalningsbalansen och 
risken att bli beroende.50  
 
Argumentet att utländska direktinvesteringar skulle generera ekonomisk tillväxt och 
utveckling är vida accepterat men har aldrig bevisats. Vissa hävdar att ekonomisk 
tillväxt drar till sig utländska direktinvesteringar och inte tvärtom. Detta stöds av det 
faktum att tre fjärdedelar av de globala inflödena av utländska direktinvesteringar sker 
till i-länder. Fabry gjorde under 1990-talet kausalitetstest för att finna samband mellan 
utländska direktinvesteringar, ekonomisk tillväxt och handel i Central- och Östeuropa 
men dessa gav dock inga övertygande svar. Sambandet mellan inflöden av utländska 
direktinvesteringar och ekonomisk tillväxt är långt ifrån klart.51 
 
Teoretiskt kan utländska direktinvesteringar, på regional nivå, bidraga till den 
ekonomiska tillväxten och omstruktureringen av ekonomin genom att den stimulerar 
ökad konkurrens och införandet av nya former av produktionsorganisering. Dessa 

                                                           
48 European Urban and Regional Studies 11(1), 2004, s. 47. 
49 Ibid., s. 47, 48. 
50 Ibid., s. 48. 
51 Ibid., s. 50. 
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förändringar kan leda till produktivitetsförbättringar genom hela den regionala 
ekonomin. Utländska direktinvesteringar dras speciellt till ekonomiska kluster där de 
kan dra nytta av externa skalekonomier som till exempel marknader, kvalificerad 
arbetskraft, produktionsfaktorer, leverantörer, infrastruktur, institutioner och 
innovationsmöjligheter. Ett exempel på detta är Centraleuropa där utländska 
direktinvesteringar lett till en ojämn utveckling och regional polarisering, då de regioner 
som kommit längre i utvecklingen drog till sig högre volymer av utländska 
direktinvesteringar.52  
 
Fastän de omedelbart positiva effekterna av utländska direktinvesteringar syns på 
företagsnivå och i de lokala ekonomierna, är ännu de långsiktiga ekonomiska effekterna 
av utländska direktinvesteringar på värdländerna mindre synliga.53 Efter det att ett 
utländskt företag har investerat i en region kan den lokala ekonomin tjäna på fortsatt 
produktion och att företaget ofta expanderar och på så sätt kanske räddar jobb som 
annars skulle ha försvunnit. Så kallade greenfield investments skapar ofta nya jobb på 
lokaliseringsorten. De långsiktiga konsekvenserna av investeringar kan vara ett 
beroende av utländskt kapital och extern kontroll av ekonomin.54 En annan aspekt värd 
att notera är att utländska företag som investerar på en ort kan locka till sig kvalificerad 
arbetskraft från lokala företag och de lokala företagen kanske då förlorar arbetskraft 
som de lärt upp och betalat utbildning för. Vissa menar också att lokala företag helt kan 
konkurreras ut av utländska investeringar som ofta lockats dit efter satsningar som 
initierats på regeringsnivå. Vidare är det möjligt att nya inhemska företag hålls tillbaka 
på grund av en utländsk etablering och att de inte kan utvecklas som de normalt skulle 
ha gjort ifall etableringen inte ägt rum.55 Ett problem som har blivit uppmärksammat i 
Ungern är att man lockar utländska investerare med låga arbetskostnader och har blivit 
beroende av dessa investeringar, vilket kan komma att förhindra att Centraleuropa 
avancerar i världsekonomin. Centraleuropa kan komma att få en roll som en 
produktionsbas med låga kostnader. Denna roll är dessutom väldigt sårbar eftersom de 
måste konkurrera med u-länderna vilka ofta kan hålla ännu lägre 
produktionskostnader.56 
 
När man undersökt spillover effekter på den regionala ekonomin till följd av utländska 
direktinvesteringar i Tjeckien och Centraleuropa har man funnit att effekterna är svaga 
och statistiskt osignifikanta. Spillover effekter på inhemska företag i Centraleuropa har 
varit oviktiga eller rent av negativa för företagen. De empiriska undersökningar som 
gjorts stödjer alltså inte den överdrivet optimistiska synen på utländska 
direktinvesteringars effekter på den inhemska ekonomin.57 
 
För att mäta inverkan av ett utländskt företags etablering på den regionala ekonomin 
måste man väga in effekterna på variabler som arbetstillfällen, teknologi, länkar och 
spillovers, konkurrenskraft, entreprenörs kapacitet och betalningsbalans. Det är viktigt 
att göra en åtskillnad mellan olika typer av effekter eftersom dess exakta utformning 
kommer att ha olika effekter på ekonomin. Speciellt utländska direktinvesteringar har 
direkta, indirekta och dynamiska effekter på ekonomin. Direkta effekter resulterar i 

                                                           
52 European Urban and Regional Studies 11(1), 2004, s. 51. 
53 Ibid., s. 52. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Ibid., s. 53. 
57 Ibid., s. 58. 
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omedelbara förändringar i antalet arbetstillfällen, output, driftighet och 
betalningsbalansen. Indirekta effekter syns på spillover och länkar till kunder och 
leverantörer. Dynamiska effekter, slutligen, påverkar konkurrensen. De direkta 
effekterna är självklart de som är enklast att se och mäta men de indirekta och 
dynamiska effekterna kan vara minst lika betydelsefulla på lång sikt.58 Under en längre 
tid har man noterat de indirekta och dynamiska effekterna men tyvärr är det mindre 
vanligt att man försökt mäta dem. Empiriska studier av effekterna av utländska 
investeringar begränsas alltid av undran om vad som hade hänt ifall investeringen aldrig 
ägt rum.59  
 
Teorin om utländska direktinvesteringar hävdar generellt att om ett företag vill lyckas 
på en utländsk marknad måste det ha vissa ägandefördelar. Det kan till exempel handla 
om överlägsna eller helt nya produkter men det kan också vara viktigt att ha vissa 
specifika fördelar gentemot andra företag.60 
 
De mest självklara anledningarna till varför ett land skulle vilja locka till sig utländska 
investerare är de direkta effekterna på antalet arbetstillfällen och regional utveckling 
som investeringarna väntas ge. Utländska investeringar i landet påverkar 
handelsbalansen positivt men kan också öka effektiviteten såtillvida att resurser 
omfördelas till mer effektiva producenter, det vill säga de utländska företagen.61   
 
Det är väl känt att utländska företag i Storbritannien betalar högre löner än de inhemska 
företagen. Detta kan leda till högre arbetslöshet genom att de inhemska företagen får 
ökade lönekostnader men får ingen omedelbar höjning av produktiviteten. Somliga 
anser därför att de utländska investeringarna ökar lönerna i den inhemska sektorn men 
minskar sysselsättningen.62 Överhuvudtaget har fler jobb skapats genom utländska 
investeringar än som gått förlorade. I vissa fall bidrar utländska investeringar till ökade 
regionala skillnader i form av ekonomisk utveckling, till exempel då en region förlorar 
en fabrik på grund av att de blir utkonkurrerade av det utländska företaget i den 
angränsande regionen.63  

2.3 Utländska investeringars effekter på urbana miljöer 
Det finns många studier om effekter av utländska investeringar på regional ekonomisk 
utveckling men färre om effekterna i urbana områden. Peter och Rose Griparios och 
Max Munday har studerat utländska investeringars inverkan på stadsutvecklingen i 
Plymouth, Bristol och Cardiff, städer som alla är belägna i Storbritannien. De har 
jämfört betydelsen av utländska investeringar med inhemska investeringar avseende 
deras roller när det gäller att möta lokala ekonomiska behov.64 Bristol, som är den 
största av de tre städerna och regionens huvudstad, har drabbats av nedskärningar hos 
stora arbetsgivare som försvaret, Rolls-Royce och British- Aerospace. I storleksordning 
efter Bristol kommer Cardiff som tidigare har förlitat sig på bland annat hamnen, kol 
och tillverkningsindustri. Staden mötte en förändring under efterkrigstiden och idag 
hoppas man på finans- och mediamarknaden men även på investeringar från utlandet. 
                                                           
58 Williams, A. D., Smith, J. D., 1998, s. 75. 
59 Ibid., s. 76. 
60 Driffield, N., 1998, Inward investment, business finance and regional development, s. 80.  
61 Ibid., s. 80-81. 
62 Ibid., s. 82-83. 
63 Ibid., s. 93. 
64 Griparios, P., Griparios, R., Munday, M., 1998, Inward investment, business finance and regional 
development, s. 116. 
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Den sista staden i storleksordningen är Plymouth som sedan 1600-talet förlitat sig på 
försvarssektorn. Flottans skeppsvarv är beläget där. British Aerospace är fortfarande en 
stor arbetsgivare i staden. 1981 fanns 31000 anställda inom försvarssektorn i regionen 
men under 1980-talet minskade antalet arbetstillfällen i anslutning till varvet och 1990 
fanns det bara 4000 kvar. Det sektoriella beroendet tvingade Plymouth att diversifiera 
sin industriella bas genom att locka dit utländska investeringar och man lyckades locka 
dit företag som Plessey (microship), Toshiba, Texas Instruments, Vitronics och 
Wrigley.65 
 
När regioner i Storbritannien är i speciellt behov av investeringar, som i fallet 
Plymouth, kan det nationella Department of Trade and Industry komma till hjälp genom 
sitt samarbete mellan regionerna och företagen. Delar av Cardiff och Plymouth räknas 
till dessa regioner, men inte Bristol. I Plymouth är det Devon and Cornwall 
Development International som arbetar för att locka investerare till regionen. Detta är en 
organisation som till stor del finansieras av Department of Trade and Industry. 
Organisationen har ett nära samarbete med kommunerna och Plymouth City Council. 
Den sistnämnda köper mark och bygger nödvändig infrastruktur, säljer tomter till 
investerare och bistår ibland med finansiella medel för enskilda företag. I Wales är det 
Wales Development Agency genom Wales Development International som är 
nyckelkoordinator när det gäller marknadsföringen av regionen. Det Walesiska kontoret 
fungerar som en kanal för investeringar från nationella och europeiska fonder. Delar av 
Cardiff har fått regionalt stöd från både staten och EU och detta var till stor del Wales 
Development Agencys förtjänst. Företag som NEC-Schott Glaswerk, Bosch och BA 
Maintenance etablerade sig i Cardiff under 1990-talet.66 Wales Development Agency 
siktar på att förbättra kvaliteten på de projekt och jobb som kommer till Wales och 
försöker också att locka investeringar som passar de lokala ekonomiska behoven. Man 
försöker speciellt att locka företag inom finansvärlden bland annat genom Financial 
Services Initiative men det finns också andra organisationer som arbetar för att 
marknadsföra regionen mot investerare. I Bristol finns även organisationer som arbetar 
för att attrahera utländska företag och den främsta bland dessa är Bristol City Council 
genom Bristol Economic Development Office. Ett speciellt team har anställts för 
uppgiften och de har ett flertal lokalkontor i regionen. Även i Bristol vill man locka till 
sig företag inom finansvärlden samt högteknologiföretag. Den bristande ekonomin gör 
det dock svårt för regionen att marknadsföra sig och man har haft svårt att locka till sig 
investeringar.67  
 
Nya utländska investeringar har spelat en viktig roll för stabiliseringen efter 
nedskärningarna i tillverkningsindustrin i alla tre nämnda städer. Cardiff klarade 1990-
talets motgångar tack vare att de utländska företagen höll uppe sysselsättningen och 
fortsatte att investera lokalt. I Plymouth skapade de utlandsägda företagen långvariga 
och stabila anställningar. Anställningarna minskade under 1990-talsregressionen men 
har återhämtat sig sedan dess, till exempel genom hjälp av företag som Toshiba som 
ökat exporten på grund av det svaga pundet. Bristol påverkades hårdare av regressionen 
än de andra regionerna på grund av den stora förlusten av arbeten inom flygvapnet och 
finanssektorn.68 I vilken utsträckning utländska företag bidrar till en regions utveckling 
beror bland annat på kvaliteten i företagets etablering i form av anställningar, företagets 

                                                           
65 Griparios, P., Griparios, R., Munday, M., 1998, s. 117. 
66 Ibid., s. 121. 
67 Ibid., s. 122. 
68 Ibid., s. 127. 
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stabilitet och huruvida det passar in i den lokala strukturen. Andra viktiga aspekter i 
sammanhanget är huruvida företaget åstadkommer ringar på vattnet genom att köpa 
komponenter och använda sig av regionens serviceutbud.69 Studien kommer bland annat 
fram till att Bristol har lyckats bra med att locka till sig rätt sorts företag som erbjuder 
långsiktiga anställningar och spin-off effekter. Slutsatsen man kan dra av detta är att 
endast en eller två sådana företagsetableringar kan ha stor betydelse för regionen. 
Bristol och Cardiff har också en mängd företag som investerat inom områden som 
transport, distribution, teknik, administration och byggbranschen. Dessa områden tas 
sällan med i statistiken över utländska investeringar då man ofta exkluderar 
investeringar som inte har egen tillverkning. De är ändå viktiga för antalet 
arbetstillfällen och de utgör en viktig grund för att locka till sig de stora utländska 
investeringarna. Det kan finnas ett stort ekonomiskt värde i att attrahera icke 
tillverkande företag som en del i det samlade arbetet för regional utveckling. Utländska 
företag som etablerades före 1980 har spelat en oerhört viktig roll för jobbskapande i 
form av expandering och genom att de behållit jobben under nedgången. För den 
regionala utvecklingen är det viktigt med ett nära samarbete med de redan etablerade 
investerarna.70  
 
The West Midlands räknas som ”near periphery” och står delvis i kontrast till Wales och 
Skottland som räknas mer som perifera områden. West Midlands har också varit en 
viktig ort för nya utländska investeringar, vilket har sin förklaring i dess läge i centrala 
Storbritannien och tillgången till goda kommunikationer. Skottland och Wales är två av 
de regioner som har tjänat mest på nya utländska direktinvesteringar.71 I början av 1980-
talet led regionen av hög arbetslöshet på grund av att de största industrierna gjorde 
nedskärningar i produktionen och flyttade delar av verksamheten utomlands. Utländska 
investeringar i regionen har efter detta hjälpt till att bygga upp den regionala ekonomin 
igen.72 Utländska investeringars bidrag till den regionala utvecklingen kan delas in i en 
statisk och en dynamisk del. Statiskt bidragande innebär kortsiktiga fördelar som nytt 
kapital, arbetstillfällen och bättre regional betalningsbalans. Som en följd av dessa kan 
indirekta effekter uppstå, till exempel i form av länkar till lokala leverantörer. 
Dynamiska eller långsiktiga effekter inkluderar spillover effekter så som teknologi 
”spin-offs” och efterliknandet av nya metoder av leverantörer och konkurrenter.73 
 
Studier som gjorts i Skottland, Nordirland, Wales och England visar alla liknande 
resultat, nämligen att de direkta effekterna av utländska direktinvesteringar har varit 
positiva medan de indirekta effekterna, speciellt användandet av lokala resurser har varit 
till besvikelse för regionerna. Många forskare anser att det finns andra negativa effekter 
av utländska direktinvesteringar.74 Young och hans medförfattare menar att utländska 
direktinvesteringar inte uppfyller sin roll att generera långsiktigt positiva effekter på den 
regionala utvecklingen.75 Det finns alltså kritiska röster till att använda inward 

                                                           
69 Griparios, P., Griparios, R., Munday, M., 1998, s. 128. 
70 Ibid., s. 131-132. 
71 Brand, S., Hill, S., Munday, M., 2000, “Assessing the Impacts of Foreign Manufacturing on Regional 
Economies: The Cases of Wales, Scotland and the West Midlands” ur Regional Studies, Vol. 34.4, s. 345. 
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73 Ibid., s. 136-137. 
74 Young, S., Hood, N., Peters, E., 1994, ”Multinational Enterprises and Regional Economic 
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investment som ett verktyg för att nå regional utveckling.76  

2.4 Viktigt att förankra investeringarna - Wales och North East England 
Evolutionsekonomer hävdar att ekonomiska aktiviteter är både kontextuella och ”path-
dependent” då de blir formade dels av nya lokala förhållanden och dels av resultaten av 
tidigare strategier.77 Föreställningarna om ”embeddedness”, det vill säga ett företags 
förankring i den lokala ekonomin kommer ursprungligen från ekonomisk sociologi och 
har kommit att intressera flera forskare inom ekonomisk geografi. Framförallt 
appliceras idéerna i sammanhang som fokuserar hur ekonomiska prestationer formas av 
en rad sociala och institutionella faktorer som är unika för ett lokalt samhälle. Till 
exempel har Ash Amin och Nigel Thrift myntat uttrycket ”institutional thickness” i ett 
försök att förklara hur sociala och kulturella processer kan stötta de inbäddade formerna 
av regional ekonomisk utveckling. Författarna skriver om fyra olika nivåer av 
institutionalisering: antalet institutioner som finns i dagsläget, graden av intra-
institutionell interaktion, formen av koalitioner och utvecklandet av en gemensam 
agenda som innefattar nyckelinstitutioner och nyckelaktörer. Det centrala i utvecklingen 
av ”institutional thickness” är att den rättfärdigar saker och skapar tillit, vilket i sin tur 
stöder tillväxten av gemensamma resurser som stöttar entreprenörskap och tillväxt. Den 
generella tyngdpunkten på utveckling inifrån måste dock ställas mot det faktum att 
många regioner fortsätter att förlita sig på att utländska investeringar ordnar jobb och 
inkomster.78 Både Wales och North East England har förlitat sig på utländska 
direktinvesteringar som en sorts nyckelmekanism vad beträffar tillväxt efter 
avindustrialiseringen. Den kombinerade effekten av investeringarna och 
nedskärningarna har förstört redan etablerade former av ”institutional thickness” och på 
grund av detta har huvudmålet för de båda regionerna varit att återuppbygga den 
institutionella kapaciteten för att kunna locka till sig och förankra nya former av 
ekonomisk utveckling som utnyttjar redan existerande resurser på produktiva sätt.79  
 
Stephen Young och hans medförfattare menar också att det är viktigt med en integrerad 
policy för regional utveckling där teknologin ska vara drivkraften och inte inward 
investment. När man bygger kluster kan multinationella företag spela en central roll på 
grund av deras storlek och resultat, men när det gäller att bädda in företagen krävs 
starka backward, forward och horizontal linkages. Ett utmärkt exempel är samarbete 
med universitet, forskningsinstitut och lokala företag.80 När försök görs att integrera 
företagen i den regionala utvecklingen är det viktigt med så kallade aftercare policies. 
Dessa kan innebära att hjälp riktas till företag avseende olika ärenden, till exempel 
rörande mark, finansiering, mänskligt kapital, forskning och utveckling, tillverkning, 
hjälp att hitta/utveckla leverantörsmöjligheter, marknadsföring och försäljning. Sådana 
aftercare policies ska också vara kopplade till de mål som satts upp för 
underleverantörerna för att uppgradera regionen i sin helhet.81  
 
Wales har haft en stor del japanska direktinvesteringar. Morris, Munday och Wilkinson 
har gjort en studie beträffande deras ekonomiska, sociala och kulturella effekter på 
                                                           
76 Young, S., Hood, N., Peters, E., 1994, s. 671. 
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78 MacKinnon, D., Phelbs, N.A., 2001, ”Regional governance and foreign direct investment: the dynamics 
of institutional change in Wales and North East England” ur Geoforum, s. 257. 
79 Ibid., s. 258. 
80 Young, S., Hood, N., Peters, E., 1994, s. 671. 
81 Ibid., s. 672. 
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Wales och dess invånare. De hävdar att Wales utan tvivel skulle ha varit en mycket 
fattigare plats utan japanerna. Den lokala ekonomin har gynnats av japanska 
investeringar som lett till att nya jobb skapats och öppnat ett antal handelskanaler inom 
regionen. De har också bidragit till en ökad industriell diversifiering vilket Wales var i 
stort behov av eftersom de tidigare hade ett tämligen enformigt näringsliv.82 Regional 
utveckling är mycket mer än bara ekonomi och antal jobb som skapas. Vissa segment av 
den ekonomiska inverkan som japanerna har haft på Wales har kunnat mätas men de 
sociala och kulturella effekterna är inte lika lätta att fastställa fastän det är de sociala 
omvälvningarna som märkts mest.83 Man har också märkt att den japanska närvaron har 
haft en stor inverkan på kulturen och samhället. De lite större japanska dotterbolagen 
har kommit att tillhöra de största arbetsgivarna i respektive orter. De har också börjat 
utveckla länkar till skolor, universitet, välgörenhetsorganisationer och syns även som 
sponsorer till olika sportklubbar. De kunskaper som finns inom japanska företag håller 
gradvis på att överföras på större utmaningar i Wales. Den offentliga profilen som de 
japanska företagen företräder har gjort att det vuxit fram en större förståelse bland 
Wales invånare för japanskt näringsliv och japansk kultur, och som en konsekvens av 
detta växer samarbetet och man kommer allt närmare varandra inom kultur, utbildning 
och sport.84 Den framtida utvecklingen av de japanska företagen i Wales beror på 
faktorer som dels kan kontrolleras av företagen men också av sådana som inte kan 
kontrolleras av dem själva. Det råder dock inga tvivel om att på en relativt kort tid har 
de japanska företagen i Wales blivit allt viktigare inslag i den lokala ekonomin och 
samhället.85 
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3 Jämförande analys 
 
Utifrån litteraturen framstår centralt att;  

• kultur- och språkskillnader kan ställa till problem i förhandlingarna mellan 
företaget och kommunen. 

• backward linkages är något som kan vara avgörande för huruvida en investering 
blir framgångsrik för regionen eller inte. 

• förankring av företaget i regionen är viktigt för regionens välmående. 
 
Detta kapitel fokuserar på förhållandena kring Fanerduns etablering i Kalmar mot 
bakgrund av ovanstående punkter. 

3.1 Kultur- och språkskillnader 
Västerländska affärsmän upplever ofta samspelssvårigheter i förhandlingarna med sina 
kinesiska motsvarigheter. Kineserna kan vara både samarbetsvilliga och konfliktfulla. 
Kineserna anses av forskare vara flexibla och skandinaverna anses inte vara det, 
skandinaverna är mer direkta i sina förhandlingar och tycker att den kinesiska 
förhandlingsprocessen är för långsam.86 Dessa omständigheter skiljer sig något från den 
bild jag har fått från intervjun med Fanerduns VD-assistent, Angie Qian Yi. Hon menar 
att arbetshastigheten i Sverige har varit för långsam under projektets gång och säger att 
kineser arbetar hårdare och att nästan alla jobbar långsammare i Sverige. Till exempel 
lämnade Fanerdun in ansökningar till kommunen som de tycker att de fick vänta för 
länge på, och Qian Yi tillägger i intervjun att man får vänta hela tiden i Sverige. 
Arbetssätten i den svenska respektive kinesiska kulturen skiljer sig mycket från 
varandra men Angie menar att kommunen kunde ha jobbat snabbare och det hade 
naturligtvis varit bättre för Fanerdun. Qian Yi säger: 
 
”Ekonomisk tillväxt går jättesnabbt i Kina, förändringar sker varje dag i Kina och man 
planerar inte så långt fram i tiden i Kina. I Sverige måste man planera allting – det 
tycker kineserna är konstigt. Sveriges ekonomi kommer att bli sämre och sämre, man 
måste hänga med i konkurrensen och i globaliseringen.”87 
 
I inledningen nämndes också att en dålig tolk kan skada relationen mellan två parter. En 
dålig tolk kan förstärka de upplevda meningsskiljaktigheterna mellan parterna. 
Missförstånd kan uppstå rörande varandras mål och intressen.88 Thomas Davidsson, 
näringslivschef på Kalmar kommun och projektledare för Fanerdun etableringen, säger i 
intervjun att kineser är dåliga på engelska och att kommunen har försökt lösa detta med 
att alla frågor repeteras och att de gås igenom både skriftligt och muntligt. Han säger 
också att kineser tänker på ett sätt och svenskar tänker på ett annat, och att det av den 
anledningen är ännu viktigare att allt repeteras. Dessutom har Fanerdun en 
svensktalande kines på plats i Sverige och Kalmar kommun har en svensktalande kines i 
sin organisation.89 Enligt Fanerduns VD-assistent har samarbetet med Kalmar kommun 
överlag fungerat jättebra. ”Alla är så positiva och har ett öppet synsätt. Man har förstått 
varandra bra.”90 
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Kalmar kommun kommer att sätta ihop en speciell grupp tillsammans med Fanerdun. 
Denna grupp kommer mestadels att fokusera på infrastrukturfrågor gällande flygplatsen 
och hamnen, men gruppen kommer även att ta sig an frågan om de kulturella 
motsättningar som kan uppstå i samarbetet. Vissa motsättningar har redan inträffat, till 
exempel när Mr. Luo försökte få en svensk reporter utvisad på grund av att denne skrivit 
kritiska artiklar i Sydsvenskan. Gruppen kommer att bestå av kommunstyrelsen och 
representanter för både flygplatsen och hamnen. Dessutom kommer en representant från 
Fanerdun att ingå i gruppen, och det blir med största sannolikhet Mr. Luo. De ska aktivt 
jobba för ett informationsutbyte och att båda parter gör sitt yttersta för att underlätta 
integrationen till det svenska samhället. Kalmar kommun förbinder sig att erbjuda 
skolor för barnen till de kinesiska investerarna, kurser i svenska och engelska samt att 
informera om projektet till medborgarna i Kalmar. Fanerdun ska ansvara för att sprida 
information om svensk kultur och lagstiftning till alla som kommer hit. Kommunalrådet 
i Kalmar säger i en intervju med tidningen Barometern: ”Det är klart att det finns 
kulturskillnader och det gäller att vara så öppen som möjligt. Det vi vill försäkra oss om 
är att Fanerdun också är medvetna om de här sakerna och att de knyter till sig den 
expertis som behövs.”91 

3.2 Backward linkages  
I Sverige har det skett 596 utländska investeringar under perioden 2001–2005, vilket i 
snitt innebär 119 per år. Enligt ISA har Sverige tjänat på dessa i form av en ökning av 
kapitaltillskott, klusterförstärkning, tekniköverföring och sysselsättning. Dessa 
investeringar har resulterat i cirka 10000 nya arbetstillfällen.92 För Kalmars 
vidkommande har kommunen fått ett kapitaltillskott bland annat genom att Mr. Luo 
investerat i kommunen. Dessutom är han även beredd att satsa pengar i infrastruktur. 
Detta är något som kan medföra en skjuts framåt för den regionala utvecklingen.93  
 
Genom samarbeten mellan de utländska företagen och de inhemska kan utbyte av 
teknologi, extra jobbtillfällen och nya lokala företag uppstå. När ett utländskt företag 
blir integrerat i den lokala ekonomin kan det få positiva effekter på den regionala 
utvecklingen. Bland annat genom att de stimulerar till uppförandet av 
distributionsnätverk.94 Det är dock långt ifrån alla utländska investeringar som leder till 
utveckling av nätverk för inhemska företag. Exportorienterade investeringar är de som 
är minst troliga att integreras i den lokala ekonomin,95 vilket alltså inte berör de 
kinesiska företag som Fanerdun avser att locka till Sverige. Fanerduns etablering 
kommer dock att spegla av sig på regionen på många andra sätt. Etableringen kommer 
som tidigare nämnts att medföra ett ökat tryck på service som transporter, hotell, 
restauranger, shopping och souvenirer. De nya besökarna tros också generera 
turistpengar och offentliga bidrag till kommunen. Kommunen hoppas att kineser 
kommer att turista i Sverige och att de ska fungera som ambassadörer för Kalmar och 
berätta hur fint det är där. Investeringen medför också ett ökat intresse för regionen 
bland andra företag. När Fanerduns etablering blev känd var många företag intresserade 
av att investera i Kalmar. Cirka 300000 kvm mark tog slut på en vecka och 
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93 Kalmar kommun, ”40-50 miljoner satsas i nytt flygbolag”, www.kalmar.se, hämtad: 070426. 
94 European Urban and Regional Studies 11(1), 2004, s. 54. 
95 Ibid., s. 55. 
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samhällsbyggnadskontoret söker nu upprätta nya detaljplaner.96  
 
Serviceutbudet är som sagt något som kan kopplas till backward linkages. Ofta förhåller 
det sig så att när ett utländskt företag etablerar sig på en ort växer service utbudet i takt 
med efterfrågan. Ibland kan helt nya serviceområden uppstå som tjänar det företag som 
etablerar sig, exempelvis tolkar. I fallet Kalmar - Fanerdun kan man vara relativt säker 
på att serviceutbudet kommer att växa eftersom projektet syftar till att locka människor 
från övriga Europa.97  
 
Fanerduns bidrag till regionens ekonomi i form av den sortens backward linkage som 
utgörs av underleverantörer till företaget kommer troligtvis inte att bli särskilt stor 
eftersom varorna som kommer att ställas ut och säljas i Kalmar kommer att produceras i 
Kina. Enligt VD-assistenten på Fanerdun och näringslivschefen på Kalmar kommun kan 
det dock småningom bli aktuellt med produktion även i Kalmar. Detta skulle givetvis få 
positiva ekonomiska effekter för Kalmar. Förmodligen kommer det inte att ske förrän 
om minst tio år, om det sker överhuvudtaget.  
 
Företagen som kommer att ställa ut i Kalmar ställer ut varor från Kina och det finns 
ingen leverantör av kinesiska varor i Kalmarregionen. Däremot torde som tidigare 
nämnts verksamheter runt omkring såsom restauranger, hotell med mera att växa och på 
så sätt kommer Fanerdun att bidra indirekt till den regionala ekonomins tillväxt.98 
Näringslivschefen för Kalmar kommun, Thomas Davidsson, är övertygad om att 
Fanerdunsatsningen i sin helhet kommer att påverka den regionala utvecklingen i 
Kalmar positivt.99 

3.3 Utländska investeringars effekter  
Mr. Luo har som tidigare nämnts sagt att han är beredd att satsa 21 miljoner kronor på 
ett nytt flygbolag i Kalmar, Kalmar flygutveckling AB, under förutsättningen att 
regionen (Kalmar län och dess tolv kommuner) går in med lika mycket. Det finns i 
dagsläget inga avtal skrivna men om det blir så att denna satsning blir av är 
förhoppningen att flygplatsen kommer att gynna Kalmar som region, inte bara 
Fanerdun. Kommunalrådet Johan Persson och Thomas Davidsson, tror att den kommer 
att ha stor betydelse för till exempel det övriga näringslivet i Kalmar.100  
 
En stor etablering som Fanerduns utställningsarena kommer att medföra ett ökat tryck 
på regionen vad gäller infrastruktur. Detta är något som kommunen utnyttjar och 
använder som extra tyngd åt argumenten för utveckling av befintliga vägar och 
järnvägar i länet. På kommunens hemsida kan man läsa att: ”Etableringen öppnar också 
upp möjligheten till större investeringar på infrastrukturen i länet. Bland annat kommer 
det att göras stora satsningar på flygplatsen och vi kommer att få större tyngd bakom 
våra krav på ökade satsningar på vägar och järnvägar i länet.”101   
 
En viss oro har också uttryckts för att ett ökat tryck på regionen kan innebära att 

                                                           
96 Intervju med näringslivschefen/projektledaren för Fanerdunetableringen på Kalmar kommun, 061219. 
97 Ibid. 
98 Regional Studies, Vol. 34.4, s. 344. 
99 Intervju med näringslivschefen/projektledaren för Fanerdunetableringen på Kalmar kommun, 061219. 
100 Kalmar kommun, ”40-50 miljoner satsas i nytt flygbolag”, www.kalmar.se,  hämtad: 070426. 
101 Kalmar kommun, ”Varför arbetar kommunen med projektet?”, www.kalmar.se, hämtad: 070426. 
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sjukvården i Kalmar drabbas.102 En fråga landstinget måste ställa sig är: Har man 
beredskap för en högre belastning? Etableringsprocessen av Fanerdun i Kalmar har gått 
fort och kanske blir en effekt av detta att en del viktiga bitar har lämnats utanför 
planeringen. Det har helt enkelt inte funnits tid att göra konsekvensbeskrivningar och 
bedömningar av olika tänkbara effekter på samhällslivet. Några saker dyker upp under 
tiden som arenan byggs och man får då lite tid på sig att planera så att det fungerar när 
arenan står klar. Vissa saker kommer dock sannolikt att uppdagas först när arenan står 
klar och effekterna av etableringen blir synliga. En del kan planeras i förväg men med 
den tidspress som råder i projektet är det svårt, om inte omöjligt, att i förväg planera för 
alla effekter som satsningen kommer att få på Kalmar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Barometern, ”Kinasatsningen en fråga för landstinget”, publ. 25 april 2007.  
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4 Avslutande diskussion 
 
Efter att studerat tidigare etableringars effekter och jämfört dessa med 
Fanerdunetableringen i Kalmar kan det konstateras att det inte är självklart att en 
investering som denna kommer att ge de effekter man har hoppats på. I det följande 
behandlas avgörande faktorer för att Kalmaretableringen skall bli framgångsrik. Kapitel 
två och tre bildar utgångspunkter för resonemangen.  

4.1 Backward linkages 
Backward linkages är något som är av stor betydelse för huruvida företaget blir 
förankrat i regionen och speglar av sig på andra lokala verksamheter. Utländska 
investeringar likt Fanerduns kan påverka en regions utveckling. Graden av påverkan 
avgörs till stor del av investeringarnas storlek. Om man tar hänsyn till antalet invånare i 
Kalmar och sätter det i relation till den ökade sysselsättningen som Fanerdun beräknas 
medföra får man nog anse att investeringen är stor för Kalmar. Storleken på 
investeringen kan också vara avgörande för andra företags intresse att investera i 
Kalmarregionen i framtiden, vilket kommunen snabbt märkte när nyheten om 
investeringen kom.  
 
En investering likt Fanerduns kan generera mer än ökat antal arbetstillfällen och 
inkomster till regionen. Den rymmer också ett mått av generell utvecklingspotential. 
Till exempel spelar Fanerduninvesteringens natur en stor roll, hur den kompletterar 
Kalmarregionen, vilket mervärde den tillför regionen och i vilken utsträckning utbyte av 
kunskaper och erfarenheter sker. Det allra viktigaste för huruvida effekterna av 
investeringen ska bli positiva är graden av interaktion mellan den lokala ekonomin och 
företaget.103 Ökad local sourcing är speciellt viktig då man vill maximera den 
utveckling som följer nya utländska investeringar.104 Utländska investeringars inverkan 
på den regionala utvecklingen avgörs till stor del av nivån av investeringen i termer av 
arbetstillfällen, inkomster och outputs. Även typen av verksamhet är av vikt, speciellt i 
vilken grad den nyttjar det lokala näringslivet och gör inköp lokalt.105 Låg grad av 
backward linkage mellan utländska investerare och regionens utbud kan vara ett 
allvarligt problem för den framtida utvecklingen eftersom företag (mestadels 
tillverkningsindustrier) med de lägsta nivåerna av ”intraregional linkage” anses bidra 
med minst till den regionala tillväxten. Studier som sträcker sig många år tillbaka i tiden 
har visat förekomsten av relativt låg nivå av backward linkages mellan utländska 
investerare och regionens underleverantörer i till exempel Storbritannien och Irland. 
Studierna har undersökt determinanterna för graden av backward linkage, till exempel 
företagets nationalitet, industrisektor, kvaliteten på det regionala utbudet. Ålder på 
anläggningen, storlek och typ av industri är också viktiga determinanter för nivån av 
backward linkage.106 

4.2 Viktigt att förankra investeringen 
Studier som gjorts i Wales, Skottland och West Midlands visar att de utlandsägda 
företagen tenderar att köpa mindre inom regionen än sina inhemska motsvarigheter.107  

                                                           
103 Hill, S., Roberts, A., 1998, s. 35. 
104 Ibid. 
105 Ibid., s. 37. 
106 Brand, S., Hill, S., Munday, M., 2000, ur Regional Studies, Vol. 34.4, s. 345. 
107 Ibid., s. 349. 
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Möjligtvis kan detta motverkas genom så kallade aftercare policies. Om det utländska 
företaget får information om de underleverantörer som finns i regionen ökar 
sannolikheten att de köper därifrån. En organisation som sysslar med sådan info i 
Sverige är ISA. ISA kan tillhandahålla detaljerade beskrivningar av etableringsrättsliga 
förhållanden i Sverige. De har tillgång till omfattande faktabanker med uppgifter om 
skatter, löner, hyror, arbetsrättsliga förhållanden, bolagsformer, nationell, regional och 
lokal statistik med mera. På begäran av investeraren skräddarsys informationen.108 
 
Det finns forskning som tyder på att ökade lokala länkar mellan investerarna och den 
lokala ekonomin är en avgörande faktor i den regionala utvecklingen.109 Det är därför av 
yttersta vikt att Kalmar lyckas förankra Fanerdun i regionen så att företaget sprider 
ringar på vattnet till andra näringar i regionen. Om Fanerdun och mässarenan utvecklas 
till en fristående zon i Kalmar utan återkopplingar till andra verksamheter och regionen 
i övrigt är risken stor att satsningen inte får de positiva effekter som kommunen hoppas 
på när det gäller den regionala utvecklingen i Kalmar. Att integrera investeringen i 
regionen är alltså mycket viktigt.  

4.2.1 Japanska direktinvesteringar i Wales – exempel på lyckade företagsförankringar 
Som tidigare nämnts har Wales haft en stor del japanska direktinvesteringar. Dessa 
utgör bra exempel på investeringar där man lyckats integrera företagen i regionen. 
Japanerna har haft både sociala och kulturella effekter på Wales och dess invånare. Den 
lokala ekonomin har gynnats av de direkta effekterna i form av nya jobb som har 
skapats samt av ett växande antal handelskanaler inom regionen. Dessutom har 
japanerna fört med sig en ökad industriell diversifiering vilket Wales var i stort behov 
av.110  
 
I Wales har det japanska näringslivet och den japanska kulturen mötts av en större 
förståelse bland invånarna efter att de japanska företagen profilerat sig offentligt. Som 
en effekt av detta växer samarbetet mellan de japanska företagen och skolor, universitet, 
välgörenhetsorganisationer och olika sportklubbar.111 Under en relativt kort tid har de 
japanska företagen i Wales blivit allt viktigare inslag i den lokala ekonomin och 
samhället.112 I likhet med Wales finns det i Kalmar kopplingar mellan Fanerdun och 
idrottssidan. Till exempel har det varit på tal att stadens nya idrottsarena ska döpas till 
Fanerdun arena. Fanerduns etablering på orten kan därmed innebära stora pengar också 
för Kalmar FF. Fanerdun Group och Mr. Luo kan komma att bli en ny jättesponsor till 
klubben. Mr. Luo som själv är mycket fotbollsintresserad har kommit med ett antal 
förslag. Bland annat ska han ha föreslagit att Kalmar FF ska värva en kinesisk 
jättetalang för att göra klubben populär i Kina. Enligt Ronny Nilsson, VD i Kalmar 
Arena AB och rådgivare åt kommunen i Kinaprojektet, förs förhandlingar med Mr. Luo 
om att köpa namnet till den kommande arenan.113 De här aspekterna kan tyda på att en 
utveckling likt den i Wales kan komma att ske även i Kalmar. 
 

                                                           
108 ISA, ”ISAs verksamhetsområden”, www.isa.se, hämtad: 070430. 
109 Hill, S., Roberts, A., 1998, s. 46. 
110 Morris, Munday, Wilkinson, 1993, s. 134. 
111 Ibid., s. 136. 
112 Ibid., s. 138. 
113 Ström, Jörgen, ”Kalmars nya arena kan bli Fanerdun Arena”, www.barometern.se, publ. Onsdag 4 
oktober 2006. 
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4.3 Några viktiga saker att tänka på inför liknande investeringar  
Efter att ha tagit del av litteraturen och fallstudien kan det konstateras att det finns 
många saker en kommun bör ta reda på inför en satsning som Fanerduns. Initialt är det 
grundläggande att man kan lita på det som sägs på mötena och hitta bekräftelse på det 
som sägs. Hela processen med Fanerduns etablering i Kalmar har gått fort, fortare än 
vanligt vid liknande etableringar i Sverige. Enligt Kalmars näringslivschef tillika 
projektledare för Fanerdunetableringen måste man våga ta risker för att vinna idag, med 
hänvisning till att kommunen satsade pengar i matchmaking innan man visste vad som 
skulle komma ut av det.114 I vilken utsträckning utländska företag, som till exempel 
Fanerdun, bidrar till en regions utveckling beror på etableringens kvalitet i form av 
typen av anställningar, företagets stabilitet och huruvida det passar in i den lokala 
strukturen. Viktigt är också huruvida företaget åstadkommer ringar på vattnet genom att 
exempelvis köpa komponenter och använda sig av regionens serviceutbud.115 Av allt att 
döma kommer Kalmarregionens serviceutbud att dra fördel av Fanerduns etablering. 
Enligt Leif Aronson, marknadsanalytiker på Turismens Utredningsinstitut, väger 
direktlinjer till Kalmar flygplats tungt. Får inte kunderna tillgång till direktlinjer 
kommer de att bli missnöjda och det kommer få konsekvenser på antalet besökare till 
utställningsarenan. Antalet besökare får i sin tur effekter på de indirekta effekterna 
såsom serviceutbudet. Ju fler besökare desto mer att arbete för hotell, restauranger, taxi- 
respektive bussbolag samt turistnäringen. 
 
Det är även viktigt att samarbetet mellan företaget och värdregionen fungerar. Kalmars 
kommunalråd Johan Persson och oppositionsrådet Göran Häggfors har tillsammans med 
Mr. Luo skisserat på ett fördjupat samarbetsavtal med Fanerdun. I detta står det bland 
annat att parterna ska ha en gemensam intention att aktivt utveckla infrastrukturen till 
och från Kalmar. Detta medför att Fanerdun Group kommer att vara med och finansiera 
både utbyggnaden av flygplatsen och Kalmar hamn. Enligt kommunalrådet är en sådan 
satsning på infrastrukturen beroende på Fanerduns medfinansiering, framförallt vad 
gäller flyget. Till att börja med är det flyget som kommer att ha högsta prioritet. 
Beträffande hamnen handlar det om hur Kalmar ska möta den containertrafik som 
kommer att gå till själva utställningslokalerna.116  

4.4 Tänkbara effekter av utländska direktinvesteringar 
Idag är inward investment accepterat som ett av de stora inslagen i det regionala policy 
landskapet. Fram till idag har policys inom området koncentrerat sig på att attrahera nya 
investeringar från utlandet. Men enligt Stephen Hill och Annette Roberts skulle ökad 
satsning på att få redan existerande företag att utnyttja mer av det lokala utbudet vara ett 
fullgott alternativ till att locka nya investeringar. Sådana satsningar är speciellt viktiga 
då man vill maximera inverkan på den regionala utvecklingen av en investering.117  
 
Som nämnts i kapitel 2.3 har Peter och Rose Griparios och Max Munday studerat 
utländska investeringars inverkan på stadsutvecklingen i Plymouth, Bristol och Cardiff. 
Det författarna kommer fram till är bland annat att Bristol har lyckats bra med att locka 
till sig företag som erbjuder långsiktiga anställningar och spin-off effekter. Författarnas 
studie visar att endast en eller två sådana företagsetableringar kan ha stor betydelse för 
                                                           
114 Intervju med näringslivschefen/projektledaren för Fanerdunetableringen på Kalmar kommun, 061219. 
115 Griparios, P., Griparios, M., Munday, M., 1998, s. 128. 
116 Ericsson, Magnus, ”Fanerdun bidrar till satsning på flyget”, www.barometern.se, publ. Torsdag 2 
november 2006. 
117 Hill, S., Roberts, A., 1998, s. 46. 
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regionen. Att attrahera icke tillverkande företag som en del i det samlade arbetet för 
regional utveckling kan också ha ett stort ekonomiskt värde. Utländska företag i 
Storbritannien som etablerades före 1980 har kommit att spela en oerhört viktig roll för 
jobben i form av expandering och genom att de behållit jobben under nedgången. För 
regionernas och deras utveckling är det viktigt med ett nära samarbete med de redan 
etablerade investerarna.118 Om en konjunkturnedgång skulle inträffa i Sverige och i 
Kalmar så kan en investering likt Fanerduns hjälpa regionen att lindra konsekvenserna. 
Enligt Griparios, Griparios och Munday hjälpte de utländska företagen sina regioner 
under nedgången på så sätt att de kunde behålla antalet jobb på samma nivå som 
innan.119  
 
Invändningar mot utländska direktinvesteringar har förts fram av bland andra Petr 
Pavlínek som menar att ett okritiskt och obalanserat synsätt på utländska 
direktinvesteringar kan få konsekvenser. Pavlínek menar att utländska 
direktinvesteringar inte alltid varit framgångsrika utan effekterna har varierat både 
geografiskt och sektoriellt. Empiriskt har det varit svårt att belägga att företag med 
utländska investerare lyckats bättre än inhemska företag, med undantaget 
tillverkningsindustrin.120  
 
Studier från Storbritannien har visat att de direkta effekterna av utländska 
direktinvesteringar kan vara positiva medan de indirekta effekterna, speciellt 
användandet av lokala resurser, kan vara en besvikelse för regionerna.121 Young och 
hans medförfattare menar att utländska direktinvesteringar inte uppfyller sin roll att 
generera långsiktiga positiva effekter på den regionala utvecklingen.122 Det finns också 
kritiska röster till att använda inward investment som ett verktyg för att nå regional 
utveckling.123 Att använda utländska direktinvesteringar och inward investment som en 
del i arbetet med regional utveckling kan vara bra. Det finns dock vissa risker med att 
helt och hållet förlita sig på dessa som tillväxtmotorer. 
 
Forskningen har visat att utländska investeringar inte alltid får positiva effekter på den 
regionala utvecklingen. Jag tror att det är viktigt att ta hänsyn till de varningstecken 
forskarna lyfter fram. Till exempel ska man inte helt förlita sig på utländska 
investeringar och tro att de kommer att rädda regionen och hjälpa ekonomin. Det är 
viktigt att regionen har en balanserad agenda för hur man ska uppnå regional utveckling. 
En investering likt Fanerduns kan som en del av en sådan agenda vara ett oerhört 
positivt bidrag i arbetet att uppnå målen med regional utveckling men det är viktigt att 
kommunen och regionen är medvetna om riskerna och planerar så att kommunen kan 
klara av ett eventuellt misslyckande. Om en kommun helt förlitar sig på utländska 
investeringar kan det vid en eventuell flytt av dessa företag drabba regionen oerhört 
hårt. En parallell kan dras till de många industriorter i Sverige som drabbats av 
nedläggningar, arbetslöshet och utflyttning. I arbetet för regional utveckling ska inte 
utländska etableringar utgöra hela planen för att uppnå utvecklingsmålen. Kommunen 
måste överväga alternativa sätt att utvecklas. 
 

                                                           
118 Griparios, P., Griparios, M., Munday, M., 1998, s. 131-132. 
119 Ibid. 
120 European Urban and Regional Studies 11(1), 2004, s. 47, 48. 
121 Regional Studies, Vol., 28.7, s. 658. 
122 Ibid., s. 659. 
123 Ibid., s. 671. 
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