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Abstract 

By reducing fossil fuel reliance and introducing renewable energy the EU could decrease their 
dependence of external energy suppliers and strengthen their member states’ energy security. 

However, increasing Chinese direct investments into the EU’s energy sector has caught 
academic and political attention, partly because the investments can entail new problems 

regarding member states’ energy security. Former research finds both advantages and 

disadvantages of receiving Chinese direct investments. In Sweden, the stance on Chinese direct 
investments has changed, from something considered as positive to something putting 

Sweden’s security at risk. The purpose of this thesis is to map which arguments Swedish 
member of parliament and government use when they debate Chinese direct investments in the 

Swedish energy sector, and if the arguments can be found in former research or not. An 

argumentative analysis of the parliamentary debate in Sweden showed that Swedish politicians 
mainly lift the disadvantages of the investments. Foremost, political disadvantages are brought 

up. Still, some advantages, most of which are commercial, are highlighted. No new arguments 
were found, which indicates that former research has a good understanding of how Chinese 

direct investment normally is discussed in EU countries. One of the thesis suggestions for future 

studies is to investigate if there are alternative motives behind the used arguments.  
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1. Inledning 

Energi betraktas som en av byggstenarna för det moderna samhället och har, av ekonomomen 

E. F. Schumacher, likställts med vatten, luft och jord (Sovacool & Brown, 2010). Att EU 
befinner sig i en sårbar situation, till stor del beroende av externa exportörer för att möta sin 

efterfrågan av energi, ter sig därför problematiskt (Gökgöz & Güvercin, 2018). Sårbarheten har 
utnyttjats geopolitiskt av Ryssland, som varit unionens största energiexportör (Siddi & Kustova, 

2021) och efter Rysslands invasion av Ukraina har nu EU försökt att ersätta energiimporten 

från Ryssland (Lambert m.fl., 2022). För att öka sin självständighet gentemot externa 
exportörer, men också som en del för att underlätta sina medlemsstaters omställning från fossila 

till fossilfria energikällor, har unionen implementerat en energiunion med en sammankopplad 
energimarknad (Siddi, 2016). Eftersom en omställning av energiproduktionen är kostsam har 

några länder inom EU visat sig tveksamma till att ställa om (Turcsanyi, 2017). Samtidigt som 

EU försökt att minska beroendet av externa energiexportörer, har Kina alltmer börjat att 
direktinvestera i europeiska företag, däribland just energiföretag (Gippner & Torney, 2017). 

Direktinvesteringarna kan ge kinesiska företag tillgång till EU:s energiproduktion och elnät 
(Kamiński, 2017). I vissa fall bygger också de kinesiska företagen ny infrastruktur (Seaman, 

Houtari & Oterio-Iglesias, 2017). I Sverige har det faktum att ett kinesiskt företag är en av de 

största aktörerna inom svensk vindkraft problematiserats av en rad politiker (se ex: Skriftlig 
fråga, 2021/22:259). Vid en omställning blir just tillgång till infrastruktur, som ett 

sammankopplat elnät, snarare än tillgång till fossila energikällor, viktigt för få ett geopolitiskt 
övertag menar Hübner (2016). Som ett resultat av EU:s gemensamma energimarknad kan 

utländskt ägande av energiinfrastruktur därför användas för att inte bara påverka ett lands 

funktion, utan flera länders funktion.  
 

Enligt tidigare forskning existerar det en rad olika kommersiella (se ex: Pareja-Alcaraz, 2017) 
och politiska (se ex: Kamiński, 2017) motiv bakom Kinas direktinvesteringar i unionen. 

Investeringarna medför diverse för- och nackdelar för mottagarländerna. Det har föranlett att 

det inom unionen existerar olika inställningar till Kinas direktinvesteringar (Meunier, 2019). 
Sverige tillhörde ett av de länder som först ställde sig tveksamma till ett förslag på EU-

granskning av utländska direktinvesteringar i känsliga sektorer (Brennan & Vecchi, 2021), men 
landet har sedan dess tydligt ändrat sin inställning (Bohman & Nymalm, 2020). Debatten inom 

Sverige rörande Kinas direktinvesteringar är inte längre positiv, utan investeringarna framhålls 

som något negativ. Nu hävdas det, väldigt generellt, att investeringarna medför 
säkerhetsproblem för Sverige.  

 
Hur det i Sverige talas om Kinas direktinvesteringar mer konkret framgår inte av tidigare 

forskning. Sveriges förändrade inställning gör landet intressant att undersöka, och faktumet att 

Ryssland invaderat Ukraina och skapat en energikris i Europa, gör debatten kring energisektorn 
och riskerna med utländskt inflytande över energisektorn än mer intressant. Uppsatsen har 

därför, genom en deskriptiv argumentationsanalys kring kinesiska direktinvesteringar inom 
svenska energisektorn, visat att debatten fortsatt är övervägande kritisk, men att det finns vissa 

positiva inslag med investeringarna som framlyfts. De använda argumenten är de som tidigare 

forskning lyft fram och inga nya argument kunde hittas. I uppsatsens avslutning ges ett antal 
förslag för framtida studier. Exempelvis kan en motivanalys genomföras för att öka förståelsen 

för om politikerna argumenterar på ett visst sätt av andra skäl än vad som framgår av de 
argument som används.  
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att med en argumentationsanalys kartlägga svenska riksdagsledamöter 
och statsråds argument kring kinesiska direktinvesteringar inom svensk energisektor. 

Kartläggningen ska klargöra vilka av de använda argumenten som går att igenkänna från 

tidigare forskning, samt vilka av argumenten som kan anses vara nya. Som stöd för att avgöra 
huruvida ett argument är nytt eller inte, används ett teoretiskt ramverk baserat på tidigare 

forskning. Tidsperioden som uppsatsen täcker är material skapat från år 2020 och framåt. 
Studien vägleds av följande frågeställningar: 

 

- Vilka argument, för och emot, kinesiska direktinvesteringar inom energisektorn lyfts av 

svenska riksdagspolitiker och statsråd mellan åren 2020–2022?  

- Vilka av de använda argumenten går, och går inte, att finna i det teoretiska ramverket? 

 
Studien bidrar till kunskapsutvecklingen av svenska politikers inställning till kinesiska 

direktinvesteringar inom energisektorn. Studien fungerar också som en verifiering om de 
argument som forskningen lyfter är de som används av svenska politiker. Utöver det förslag på 

framtida forskning som redan presenterats i inledningen kan uppsatsens resultat jämföras med 

framtida studier om svenska europaparlamentarikers argumenterande kring Kinas 
direktinvesteringar i energisektorn. Resultatet kan där visa om det existerar en tydlig skillnad 

mellan politiker som främst agerar i en nationell kontext, och politiker som verkar i en regional 
kontext. Framtida studier kan även genomföras för att undersöka skillnader i argumentation 

mellan känsliga sektorer inom Sverige, eller mellan olika länders energisektor. 
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2. Tidigare forskning och teori 

2.1 Tidigare forskning och teori 

Forskningsöversikten inleds med att begreppet energisäkerhet introduceras. Därefter diskuteras 
vad Kinas direktinvesteringar i energisektorn kan innebära för EU:s medlemsstater och deras 

energisäkerhet. Nästa sektion behandlar de kommersiella och politiska motiv som tidigare 
forskning anser föranleder Kinas direktinvesteringar och vilka för- respektive nackdelar 

investeringarna medför för mottagarländerna. Motiven presenteras tematiskt och eftersom 

forskningen till största del anser att investeringarna drivs av kommersiella motiv, redogörs de 
först, innan de politiska avhandlas. De diverse för- och nackdelarna som investeringarna medför 

för mottagarländerna med investeringarna är dels generella, dels specifika för investeringar i 
energisektorn. I slutet av avsnitten rörande kommersiella, respektive politiska motiv summeras 

vilka för- och nackdelar investeringarna utgör för mottagarländerna. För- och nackdelarna utgör 

det teoretiska ramverket som presenteras senare i texten. Dessförinnan förklaras vilka faktorer 
forskningen menar bidrar till länders olika inställning till direktinvesteringar, samt vilka olika 

grupperingar av länder forskningen funnit rörande inställning till Kinas direktinvesteringar. 
Efter det redovisas det teoretiska ramverket och kommenteras kort. Slutligen diskuteras 

nackdelarna med tidigare forskning och vad läsaren bör ha med sig inför resterande del av 
uppsatsen.  

 

2.1.1 Energisäkerhet och ökade investeringar  

Sovacool och Brown (2010) identifierar fyra aspekter som sammanfattar begreppet 

energisäkerhet. Det är tillgång, kostnad, effektivitet och miljö. Vidare menar Sovacool och 
Brown (2010) att de fyra aspekterna i sin tur kan vara flersidiga. Miljöaspekten innebär att 

energiproduktionen ska vara hållbar, medan aspekten rörande kostnad handlar om att erbjuda 

konsumenter el till ett rimligt pris och att i det försöka minska elprisers instabilitet (Sovacool 
& Brown, 2010). Författarna förklarar sedan att aspekten rörande tillgång inkluderar att 

diversifiera sina energikällor, säkra att det finns en ständig tillgång, samt göra sig 
självförsörjande för att frigöra sig från externa exportörer. Slutligen menar de att effektiveten 

består av två pelare, en ekonomisk och en för energi. Energieffektivitet innebär helt enkelt att 

öka effektiviteten av den mängd energi som används. Ekonomisk effektivitet betyder att 
energianvändning ska vara så ekonomiskt hållbar som möjligt. Att öka länders energisäkerhet 

är däremot inte helt oproblematiskt då Sovacool och Brown (2010) förklarar att försöken att 
stärka en av aspekterna sker på bekostnad av en eller flera av övriga aspekter. Exempelvis 

menar de att försök att implementera fler förnyelsebara energikällor, som delvis är en del av 

tillgångsaspekten då det leder till ökad självständighet, samtidigt kan leda till högre 
energikostnader.  

 
EU har huvudsakligen försökt stärka aspekterna tillgång och kostnad för att garantera 

medlemsstaternas energitillgång till ett skäligt pris (Gippner & Torney, 2017). Även om 

miljöaspekten därför blivit något mindre betonad menar författarna att den fortfarande är viktig. 
Ett exempel på unionens försök att stärka miljöaspekten är energiunionen som är tänkt att 

underlätta omställningen av energiproduktion för medlemsstaterna (Siddi, 2016). Vidare 
skriver Siddi (2016) att energiunionen också är tänkt att bidra till att minska beroendet av 

enskilda energikällor, exempelvis externa länder som exporterar energi, genom introduktionen 

av en sammankopplad energimarknad. En omställning kan, utöver att vara mer miljövänligt sätt 
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att producera energi, också bidra till att göra länder mindre sårbara för påverkan från länder 
som just exporterar energikällor (Mata Pérez, Scholten & Smith Stegen, 2019). I EU:s fall är 

det beroendet av Rysslands gas och det har unionen försökt minska i takt med en rad konflikter 

som gaskrisen 2006–2009 mellan Ukraina och Ryssland (Siddi, 2016), Rysslands annektering 
av Krimhalvön 2014 (Siddi & Kustova, 2021) samt Rysslands invasion av Ukraina våren 2022 

(Lambert m.fl., 2022). En omställning hade alltså ökat EU:s självständighet rörande tillgång till 
energi. Men, som Sovacool och Brown (2010) påpekat, kan försök att stärka tillgången för att 

minska beroendet leda till en försvagad kostnadsaspekt då omställning till mindre fossilenergi 

är kostsamt. 
 

Som i andra frågor är EU:s medlemsstater inte överens om hur omställningen till fossilfria 
energikällor ska angripas. Mata Pérez m.fl. (2019) förklarar att några medlemsstater är mer 

positiva till en omställning till förnyelsebara energikällor än andra. De menar att några länder, 

i framför allt östra Europa, ser med oro på vad en omställning kan innebära för elpriserna och 
landets sysselsättning, fastän länderna är medvetna om att deras självständighet kontra externa 

energiexportörer ökar. Länder i västra Europa, som Sverige, ser däremot på den förnyelsebara 
energisektorn som något där det finns ekonomiska intressen att hämta, men också som en sektor 

för att minska sitt beroende av energiexportörer (Mata Pérez m.fl., 2019). Vidare skriver 

författarna att det ekonomiska intresset framkommer genom att många västeuropeiska företag 
är ledande på marknader rörande förnyelsebar teknik. Marknaden för förnyelsebar teknik är 

växande där EU och Kina är två konkurrerande aktörer (Mata Pérez m.fl., 2019). Ökad andel 
investeringar inom energisektorn från Kina förutspår Mata Pérez m.fl. (2019) kommer att mötas 

av motstånd inom EU av protektionistiska skäl. 

 
Parallellt med EU:s försök att göra sig mindre beroende av fossila energikällor, och externa 

energiexportörer, har Kina mer och mer direktinvesterat i EU-länders företag (Gippner och 
Torney (2017). Kinesiska företag började under den finansiella krisen, kring decennieskiftet 

2010, alltmer direktinvestera i unionen. Otero-Iglesias och Weissenegger (2020) adderar att 

många av direktinvesteringarna var just i energiföretag. En definition av direktinvestering, som 
EU använder sig av, är investeringar där en aktör från ett tredjeland investerar tillräckligt 

mycket i ett företag för att antingen få styra företaget eller åtminstone delta i bolagets ledning 
(SOU 2021:87). Även hela uppköp av redan existerande företag och nyetableringar inkluderas, 

medan portföljinvesteringar exkluderas (SOU 2021:87). Seaman m.fl. (2017) lägger till att ett 

förvärv på minst 10% av rösträttsaktierna i ett bolag brukar räknas som en direktinvestering. 
Medlemsstater, och främst de hårdast drabbade, började i avsaknad av andra finansiärer att 

konkurrera om direktinvesteringarna från Kina (Gippner & Torney, 2017). 
Direktinvesteringarna möttes inte med öppna armar av alla medlemsländer utan även av en viss 

skepticism (Chan & Meunier, 2022). Huaweis intresse i utvecklingen av europeiska 5G-nät är 

ett uppmärksammat exempel från telekomsektorn, där Kinas intresse av att direktinvestera 
möttes med skepticism. Inom Europa fanns en oro att den kinesiska staten, via Huawei, skulle 

utnyttja nätet geopolitiskt (Rühlig & Björk, 2020).  
 

EU:s försök att genom energiunionen stötta medlemsländers omställning och minska beroendet 
av Ryssland påverkar energisäkerheten på ett komplext sätt. Ett minskat beroende av Ryssland 

hade stärkt tillgångsaspekten då beroendet av en opålitlig aktör som hotar om minskat gasflöde 

reducerats. Samtidigt är en omställning kostsam vilket i sin tur försvagar kostnadsaspekten där 
unionen vill kunna skydda sina medlemmar mot ökade energikostnader. Infrastrukturen är dyr 

och investeringar utifrån kan därför tänkas vara ett välkommet bidrag. Investeringar som 
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föranleder utländskt ägande av energiföretag kan också hota tillgångsaspekten. Aktörer som har 
motsatta mål jämfört med unionen och dess medlemsländer skulle genom ägande av 

energiinfrastruktur kunna hota med nedstängningar eller faktiska avbrott för att påverka 

medlemsstater politiskt. Frigörelsen av beroendet av Ryssland kan alltså skapa ny problematik 
rörande energisäkerheten om Kina skulle få tillgång till energiinfrastrukturen. 

 

2.1.2 Kommersiella motiv bakom investeringarna  

Forskningen är inte helt överens om vilka motiv kinesiska företag har när de direktinvesterar i 

EU. Det existerar forskning som hävdar att de kinesiska direktinvesteringarna huvudsakligen 
drivs av kommersiella motiv (Brennan & Vecchi, 2021; Conrad & Kotska, 2017; Gugler & 

Fetscherin, 2010; Knoerich & Miedtank, 2017; Liedtke, 2017; Meunier, 2017; Otero-Iglesias 
& Weissenegger, 2017; Pareja-Alcaraz, 2017; Richet, 2019; Turcsanyi, 2017). Brennan och 

Vecchi (2021) och Pareja-Alcaraz (2017) tillhör de forskare som menar att investeringarna 

motiverats av enbart kommersiella motiv. Via direktinvesteringar i europeiska företag kan 
kinesiska företag få tillgång till teknologisk kunskap som sedan kan öka konkurrenskraften i de 

kinesiska företagen (Brennan & Vecchi, 2021; Conrad & Kotska, 2017; Meunier, 2019). Inom 
Europa ses teknologiöverföringen som något negativt då det sker på de europeiska företagens 

bekostnad (Conrad & Kotska, 2017). Seaman m.fl. (2021) adderar också att de kinesiska 
investerarna får en uppbackning som inte europeiska företag får. Författarna menar att några 

kinesiska företag får finansiellt stöd från kinesiska banker som är statligt ägda och därmed kan 

konkurrera under andra förutsättningar än de europeiska. Oterio-Iglesias och Weissenegger 
(2020) hävdar också att kinesiska direktinvesteringar i energisektorn genomförs då det finns en 

vilja att få tillgång till utdelningar från europeiska företag.  
 

Samtidigt är forskningen viktig med att poängtera att det även finns fördelar för 

mottagarländerna. Direktinvesteringarna från de kinesiska företagen sker ibland i form av 
nyetableringar, vilket innebär att företagen som investerar skapar nya företag i 

mottagarländerna (Knoerich & Miedtank, 2018). I vissa fall bygger investerarna dessutom ny 
infrastruktur i mottagarländerna samt bidrar med kapital, som kan användas till framställning 

av nya innovationer eller forskning (Seaman m.fl., 2017). De kinesiska investerarna anses även 

kunna introducera nya affärsmodeller eller ny teknik (Seaman m.fl., 2017) eller bidra med ny 
kunskap till de europeiska företagens fördel (Chan & Meunier, 2022). Investeringarna bidrar 

också till ekonomisk tillväxt (Conrad & Kotska, 2017; Meunier, 2019; Otero-Iglesias & 
Weissenegger, 2020), ger skatteintäkter till mottagarländerna (Seaman m.fl., 2017) och var 

under eurokrisen de facto räddningen för många europeiska företag när andra investerare drog 

sig tillbaka (Meunier, 2019). Vidare, skriver Meunier (2019), att direktinvesteringarna skapat 
arbeten i medlemsstaterna. Enligt Oterio-Iglesias och Weissenegger (2020) är de 

makroekonomiska fördelarna med direktinvesteringar vanligtvis generella. Bilden av 
investeringarna som positivt för ekonomin gjorde att en rad medlemsstater inte ville införa den 

granskningsmekanism på EU-nivå av utländska direktinvesteringar inom känsliga sektorer som 

Kommissionen lade fram år 2017 (Meunier, 2019).   
 

Bland de kinesiska företagen som investerar finns också en vilja att etablera sig på nya 
marknader (Conrad & Kotska, 2017; Knoerich & Miedtank, 2018; Richet, 2019). Som ett 

resultat av etableringen på den europeiska marknaden finns en tro bland forskningen att 

europeiska företag ”i gengäld” ska få tillgång till kinesiska marknader (Conrad & Kotska, 2017; 
Knoerich & Miedtank, 2019; Meunier, 2019). En tro som inte delas helt av medlemsstaternas 
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politiker (Conrad & Kotska, 2017). I fallet med Kinas investeringar i Öst- och Centraleuropa 
finns en vilja bland investerarna att etablera sig på ländernas växande marknader. Samtidigt 

utvecklar Richet (2019) att en sådan etablering också kan användas för att skapa en ekonomisk 

beroendeställning och följaktligen en möjlighet för Kina att politiskt påverka länderna, bland 
annat ländernas relation till EU.  

 
Som framgår medför direktinvesteringar som Kina gör en rad för- respektive nackdelar för 

mottagarländerna. Vissa är ömsesidigt fördelaktiga, medan andra sker på bekostnad av den 

andra parten. För att summera menar forskningen att tekniköverföring påverkar 
mottagarländerna negativt då deras företags konkurrensstyrka försvagas. Kinesiska företag har 

ibland också en konkurrensfördel med statlig finansiell uppbackning. Europeiska företags 
utdelningar till kinesiska investerare leder till att kapital lämnar unionen. Samtidigt leder 

investeringarna till etablering av nya företag eller konstruktion av ny infrastruktur. De bidrar 

med också med kapital, nya innovationer, ny forskning, samt introducerar nya affärsmodeller, 
teknik eller kunskap till fördel för företag i unionen. Investeringarna genererar samtidigt 

ekonomisk tillväxt i medlemsstaterna, bidrar med skatteintäkter, skapar arbeten och tros ge 
företag från EU tillgång till kinesiska marknader. Sist finns dock en risk att länder försätts i en 

ekonomisk beroendeställning som är till nackdel politiskt för medlemsstaterna. 

 

2.1.3 Politiska motiv bakom investeringarna  

Utöver kommersiella motiv, anser flera forskare att det också existerar politiska motiv bakom 
direktinvesteringarna (Conrad & Kotska, 2017; Kamiński, 2017; Knoerich & Miedtank, 2018; 

Liedtke, 2017; Meunier, 2019; Otero-Iglesias & Weissenegger, 2020; Richet, 2019; Turcsanyi, 
2017). De politiska motiv som tidigare forskning främst identifierar är att Kina genom 

direktinvesteringar i energisektorn vill kunna politiskt påverka medlemsstaterna (Conrad & 

Kotska, 2017; Kamiński, 2017; Richet, 2019) och förstärka sin geopolitiska ställning kontra 
medlemsstaterna (Oterio-Iglesias & Weissenegger, 2020; Richet, 2019). När 

direktinvesteringarna genererar åtkomst till infrastruktur, exempelvis elnät, öppnar det för ett 
politiskt inflytande (Kamiński, 2017; Meunier, 2019). Sådant, som forskningen menar Kina kan 

tänkas försöka påverka medlemsstaterna i, är exempelvis frågor rörande mänskliga rättigheter 

(Meunier, 2019; Knoerich & Miedtank, 2018) eller relationerna mellan EU och kandidatländer 
på Balkan (Richet, 2019). Knoerich och Miedtank (2018) framhåller också en händelse från FN 

där Grekland la in ett veto emot ett gemensamt fördömande av mänskliga rättigheter i Kina, 
vilket olika aktörer menar föranleddes av just Greklands ekonomiska beroende av kinesiska 

direktinvesteringar. Investeringar i energisektorn anses vara en sektor där kinesiska 

direktinvesteringar kan utgöra en geopolitisk risk (Oterio-Iglesias & Weissenegger, 2020). 
Författarna förklarar att när investeringarna ger Kina åtkomst till infrastruktur, såsom elnät, är 

det till nackdel geopolitiskt för medlemsstaterna. 
 

Andra nackdelar med kinesiska direktinvesteringar i energisektorn är att det tillåter kinesiska 

företag att utse styrelseledamöter. Tillgången till styrelser kan öppna för spionage där känslig 
information från de europeiska företagen läcks (Kamiński, 2017; Liedtke, 2017; Otero-Iglesias 

& Weissenegger, 2020). Dessutom finns det en risk att de kinesiska företagens 
styrelseledamöter påverkar EU-företagens framtida beslut, vilka i sin tur kan vara till nackdel 

geopolitiskt för medlemsstaterna (Otero-Iglesias & Weissenegger, 2020). En ytterligare typ av 

beroende som ett resultat av kinesiska direktinvesteringar som forskningen lyfter är ett tekniskt 
beroende (Rühlig & Björk, 2020). Ett beroende, menar författarna, av kinesisk teknik kan 
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komma att användas för att påverka länder politiskt. Vidare kan uppköp av europeisk teknik 
ibland användas i militära syften av Kina (Meunier, 2019). Enligt Nicolas (2014) kan även 

direktinvesteringarna bidra till att måla upp en positiv bild av Kina, om de uppnår en tillräckligt 

hög nivå. 
 

Forskningen betonar samtidigt att även politiska fördelar finns för EU:s medlemsstater. 
Författare menar att ett motiv för Kina att direktinvestera är att säkra kunskap om förnyelsebar 

energiproduktion för att bland annat förbättra luftkvalitén i Kina, vilken i nuläget bidrar till att 

förkorta livslängden för landets befolkning (Gippner & Torney, 2017; Liedtke, 2017). 
Investeringarna kan alltså bidra till att sakta ner klimatförändringar vilket är en gemensam 

utmaning för medlemsstaterna och Kina (Seaman m.fl., 2017).  Kinesiska direktinvesteringar 
bidrar också till ett minskat beroende av en utländsk aktör (Turcsanyi, 2017) vilket ju är något 

som inom energisektorn uppmanat medlemsstaterna att försöka minska inom energisektorn  

(Gökgöz & Güvercin, 2018). Det minskade beroende av utländska aktörer menar Turcsanyi 
(2017) innebär att ju fler aktörer involverade, desto mindre beroende blir länder av redan 

existerande aktörer. Vilket författaren vidare menar är positivt ur politisk synpunkt, men även 
för landets energiproduktion, ju fler källor för energiproduktion ju säkrare tillgång.  

 

Forskningen återger en rad politiska nackdelar med att motta kinesiska direktinvesteringar. De 
två huvudsakliga är att Kina genom förvärv av energiinfrastruktur kan politiskt påverka 

medlemsstaterna, samt ägande av infrastruktur stärka sin geopolitiska ställning på bekostnad av 
medlemsstaterna. Styrelseledamöter på dubbla stolar kan läcka känslig information till 

kinesiska staten, eller vara med och påverka beslut i en negativ riktning för mottagarländerna. 

Vidare kan ett tekniskt beroende öppna för politisk påverkan eller så kan europeisk teknik 
användas av Kina i militära syften. Ytterligare kan direktinvesteringarna användas som medel 

för att måla upp en mer positiv bild av Kina. Samtidigt existerar det fördelar, såsom att 
investeringar kan leda till ökad användning av förnyelsebara energikällor. Minskat beroende av 

externa aktörer, antingen tidigare investerare eller av energiexportörer, är andra exempel.  

 

2.1.4 Faktorer som påverkar medlemsstaternas inställning till Kinas direktinvesteringar 

Hur kinesiska direktinvesteringar mottas, och vilka motiv som får störst utrymme, varierar inom 
EU. Inom vissa länder ses direktinvesteringarna som något positivt medan andra länder ser det 

som hot mot den nationella säkerheten eller mot företagens konkurrenskraft (Meunier, 2019). 
Att kinesiska företag ibland används av den kinesiska staten för att uppnå olika mål är något 

som bidrar till att investeringarna ses på med skepticism, då investeringarnas faktiska motiv 

kan ifrågasättas (Meunier, 2019; Nicolas, 2014; Otero-Iglesias & Weissenegger, 2020). 
Eftersom kinesiska företag behöver få ett godkännande från staten för att få direktinvestera 

utomlands kan staten även se till att investeringar från privata företag bidrar till regimens olika 
kommersiella och politiska mål (Gugler & Fetscherin, 2010). Varför den kinesiska statens 

närvaro ses som något negativt beror på faktorer som att Kina inte ingår i de säkerhetsallianser 

medlemsstaterna ingår i (Conrad & Kotska, 2017; Meunier, 2019) eller en oro över att kinesiskt 
ägande av infrastruktur försätter medlemsstaterna i en sårbar position (Kamiński, 2017; 

Meunier, 2019). Den skeptiska inställningen verkar alltså delvis ha att göra med att Kina som 
aktör inte riktigt går att lita på. Samtidigt försattes många medlemsländer i svåra finansiella 

situationer efter eurokrisen och då kan utländska direktinvesteringar ses som något positivt för 

ländernas ekonomier (Meunier, 2019). Enligt Chan och Meunier (2022) är ett lands 
teknologiska nivå den främsta faktor som avgör ett lands inställning till Kinas 
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direktinvesteringar. De fann att i länder med hög andel direktinvesteringar i lågteknologiska 
sektorer etablerades en positiv inställning till direktinvesteringar, medan en hög andel i 

högteknologiska ledde till en motsatt reaktion. Inom vilken typ av sektor direktinvesteringarna 

görs i spelar alltså roll. 
 

Faktumet att kinesiska direktinvesteringar är ett nytt fenomen inom Europa är också något som 
ligger bakom motreaktionerna (Chan & Meunier, 2022; Meunier, 2019). Motreaktionen beror 

på att länder inte än hunnit avgöra vilka konsekvenser som investeringarna medför. Inom 

forskningen finns en bild av att oron kring direktinvesteringarna uppförstorats med tanke på att 
det inte utgör en stor andel av de totala utländska direktinvesteringarna som görs i unionen 

(Chan & Meunier, 2022; Knoerich & Miedtank, 2018; Nicolas, 2013). Kanske kan den 
uppförstorade bilden vara ett resultat av den ökade populismen inom medlemsstaterna där 

utländska investeringar, och den globalisering det är en del av, utmålas som något negativt 

menar Meunier (2019). Det här hade också stämt in på det Mata Pérez m.fl., (2019) förutspådde, 
att ökade andel investeringar inom energisektorn möts med protektionism.  

  

2.1.5 Medlemsstaternas inställning till Kinas direktinvesteringar 

Ett antal medlemsstater manade Kommissionen att införa en granskning av utländska 
direktinvesteringar i känsliga sektorer på EU-nivå år 2017 vilket Chan och Meunier (2022, s. 

524) anser var ett resultat av specifikt Kinas ökade direktinvesteringar. Eftersom länders 

inställning till Kinas direktinvesteringar varierade, skiftade också stödet för en 
granskningsmekanism och det forskningen har kategoriserat medlemsstaterna i fyra grupper 

baserat på deras inställning (Chan & Meunier, 2022; Brennan & Vecchi, 2021; Seaman m.fl., 
2017). Medlemsstaternas olika uppfattningar av Kinas direktinvesteringar gjorde att förslaget 

från 2017 inte röstades igenom (Chan & Meunier, 2019). År 2019 kunde de däremot enas om 

en förordning som innebar ökade möjligheter för medlemsstaterna att utbyta information om 
utländska direktinvesteringar, men gav medlemsstaterna själva, och inte Kommissionen som 

först föreslaget, möjligheten att blockera en utländsk direktinvestering nationellt (Chan & 
Meunier, 2022). Författarna adderar att det finns medlemsstater inom EU som sedan dess infört 

nationella granskningsmekanismer. 

 
De länder inom EU som var mest skeptiska till kinesiska direktinvesteringar, och som var för 

en granskningsmekanism på EU-nivå, var just högteknologiska länder med välutvecklade 
ekonomier (Chan & Meunier, 2022; Brennan & Vecchi, 2021). I de här länderna fanns dels en 

oro över att inhemska företags konkurrenskraft skulle sjunka som en följd av tekniköverföring 

(Chan & Meunier, 2022), dels en oro över att kinesiskt ägande av företag/infrastruktur i känsliga 
sektorer skulle försämra ländernas geopolitiska position (Conrad & Kotska, 2017). Länderna 

Tyskland, Frankrike och Italien tillhör den här gruppen och var också de länder som uppmanade 
EU att införa en granskningsmekanism (Brennan & Vecchi, 2021). 

 

En grupp bestående av länder som såg direktinvesteringarna som viktiga för ekonomin och en 
innehållande länder som såg investeringarna som helt nödvändiga för ekonomin, tillhörde de 

länder som tydligast var emot en granskningsmekanism på EU-nivå (Brennan & Vecchi, 2021; 
Chan & Meunier, Seaman m.fl., 2017). Grekland, Ungern och Portugal omnämns som länder 

vilka har hamnat i en ekonomisk beroendeställning och därför inte ville stötta en 

granskningsmekanism på EU-nivå (Chan & Meunier, 2022 & Seaman m.fl., 2017). Samtidigt 
visar Turcsanyi (2017) att även länder positiva till utländska direktinvesteringar generellt, kan 
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vara negativa till investeringarna om de sker i sektorer som ses som särskilt skyddsvärda, som 
energisektorn.  

 

Till den fjärde gruppen tillhörde Sverige och andra länder som var emot det första förslaget om 
en granskning på EU-nivå av den anledning att det ansågs vara protektionistiskt (Brennan & 

Vecchi, 2021; Chan & Meunier, 2022; Seaman m.fl., 2017). Forskningen lyfter faktorer som 
att Sverige är ett exportorienterat (Seaman m.fl., 2017) och liberalt land (Brennan & Vecchi, 

2021) som förklaringar till Sveriges tveksamma inställning till en granskning på EU-nivå. Vid 

tidpunkten sågs Kinas direktinvesteringar som något positivt inom Sverige (Bohman & 
Nymalm, 2020). Sedan dess har det däremot skett en förändring i hur svenska politiker pratar 

om kinesiska direktinvesteringar. Från att anses vara något positivt, används nu mer negativa 
termer, där säkerhetsriskerna med investeringarna är något som framhävs mer (Bohman & 

Nymalm, 2020). Författarna har undersökt den svenska debatten under åren 2017–2019 om 

kinesiska direktinvesteringar i Sverige generellt, och inte inom en specifik sektor. De menar att 
anledningar som bidragit till att fenomenet diskuteras annorlunda är dels debatten kring Huawei 

och 5G-nätet, dels debatten kring granskningsmekanismen i EU. Författarna lyfter dessutom att 
Kina försökt förvärva känslig infrastruktur, nämligen en hamn i Lysekil. Sedan deras studie 

genomfördes har en statlig offentlig utredning kring granskning av utländska 

direktinvesteringar (SOU 2021:87) avslutats. Utredningen presenterade ett antal förslag som 
komplement till EU-förordning 2019/452 och att om inte komplementen röstades igenom ”[…] 

skulle det innebära att grundläggande funktioner i det svenska samhället utsätts för oacceptabla 
säkerhetsrisker” (SOU 2021:87, s. 593). Under perioden sedan deras studie genomfördes har 

också faktumet att Kina i nuläget är en av de största aktörerna i svensk vindkraft 

uppmärksammats av flertalet svenska riksdagspolitiker (se ex: Skriftliga fråga, 2021/22:259; 
Skriftlig fråga, 2021/22:1556). En studie över svenska politikers uttalanden om kinesiska 

direktinvesteringar inom energisektorn bidrar till att komplettera Bohman och Nymalms (2020) 
studie som visat att Sverige nu ser Kinas direktinvesteringar som något negativt. Uppsatsens 

resultat förklarar mer konkret vilka för- och nackdelar som faktiskt används i argument av 

svenska riksdagspolitiker när de debatterar kinesiska direktinvesteringar inom energisektorn, 
vilket vanligtvis berör just vindkraft.  

 

2.1.6 Presentation av teoretiskt ramverk och diskussion 

Baserat på presentationen av tidigare forskning har ett teoretiskt ramverk sammanställts (se 
sidor 10–11). I ramverket presenteras vilka olika för- och nackdelar tidigare forskning menar 

att kinesiska direktinvesteringar innebär för länder som mottar investeringarna. Ramverket ska 

delvis vägleda uppsatsens undersökning och bidra till att materialet studeras enhetligt. 

Utförligare beskrivning av det här finns under avsnittet Argumentationsanalys.  
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1 Teoretiskt ramverk 2.1: För- och nackdelar för EU:s mottagarländer 

 Nackdelar 

 

Fördelar 

Kommersiella Tekniköverföring försämrar 
europeiska företags konkurrensstyrka  

 
Orättvisa ekonomiska förutsättningar 

då kinesiska företag som investerar 

kan vara finansierade av statliga 
kinesiska banker. 

 
Utdelningar gör att kapital lämnar EU. 

 

Skapar nya företag  
 

Bygger ny infrastruktur. 
 

Bidrar med kapital 

 
Bidrar till ny innovation  

 
Bidrar till ny forskning 

 

Introduktion av nya affärsmodeller 
 

Introduktion av ny teknik  
 

Bidrar med ny kunskap  

 
Bidrar till ekonomisk tillväxt. 

 
Skapar nya skatteintäkter. 

 

Skapar nya arbeten. 
 

Europeiska företag får tillgång till 
kinesiska marknader. 
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Politiska En ekonomisk beroendeställning 
öppnar för politisk påverkan 

 

Kinesiskt ägande av infrastruktur i 
energisektorn gör mottagarländerna 

sårbara för politisk påverkan. 
 

Kinesiskt ägande av infrastruktur i 

energisektorn försvagar Sveriges 
geopolitiska position kontra Kina. 

 
Ledamöter med nära band till 

kinesiska staten kan läcka känslig 

information. 
 

Ledamöter kan påverka företagen 
inifrån.  

 

Ett beroende av kinesisk teknik öppnar 
för politisk påverkan 

 
Tekniköverföring som leder till 

användning i militära syften 

 
Måla upp en mer positiv bild av Kina 

Bidrar till ökad användning 
förnyelsebara energikällor. 

 

Ytterligare investerare, minskat 
ekonomiskt beroende av tidigare 

investerare 
 

Fler energikällor, reducerat beroende av 

tidigare energikällor 
 

 

Det teoretiska ramverket innehåller främst kommersiella fördelar, respektive politiska 

nackdelar, för medlemsstaterna. En möjlig förklaring till varför det finns fler kommersiella 
fördelar jämfört med nackdelar kan vara att det annars hade varit svårt för mottagarländerna, 

att ur ett ekonomiskt perspektiv, motivera tillåtandet av utländska direktinvesteringar. Att det 
finns fler politiska nackdelar, jämfört med fördelar, för mottagarländerna kan bero på att 

direktinvesteringar i vissa fall används av Kina för att vinna politiska fördelar på 

mottagarländernas bekostnad. Därför hade det varit kontraproduktivt ur Kinas perspektiv om 
direktinvesteringarna medför allt för många fördelar för mottagarländerna. Med det sagt ska 

betydelsen av de faktiska fördelarna inte förringas. Exempelvis är en ökad användning av 

förnyelsebara energikällor som följd av Kinas investeringar ömsesidigt gynnsamt.  

 

En nackdel med den litteratur som framlyfter politiska risker med kinesiska direktinvesteringar 
är att den huvudsakligen bygger mycket på vad som kan hända snarare än vad som har hänt. 

Vad som bör tilläggas är att situationen med EU:s beroende av rysk gas kan ha visat riskerna 
med att vara beroende av externa aktörer för sin energiproduktion. Därför kan det bli mer 

förståeligt varför kinesiskt ägande av energiinfrastruktur ses som negativt. Det finns även viss 

forskning som menar att de negativa aspekterna blivit förstorade, och att bero på ökad populism. 
Den uppförstorade bilden kan alltså tänkas förhindra medlemsländer att faktiskt ta del av de 

fördelar som kinesiska, eller utländska, direktinvesteringar generellt kan erbjuda. I en tid då 



 

 
 

12 

 

medlemsstaterna genomgår ekonomiska svårigheter kan externa ekonomiska tillskott vara 
mycket välkommet. Samtidigt kan det finnas risker som det bör finnas en medvetenhet om. Det 

verkar vara en svår balansgång att täcka upp för de risker som kinesiskt ägande av viktig 

infrastruktur kan innebära, samtidigt som ett fortsatt attraktivt investeringsklimat för utländska 
finansiärer existerar. Rent hypotetiskt skulle en förminskad andel kinesiska direktinvesteringar 

i Europa generellt som en följd av fler och hårdare granskningsmekanismer kanske vara ett 
tecken på att investeringarna faktiskt har ett primärt politiskt syfte. Värt att tillägga är att ett 

minskat antal direktinvesteringar efter införande av fler granskningsmekanismer också kan bero 

på att utländska företag inte anser det ”värt” att försöka ge sig in på marknader som redan från 

början ser skeptiskt på dem. 

 

Genomgången av tidigare forskning och sammanställningen av det teoretiska ramverket visar 

att det finns en mängd olika för- och nackdelar för medlemsstater i EU med att ta emot Kinas 

direktinvesteringar. Debatten inom det, av forskningen beskrivet, exportorienterade och liberala 
landet Sverige har blivit alltmer kritiskt till investeringarna. Att ta reda på vilka argument som 

svenska politiker använder sig av bidrar till att tydliggöra vad Bohman och Nymalm (2020) 
menar med att kinesiska direktinvesteringar nu inom Sverige ses som något negativt. Vidare 

kan resultatet också förklara vad Bohman & Nymalm (2020) menar med att direktinvesteringar 

inom Sverige anses utgöra ett säkerhetsproblem. Är det användning av svensk teknik till 
militära medel, uppköp av svensk energiinfrastruktur eller ett ekonomiskt beroende som anses 

utgöra den huvudsakliga risken med Kinas investeringar när det kommer till energisektorn? 
Sådant som att investeringarna görs i en sektor där Sverige har ekonomiska intressen att värna, 

att det är en högteknologisk och känslig sektor, förekomsten av ett populistiskt parti och 

Sveriges förändrade inställning till Kinas direktinvesteringar talar för att det går att förvänta sig 
att olika nackdelar i hög grad lyfts i debatten. Samtidigt är verkligheten mer komplex och i 

kombination med att Sverige faktiskt har beskrivits som ett liberalt, exportorienterat land går 

det att förvänta sig att politikerna också lyfter fördelar med investeringarna.  
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3. Material och metod  

Inledningsvis förklaras valet av Sverige som fall. Därefter motiveras kort fokuset på Kina innan 

studiens avgränsningar och hur materialet eftersöktes presenteras. Efter det redovisas det valda 
materialet och diskuteras. Slutligen beskrivs den metod som användes för att besvara studiens 

frågeställningar. Löpande i texten redovisas några av de avvägningar som gjorts och vilka 
konsekvenser de kan ha fått för uppsatsen. 

 

3.1 Material 

3.1.1 Val av fall 

Uppsatsens undersökning är en fallstudie av ett av EU:s medlemsländer, Sverige. Fallet Sverige 
ansågs vara särskilt intressant med anledning av en i tidigare studier påvisad förändrad 

inställning till kinesiska direktinvesteringar. I Sverige talades det positivt om 
direktinvesteringar från Kina året 2017 och landet tillhörde den grupp medlemsstater som 

ställde sig tveksamma samma år till förslaget om en granskning av direktinvesteringar på EU-

nivå. Sådant som att Sverige är ett liberalt land, med en exportorienterad ekonomi menar 
forskning låg bakom landets inställning. Redan år 2019 ansågs Kinas direktinvesteringar 

däremot hota Sveriges säkerhet och sågs som något negativt. Eftersom studien rörande Sveriges 
förändrade inställning enbart var övergripande bidrar en argumentationsanalys kring specifikt 

energisektorn till att bättre precisera just hur den svenska parlamentariska debatten förts.  

 

3.1.2 Fokus på Kina, avgränsningar och hur materialet eftersöktes 

Vad som föranledde uppsatsens fokus på Kina är att landets direktinvesteringar varit i 
blickfånget för forskning på utländska direktinvesteringar. Även faktumet att Rysslands 

direktinvesteringar ekonomiskt sett inte är stora bidrog (SOU2021:87, s. 95). Det är tänkbart 

att direktinvesteringar från andra länder än Kina har något andra motiv, med andra för- och 
nackdelar. Det hade inneburit att det teoretiska ramverket som konstruerats inte är generellt 

applicerbart, utan enbart i fall där kinesiska direktinvesteringar eller Kina de facto omnämns.  
 

För att spegla den svenska parlamentariska debatten har uttalanden av svenska 

europaparlamentariker exkluderats. Skälet till avgränsningen är att visa hur politiker 
argumenterar nationellt kring kinesiska direktinvesteringar inom energisektorn. Eftersom 

förslaget om granskningsmekanismen av utländska direktinvesteringar inom känsliga sektorer 
inte slutade med att EU fick rätt att granska direktinvesteringar, utan att det är upp till 

medlemsländerna själva, ansågs det mest givande att undersöka nationella politiker. Urvalet 

kan ha fått konsekvenser för studiens resultat och de slutsatser som dragits. Det är inte omöjligt 
att en inkludering av även europaparlamentariker lett till att andra argument där andra för- och 

nackdelar också funnits. Riksdagspolitiker och statsråd arbetar i en något annorlunda kontext 
jämfört med europaparlamentariker, som i högre grad är i kontakt med politiker från andra 

medlemsstater. Länder där inställningen till kinesiska direktinvesteringar kan vara annorlunda 

än den i Sverige. En framtida studie kan i stället genomföras för att visa om det finns en tydlig 
skillnad mellan hur politiker som arbetar i Sveriges riksdag eller regering och hur svenska 

europaparlamentariker argumenterar. Fortsatt kommer politiker i Sveriges riksdag och regering 
åsyftas när begreppet ”svenska politiker” används. Den andra avgränsningen var vilken 

tidsperiod som undersöktes, vilket var material producerat från 2020 och framåt. Syftet med 
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avgränsningen var att helt säkerställa att min uppsats resultat inte byggde på samma material 
som studien av Bohman och Nymalm (2020) använt, som också undersökte Sverige.  

 

För att finna materialet där svenska politikers argument kunde identifieras användes främst 
Sveriges riksdags hemsida. Där genomfördes sökningar på termerna ”Kinesiska 

direktinvesteringar”, ”Utländska direktinvesteringar”, ”Kinesiska direktinvesteringar i svensk 
energi” och ”Kinesiska direktinvesteringar i svensk vindkraft”. Anledningen till att termen 

”Utländska direktinvesteringar” användes också var för att EU-förordning 2019/452 använder 

termen, samt att tidigare forskning menar att förordningen var ett resultat av just kinesiska 
direktinvesteringar. Den fjärde termen eftersöktes då energislaget omnämndes i material hittat 

genom de föregående sökningarna. Sökresultatet inkluderade en stor mängd olika typer av 
material och därför behövde ett urval göras för att få fram underlaget till uppsatsen. Ett skäl var 

att texter i högre grad än andra handlade om specifikt kinesiska/utländska direktinvesteringar. 

I en del av texterna nämndes exempelvis enbart termen ”Utländska direktinvesteringar” för att 
visa att regeringen startat en utredning, men det förekom ingen kärnfull diskussion eller 

intressanta uttalanden av vad direktinvesteringarna kunde innebära, vilket föranledde att 
texterna valdes bort. I andra texter diskuterades enbart kinesiska direktinvesteringar i svensk 

media och exkluderas därför. 

 
Eftersökningar av debattartiklar skrivna av politiker genomfördes också genom användning av 

samma termer som på Sveriges riksdags hemsida. Sökningarna gjordes först enbart på 
Aftonbladet och Expressen, men efter en sökning på plattformen Twitter som resulterade i att 

en artikel från Svenska Dagbladet (SvD) hittades så genomfördes fler sökningar på SvD. 

Flertalet av de funna debattartiklarna var inte skrivna av politiker utan av intresseorganisationer, 
framför allt i SvD, eller av redaktioner och valdes därför bort. 

 

3.1.3 Valt material och materialdiskussion 

Texterna som använts i studien för att återge den parlamentariska debatten inom Sverige finns 
redovisade under Bilaga 1. Skriftliga frågor till statsråd, statsrådens svar, en interpellationsfråga 

och den följande interpellationsdebatten var det material som det lades huvudfokus på eftersom 

kinesiska/utländska direktinvesteringar inom energisektorn där uttryckligen diskuterades. I 
texterna diskuterades vilka för- och nackdelar med kinesiska direktinvesteringar och kinesiskt 

ägande av tillgångar i energisektorn medför för Sverige väldigt konkret, vilket var det som 
eftersöktes. 

 

Som har nämnts ovan diskuterades direktinvesteringar i flera texter och för att inte riskera missa 
något av intresse har tre debatter också granskats. Två av debatterna diskuterade utländska 

direktinvesteringar i känsliga sektorer i anslutning till EU-förordning 2019/452 och den tredje 
var kring åtgärder till skydd för Sveriges säkerhet vid överlåtelser av säkerhetskänslig 

verksamhet där direktinvesteringar omnämndes. De tre debatterna var av mer generell karaktär 

än det material som huvudfokuset lades på. Debatterna pekade inte alltid särskilt ut Kina eller 
specifikt energisektorn, även om det fanns tillfällen där det gjordes. Inkluderingen kan därför 

ha påverkat studiens validitet negativt genom att något som berört främst andra sektorer eller 
investeringar från andra länder inkluderats. Validitet innebär att man verkligen undersöker det 

man det man säger sig undersöka (Esaiasson m.fl., 2017). Trots materialets generella karaktär 

ansåg jag mig ha skäl att använda materialet till uppsatsen. För det första menar forskning att 
det tydligt är just kinesiska direktinvesteringar som föranledde att förslaget kring EU-
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förordning 2019/452 ens presenterades från första början (Chan & Meunier, 2022, s. 524). För 
det andra är Rysslands investeringar, vilket är ett land som också ofta presenteras som ett hot, 

inte särskilt höga i Sverige. Jag menar därför att den efterföljande debatten inom Sverige 

huvudsakligen kan anses beröra konsekvenser av kinesiska direktinvesteringar. Texterna 
diskuterade som sagt känsliga sektorer generellt. Men då tidigare forskning och SOU2021:87 

klassificerar energisektorn som en känslig sektor, samtidigt som energin faktiskt nämndes i 
samtliga tre debatter, inkluderades materialet. Det fanns alltså flera anledningar till att inkludera 

debatterna för att inte riskera missa sådant som de facto var användbart. I ett försök att 

åtminstone något minska risken för att sådant rörande investeringar från andra länder, eller 
rörande andra sektorer, inkluderats har jag när andra länder eller andra sektorer omnämns (och 

Kina eller energisektorn inte är en av dem), helt valt att inte ta upp de för- och nackdelar som 
där beskrivits.  

 

Till debatterna behandlades ett antal motioner och propositioner som också har granskats. 
Eftersom innehållet i texterna dels var av väldigt lagteknisk karaktär, dels behandlats i 

debatterna hämtades inga för- eller nackdelar från texterna som inte redan hämtats från själva 
debatterna eller annat material. De tre debatterna och interpellationsdebatten gick att få både i 

text- och videoformat. Till uppsatsen användes enbart textmaterialet, vilket innebär att det finns 

en risk att något transkriberats fel. Att något transkriberats fel till den grad att mitt resultat som 
en följd blir felaktigt bedömer jag däremot som låg. 

 
De inkluderade debattartiklarna berörde ofta utländska direktinvesteringar väldigt generellt 

eller uttryckligen både Kina och Ryssland. Artiklarna innehöll också mycket partipolitiskt, dvs. 

andra partiers brister etc. rörande frågan. Jag valde att gå igenom och inkludera texterna ändå 
för att inte riskera att missa något av intresse. Som framgår av resultatredovisningen har inget 

ytterligare hämtats från debattartiklarna, med undantag för ett argument, som inte redan hittats 
i materialet från Sveriges riksdag.  

 

3.2 Argumentationsanalys 

Studien har genomförts med hjälp av en deskriptiv argumentationsanalys av svenska politikers 

uttalanden kring kinesiska direktinvesteringar i svenska energisektorn. En deskriptiv 
argumentationsanalys kartlägger och beskriver de argument som används, men genomför ingen 

normativ värdering, något som i stället görs i en värderande argumentationsanalys (Boréus, 
2018). I en argumentationsanalys plockas argumenten ut från texter (Boréus, 2018) och som 

hjälpmedel för att identifiera argument har det teoretiska ramverket använts som utgångspunkt. 

När argumenten i en text hittats menar Boréus (2018) att det antingen går att göra en lista med 
de använda argumenten eller bryta upp argumenten för att få fram de enskilda satserna som 

utgör hela argumentet. En kombination av det här användes i uppsatsen då ett argument kan 
innehålla flera för- och nackdelar. Därför har samma citat ibland listats mer än en gång i 

resultatet, men där skillnaden är att den för- eller nackdel som inte där presenteras har ersatts 

av […]. Tillvägagångssättet valdes för att visa att ett argument som används kan bestå av flera 
för- eller nackdelar. Vidare gjorde en uppdelning att jag lättare kunde jämföra de funna 

argumenten med det teoretiska ramverket och visa vilka av dem som återfanns i tidigare 
forskning.  
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Tanken med den deskriptiva argumentationsanalysen var att få fram de olika argument som 
användes av svenska politiker. Den valda metoden innebar som sagt att jag listade och delade 

upp argumenten och därefter genomfördes en beskrivande analys. En beskrivande analys är 

något Esaiasson m.fl. (2017, s. 136) menar går att användas för att ”[…] klassificera 
verkligheten […]”. Min klassificering av verkligheten var alltså att klargöra vilka argument 

svenska politiker använt sig av när de debatterat kinesiska direktinvesteringar inom 
energisektorn. Viktigt att poängtera är att min tanke var just att visa vilka argument som 

använts, men inte vilka motiv svenska politiker hade när de argumenterade kring kinesiska 

direktinvesteringar. För det här lämpar en motivanalys sig bättre då det kan vara så att politiker 
argumenterar på ett visst sätt, trots att de kanske egentligen inte håller med om argumenten 

(Esaiasson m.fl., 2017). I mitt fall skulle det exempelvis kunna vara att argument där politiska 
nackdelar framlyfts, men att de används för att politikern egentligen ser på investeringarna som 

något som medför sig främst kommersiella nackdelar för svenska företag eller något liknande. 

Vidare menar författarna att ett analysverktyg bör användas till den typ av studie som jag har 
genomfört. De menar att analysverktyget dessutom bör bygga på någon form av vad de kallar 

för ”teoretisk konstruktion” (Esaiasson, 2017, s. 137). Som redan presenterat har ett teoretiskt 
ramverk för uppsatsen skapats över de kommersiella och politiska för- och nackdelar som 

tidigare forskning menar existerar kring kinesiska direktinvesteringar för mottagarländerna.  

 
I texterna sökte jag uttryck för för- eller nackdelar som kinesiska direktinvesteringar innebär. 

Men för att kunna hitta och plocka ut argumenten krävdes en tolkning av vad som ansågs vara 
ett argument. Till det användes en uttolkarorienterad strategi som Boréus (2018) menar är 

användbart när texterna ska tolkas i ett specifikt syfte. Syftet var att leta efter argument, dels 

från det teoretiska ramverket, dels eventuella nya argument. För det här användes en 
kombination av förhandsdefinierat och öppet förhållningssätt. Ett förhandsdefinierat 

förhållningssätt innebär att det på förhand har klargjorts vad som eftersöks i materialet 
(Esaiasson m.fl., 2017). Det hade jag gjort genom konstruktionen av det teoretiska ramverket 

som gav mig en uppfattning av vad jag kunde leta efter. Genom det förhandsdefinierade 

förhållningssättet visste jag att argument som uttryckligen inte berörde energisektorn inte skulle 
inkluderas, dvs. sådant som exempelvis berörde media. Men för att inte riskera missa något 

argument som inte ingick i de teoretiska ramverken använde jag mig också av ett öppet 
förhållningssätt. Ett öppet förhållningssätt gjorde att det gick att upptäcka sådant som var av 

intresse men som inte på förhand omfattades av mina teoretiska ramverk (Esaiasson m.fl., 

2017). En kombination av förhållningssättet rekommenderades av Esaiasson m.fl. (2017) då de 
menar att tillvägagångssättet minskar både risken att missa något användbart respektive risken 

att sväva i väg på sådant som inte är relevant för studien. Tillvägagångssätt med ett kombinerat 
förhållningssätt gjorde att två frågeställningar formulerades: en för att ta reda på vilka argument 

som gick att hitta och en för att ta reda på vilka av argumenten som gick att återfinna i forskning 

och vilka som kunde anses vara nya.  
 

Resultatet presenteras i enlighet med ordningen för- och nackdelarna är listade i det teoretiska 
ramverket. Med andra ord presenteras först de kommersiella nack- och fördelarna och sedan de 

politiska nack- och fördelarna. Skälet var att behålla uppsatsens röda tråd och underlätta en 
jämförelse mellan det teoretiska ramverket och det ifyllda ramverket i Resultat över de funna 

argumenten. Eftersom det är min tolkning över vilka argument som finns/inte finns och vilken 

typ av för- eller nackdel som ett funnet argument är, är jag medveten om att en annan person 
hade kunnat tolka texterna annorlunda och få ett annat resultat. En studie som kan genomföras 

på nytt och få samma resultat har god reliabilitet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2018). I 
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ett försök att öka reliabiliteten har jag därför försökt att vara så transparent som möjligt när 
resultatet presenteras, men även vad gäller metod och material. Därför redogörs mina 

resonemang kring varför ett uttalande har tolkats på ett visst sätt. I ett antal av de citerade 

uttalandena ansågs argumenten förekomma väldigt explicit och där redogjordes inte 
tolkningarna lika utförligt. Vid genomgång av materialet framkom det att några av politikerna 

menade att investeringar från Kina kunde vara negativt då landet är en diktatur, men gav ingen 
ytterligare förklaring i hur det negativa skulle ges i uttryck. Andra politiker som lyfte att 

investeringarna var negativa gav uttryck för vad det negativa innebar, exempelvis för att uppköp 

kunde användas som påverkansmedel. När politiker alltså enbart menade att investeringar ifrån 
Kina var positivt/negativt, men inte vad investeringarna innebar/betyder för Sverige, har 

exkluderats då eventuella för- eller nackdelar inte framkom. 
 

Huvudfokuset för uppsatsen var att kartlägga vilka argument som använts, men det fanns en 

relevans i att också visa vilka argument som oftast förekom. Genom att göra det underlättades 
en förhållning till tidigare studier om Sveriges inställning till direktinvesteringar från Kina. 

Därför finns ett summerande stycke i slutet över vilka för- och nackdelar som politikerna oftast 
lyfte, samt vilka argument som inte förkom alls. Redovisningen av de funna argumenten sker 

som sagt löpande i ordning med det teoretiska ramverket och de för-/nackdelar som inte hittats 

har inte presenterats där. Vid ett tillfälle har däremot ett argument presenterats som skulle kunna 
tolkas vara förekomsten av en eller flera fördelar från det teoretiska ramverket, men som inte 

ansågs vara det. Anledningen till att det presenterades är för att jag är medveten om att det av 
någon annan skulle kunna tolkas som förekomsten av en eller flera av fördelarna, och därför 

var en motivering viktig för att förklara varför jag inte tolkade det som så. Tanken var också att 

nya argument skulle presenteras sist efter argumenten från det teoretiska ramverket, men 
eftersom inga nya argument hittades skedde inte det  

 
Som ett resultat av EU-förordningen 2019/452 har den efterföljande debatten främst rört hur 

länder kan skydda sig mot de negativa aspekterna av direktinvesteringar. En intervjustudie hade 

kanske varit bättre lämpad för att försöka få uttalanden från politiker som inte sker i anslutning 
till granskningsmekanismen. En intervjustudie hade kunnat få fram mer sektorsspecifika 

fördelar med utländska direktinvesteringar inom energisektorn, nu är många av de fördelar 
väldigt generella. Det går samtidigt att förstå att många negativa aspekter tas upp när 

energisektorn diskuteras då det, som politikerna är inne på, är en samhällskritisk sektor och 

investeringar inom sektorn är annorlunda jämfört med investeringar i andra sektorer. 
Investeringar i och ägandet av infrastruktur inom energisektorn har helt annan påverkan på 

samhället än vad annan infrastruktur har.  
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4. Resultat 

Nedan presenteras argumenten som hittades i den parlamentariska debatten kring kinesiska 

direktinvesteringar inom energisektorn, vilket besvarar den första frågeställningen. Först 
presenteras de kommersiella nackdelarna och fördelarna, följt av de politiska. I redogörelsen av 

argumenten framkommer om argumentet går att återfinna i tidigare forskning, dvs. det 
teoretiska ramverket, eller om argumentet är ett nytt sådant. Det besvarar uppsatsens andra 

frågeställning. I avsnittet Valt material och materialdiskussion framkom det att en mängd olika 

texter har granskats, men som går att se nedan lokaliserades argumenten primärt i en rad 
skriftliga frågor och svar, en interpellation och i två av utrikesutskottets debatter. Ett argument 

som ingen av övriga texter omnämnde återfanns i en av debattartiklarna. Perioden då materialet 
är producerat är från år 2020 till nutid. 

 

4.1 Kommersiella nackdelar 

Två kommersiella nackdelar har identifierats i materialet där den första hämtades från den 

skriftliga frågan 2020/21:1892. Nackdelen hittades i citatet: ”Vidare slår Säkerhetspolisen i sin 
årsbok fast att Kina bedriver [ett] omfattande […] industrispionage i Sverige.” vilket är en 

tydlig anspelning på den kommersiella nackdelen att kinesiska direktinvesteringar kan leda till 
tekniköverföring på svenska företags kostnad. De kinesiska företagen kan genom 

investeringarna genomföra industrispionage för att få tillgång till hemlig kunskap som gett vissa 

svenska företag ett övertag på marknaden. Tidigare forskning menar att svenska företag är 
marknadsledande inom viss förnyelsebar teknik och då är industrispionage ett sätt att få tillgång 

till kunskapen för, vilket då försämrar svenska företags konkurrensställning. 
 

Den andra kommersiella nackdel som identifierats är att kinesiska företag konkurrerar på 

orättvisa ekonomiska förutsättningar: ”[…] kinesiska bolag får tillgång till omfattande kapital 
genom statliga subventioner” från Utrikesutskottets debatt 2019/20:UU18. Politikerns val att ta 

upp Kinas statliga subventioner till företag visar att det ses som något negativt ur svenskt 
perspektiv eftersom det gör att kinesiska företag kan konkurrera under andra förutsättningar 

jämfört med svenska företag. 

 

4.2 Kommersiella fördelar 

I materialet lokaliseras flera kommersiella fördelar, ingen av fördelarna anses vara en ny sådan.  
Uttalandet: ”Andelen utländska ägare av svensk vindkraft har närapå fördubblats på bara några 

få år, och den enskilt största ägaren är i dag ett statligt kinesiskt bolag. Det krävs 
miljardinvesteringar för att bygga dessa vindkraftsparker, och den typen av kapital finns ofta 

hos internationella bolag. Sverige ska naturligtvis välkomna utländska investeringar, även inom 

vindkraftsområdet.” från den skriftliga frågan 20201/22:1562 är ett väldigt konkret exempel på 
fördelen med att kinesiska direktinvesteringar leder till att ny infrastruktur byggs. 

 
Att Kinas direktinvesteringar bidrar med kapital för svenska företag lyfts i svaret på den 

skriftliga frågan 2021/22:1556: ”Utländska investeringar tillför kapital […] som är viktiga för 

Sverige.”. Även andra fördelar, vilka presenteras senare, framkommer i uttalandet. Trots att det 
citerade statsrådet sedan går vidare och menar att investeringarna kan innebära säkerhetsrisker 

inkluderades citatet. Statsrådet säger att investeringarna kan medföra risker, men eftersom 
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statsrådet menar att det kan göra det tolkades det som att det finns fall där investeringarna inte 
anses gör det. Exakt samma citat gick att finna i exempelvis interpellation 2021/22:459, vilket 

är en följd av att samma statsråd fick besvara skriftliga frågor och en interpellation på samma 

område. 
 

Varken fördelen med att direktinvesteringarna leder till nya innovationer eller ny forskning gick 
att återfinna i materialet. Det gick däremot att finna ett uttalande i Utrikesutskottets debatt 

2020/21:UU3 där en politiker menade att investeringarna är viktiga för svenska samhällets och 

företags utveckling. Jag är medveten om att ny innovation eller ny forskning kan tänkas vara 
en del av utvecklingen, men det finns även många andra saker som kan tänkas vara del av den 

utveckling som politikern talar om. Exempelvis kan det vara ekonomiskt tillväxt, konstruktion 
av ny infrastruktur eller något annat. Eftersom det fanns mycket som fördelen kunde anses vara 

ett uttryck för, tolkades den inte som ett uttryck för någon av de kommersiella fördelarna 

specifikt, utan ansågs vara en väldigt övergripande fördel. Av samma skäl ansågs den inte heller 
vara en ny fördel.  

  
Det redan citerade uttalandet: ”Utländska investeringar tillför […] kunskap […] som är viktiga 

för Sverige.” från den skriftliga frågan 2021/22:1556 gick, som ovan sagt, att även hitta i 

interpellation 2021/22:459 och är ett tydligt uttryck för fördelen med att Kinas 
direktinvesteringar bidrar med kunskap för svenska företag. 

 
Även fördelen med att direktinvesteringarna bidrar till att skapa tillväxt för Sverige gick att 

finna i mer än en text som ett resultat av ett citat upprepats. Det var i svaret på den skriftlig 

frågan 2020/21:1892 (svaret inkluderade även svaret på den skriftliga frågan 2020/21:1894 då 
frågan var författad av samma person), samt svaret på den skriftliga frågan 2021/22:259 som 

fördelen gick att hitta. Den löd enligt följande: ”Sverige har en öppen ekonomi med stark 
betoning på frihandel. Det ligger i Sveriges intresse att ha handel med andra länder, däribland 

Kina, för […] tillväxt i Sverige.”. Även här har statsråden sagt att investeringarna samtidigt kan 

utgöra säkerhetsproblem, men fördelen har inkluderats av samma skäl som motiverats tidigare 
för att inkludera fördelen rörande kapital. 

 
Den sista kommersiella fördelen som lokaliserades i materialet var att direktinvesteringarna 

skapar arbeten i Sverige. Likt flera av de övriga kommersiella fördelarna återfanns uttalandet 

som följer citerat i fler texter som ett resultat av att statsråd använt exakt samma formulering 
och är av generell karaktär: ”Sverige har en öppen ekonomi med stark betoning på frihandel. 

Det ligger i Sveriges intresse att ha handel med andra länder, däribland Kina, för jobb […] i 
Sverige.” hämtades från svaren på de skriftliga frågorna 2020/21:1892 och 2021/22:259. 

Fördelen framkom här tydligt då direktinvesteringar är en del av handel mellan olika länder i 

världen.  
 

4.3 Politiska nackdelar  

Nästan samtliga politiska nackdelar från det teoretiska ramverket återfanns i materialet  och 

nackdelarna som hittades var uteslutande de som tidigare forskning har presenterat. I följande 
uttalandet från Utrikesutskottets debatt 2020/21:UU3 kom nackdelen att ekonomiskt beroende 

kan användas för politiskt inflytande till uttryck: ”Den kinesiska regimens ambitioner om en 

ökad maktutövning genom ekonomiskt […] inflytande över centrala samhällsfunktioner i vår 
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del av världen utgör ett verkligt hot mot vårt fria samhälle”. Finansiellt inflytande över viktiga 
samhällsfunktioner är ett bra exempel på hur länder kan ledas in i en beroendeställning vilket 

kan användas för politisk påtryckning. Genom att hota om att dra tillbaka det ekonomiska stödet 

för viktiga sektorer kan Kina få mottagarländer att agera enligt landets vilja. Att politiker också 
ansåg det hota ”det fria samhället” bidrog till att det tydligt blev en politisk nackdel. Exempel 

från forskningen är när Grekland inte röstade emot Kina i FN rörande Kinas inskränkningar av 
mänskliga rättigheter. 

 

Nackdelen att kinesiskt ägande av energiinfrastruktur kan användas för att påverka Sverige 
politiskt var en av två nackdelarna som förekom mest frekvent. ”Genom att äga 

vitalinfrastruktur kan de om de önskar skapa en beroendeställning, varför de kan få sin politiska 
vilja igenom.” från den skriftliga frågan 2021/22:1556 eller att ”vitala tillgångar inte säljs ut 

och att olämpliga aktörer inte ges avgörande inflytande över svensk […] politik.” från 

Utrikesutskottets 2019/2020:UU18 är två exempel. Här framhäver politikerna väldigt explicit 
att det är negativt med att kinesiskt ägande kan användas för politiska påtryckningar mot 

Sverige. Nackdelen är väldigt likt den som presenterats ovan men här är det ägandet som är det 
problematiska, inte hot om tillbakadragande av resurser. 

 

Den andra nackdel som lyftes i flest texter var att Sveriges geopolitiska ställning försvagas som 
en följd av att Kina äger svensk energiinfrastruktur. Uttalandena hämtades från 

Interpellationsdebatt 2021/22:459 och den Skriftlig frågan 2021/22:259: ”Om Kina äger största 
delen av våra vindkraftverk – vem får då elen om det blir kris eller krig?” respektive ”Det skulle 

vara fullt möjligt att vindkraftsproduktionen stängs av i en situation där elbehovet är stort i 

Sverige av andra orsaker än affärsmässiga.”. Citaten är tydliga anspelningar på den geopolitiska 
risk som finns med att låta Kina äga svensk infrastruktur för energi. Sveriges självständighet 

rörande energiproduktionen försvagas och Kinas övertag kan användas för att avskräcka eller 
helt hindra Sverige från att agera på ett visst sätt i kristider eller likande. Enbart en vetskap 

inom Sverige att Kina kan slå ut delar av energiproduktionen kan försämra och hindra Sveriges 

handlingsutrymme.  
 

Vidare gick det att finna nackdelen att känslig information kan läckas som en följd av Kinas 
direktinvesteringar. I Utrikesutskottets debatt 2019/2020:UU18 identifierades fördelen: ”Den 

kinesiska strategin fokuserar på […] information […].”. I debatten debatteras utländska 

direktinvesteringar i känsliga sektorer och som citatet beskriver är Kina delvis ute efter 
information. Uttalandet insinuerar att kinesiska direktinvesteringar föranleder att känslig 

information läcks, vilket kan ske som en följd av att personer med nära koppling till kinesiska 
staten får tillgång till styrelser i svenska företag.  

 

Ur samma uttalande från Utrikesutskottets debatt 2019/20:UU18 som citerats ovan gick det att 
lokalisera ytterligare en politisk nackdel, nämligen att investeringar öppnar för påverkan 

inifrån, dvs. infiltration. ”Den kinesiska strategin fokuserar på […] infiltration”. Ledamöter i 
svenska styrelser med nära anknytning till kinesiska staten är ett tydligt exempel på hur 

infiltrationen som politikern talar om kan gestalta sig. Genom att infiltrera ett företag i svenska 
energisektorn kan ledamöter på dubbla stolar påverka ett företags riktning i en riktning till 

nackdel för Sverige, men till fördel för Kina. 

 
Den nästsista nackdel från det teoretiska ramverket som hittades var den enda nack- eller fördel 

som inte hämtats från material från Sveriges riksdag. Nackdelen löd enligt följande: 
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”Investeringarna är en nyckel i […] Kinas maktagenda föra att skapa […] ett tekniskt 
beroende.” och hämtades från debattartikeln skriven av Tovatt (2022). Att ett tekniskt beroende 

används i Kinas maktagenda syftar tydligt på att Kina genom ett tekniskt beroende tänker 

använda det politiskt. Debattartikelns tes är att det är riskabelt med kinesiska (och ryska) 
direktinvesteringar i svensk kärnkraft, men att kinesiskt ägande av enskilda vindkraftsparker 

däremot inte är tillräckligt omfattande för att användas som påverkansverktyg. Intressant också 
är att debattartikeln är den enda text där ett annat typ av energislag än vindkraft utpekas som 

det negativa. 

 
Slutligen var uttalandet: ”Vi måste givetvis säkerställa att […] svensk teknik som kan användas 

i militärt syfte inte hamnar i icke-demokratiska, totalitära regimers händer.” från 
Utrikesutskottets debatt 2020/21:UU3 ett tydligt exempel på nackdelen rörande att 

direktinvesteringar kan föranleda att svensk teknik används militärt av Kina.  

 

4.4 Politiska fördelar 

Den enda politiska fördelen som identifierats är att investeringar i energisektorn förminskar 
beroendet av en energikälla. I interpellation 2021/22:459 fanns följande uttalande: ”Jag tycker 

att det är bra att många andra länder och aktörer vill investera i vårt energisystem och på det 
sättet se till att vi fortsatt har ett av Europas lägsta energipriser, även i hårda och svåra 

situationer som den Europa genomlider just nu.”. Interpellationen hölls den 6 maj 2022, några 

månader efter Rysslands invasion av Ukraina. Som ett resultat av invasionen har gas från 
Ryssland behövts att ersättas med andra energikällor vilket bidragit till höga elpriser (Lambert 

m.fl., 2022). Riksdagsledamoten som citerades menar att just investeringar från andra länder 
bidragit till att Sverige haft jämförelsevis låga elpriser och det har tolkats som ett uttryck för att 

investeringar kan göra ett land mindre beroende av en energikälla. Här går det att knyta an till 

energisäkerhet där en diversifierad tillgång till energi minskar beroendet av en energikälla, men 
även ett lands sårbarhet för prisvolatilitet.  

 

4.5 Summering och presentation av ifyllt ramverk  

Baserat på resultatredovisningen ovan har ett ifyllt ramverk presenterats (se sida 23). Allt som 
gick att hitta var sådant som det teoretiska ramverket redan innehöll, vilket innebär att inget 

nytt argument lokaliserades. Några av de funna för- och nackdelarna förekom fler än en gång. 

De nackdelar som oftast framlyftes gick att hitta uttryckta på olika sätt, medan de mest använda 
fördelarna framkom ofta som ett resultat av att några statsråd använde exakt samma citat. 

Nackdelarna som hittades oftast var de politiska med att kinesiskt ägande av svensk 
energiinfrastruktur kan användas för politisk påverkan, samt att det försvagar Sveriges 

geopolitiska position. En möjlig förklaring till varför de två förekom oftast är för att det är 

nackdelarna som tidigare forskning också huvudsakligen framhåller rörande Kinas 
investeringar inom energisektorn. Fördelarna som lokaliserades mest frekvent var att 

direktinvesteringarna bidrar med kapital, kunskap, tillväxt och skapar nya arbetstillfällen. Som 
redan diskuterats förekom inte lika många olika uttryck för de här fördelarna, utan förekomsten 

berodde på upprepade formuleringar.   

 
Följande argument gick däremot inte att hitta i materialet: Utdelningar gör att kapital lämnar 

Sverige; Kina använder direktinvesteringar för att måla upp en mer positiv bild av Kina; Skapar 
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nya företag; Bidrar till ny innovation; Bidrar till ny forskning; Introducerar nya affärsmodeller; 
Introducerar ny teknik; Skapar nya skatteintäkter; Svenska företag får tillgång till kinesiska 

marknader; Leder till ökad användning av förnyelsebara energikällor och slutligen att 

investeringarna leder till minskat ekonomiskt beroende av tidigare investerare i energisektorn. 
Det identifierade argumentet att kinesiska direktinvesteringar bidrar till utveckling kan som 

sagt tolkas som uttryck för någon eller flera av fördelarna som ej ansågs ha hittats. Varför det 
inte tolkades som så var för att argumentet kan anses vara uttryck för flera olika fördelar och 

att därför inte var givet vilket det i så fall skulle vara. 
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2 Ifyllt ramverk för resultat 5.1: Ramverk över resultat av funna argument kring kinesiska 

direktinvesteringar i svensk energisektor 

Sverige Nackdelar Fördelar 

Kommersiella Kina utför industrispionage i Sverige till 

nackdel för svenska företags konkurrensstyrka  
 

Kinesiska företag får statliga subventioner 

vilket gör att de kan konkurrera på andra 
villkor. 

Ny infrastruktur byggs 

 
Tillför nytt kapital 

 

Tillför ny kunskap 
 

Bidrar till utveckling 
 

Skapar tillväxt 

 
Skapar nya arbetstillfällen  

 

Politiska Ekonomisk maktutövning hotar Sverige 

 

Kinas ägande av svensk energiinfrastruktur kan 
användas för att påverka Sverige politiskt 

 
Kinesiskt ägande av svensk energiinfrastruktur 

försvagar Sveriges geopolitiska ställning kontra 

Kina. 
 

Svenska företag kan infiltreras som ett resultat 
av investeringarna vilket påverkar de beslut 

som tas. 

 
Investeringarna öppnar för spionage i svenska 

företag där känslig information läcks 
 

Investeringarna som leder till ett tekniskt 

beroende öppnar för politisk utpressning 
 

Svensk teknik kan användas av Kina till 
militära medel 

Gjort Sverige mindre beroende 

av en energikälla  
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5. Slutsatser och avslutande diskussion 

Tidigare studier visar att Sveriges inställning har förändrats från att se kinesiska 

direktinvesteringar som något positivt till att se det som något negativt och som att det medför 
säkerhetshot. Genom besvarandet av frågeställningarna har uppsatsen mer konkret visat vilka 

argument som faktiskt används när Kinas direktinvesteringar inom svensk energisektor 
diskuteras. Utöver det kompletterar uppsatsens resultat också Bohman och Nymalms (2020) 

studie genom att visa hur säkerhetsproblemet med Kinas direktinvesteringar till Sverige 

gestaltas när de görs i energisektorn. Inom andra sektorer kan det exempelvis i stället vara att 
svensk teknik används till militära syften som framhålls som det främsta säkerhetsproblemet. 

Resultatet indikerar att Sverige nu tillhör länderna som ställer sig kritiska till direktinvesteringar 
från Kina. Det går alltså att konstatera att uppsatsen bekräftar mycket av det som tidigare studier 

har visat. Sammanfattningsvis är det möjligt att dra slutsatserna att det uteslutande är argument 

från tidigare forskning som används av svenska politiker, och att det huvudsakligen är nackdelar 
som förekommit. 

 
I det ifyllda ramverket som presenterats i Resultat går det vid en jämförelse med det teoretiska 

ramverket snabbt att konstatera att en majoritet av nackdelarna från det teoretiska ramverket 

gick att återfinna i materialet. Fördelarna från det teoretiska ramverket gick inte att i lika hög 
utsträckning hitta. De fördelar som oftast nämndes var kommersiella och av mer generell 

karaktär, medan nackdelarna som oftast förekom var de politiska och mer specifika. De 
nackdelar som främst framlyftes var de politiska med att Kina genom att äga infrastruktur i 

energisektorn både kan påverka Sverige politiskt och förstärka sin geopolitiska ställning kontra 

Sverige. Som ett resultat av EU:s sammankopplade energimarknad påverkas även andra 
medlemsstater i EU av kinesiskt ägande av energiinfrastruktur i Sverige. Att de fördelar som 

hämtats från materialet huvudsakligen är generella är kanske inte konstigt med tanke på att 
många av de kommersiella fördelarna från tidigare forskning just är generella. I och med att 

materialet främst berör de risker som direktinvesteringarna kan medföra är det naturligt att 

nackdelar i högre utsträckning än fördelar gick att återfinnas i argumenten. Samtidigt finns det 
faktorer som också kan ha påverkat att det var just nackdelar med investeringarna som 

återkommit. Sådant som direktinvesteringar i en känslig sektor eller förekomst av populistiska 
partier kan ha bidragit till att investeringarna ses som något negativt.  

 

Intressant är också att sådant rörande energisäkerheten lyftes i några av argumenten, exempelvis 
i uttalandet från interpellation 2021/22:459: ”Om Kina äger största delen av våra vindkraftverk 

- vem får då elen om det blir kris eller krig?” där alltför stort kinesiskt ägande av svensk 
energiinfrastruktur problematiseras då det utsätter Sverige för en risk rörande tillgången till 

energi. Ytterligare något intressant är att alla politiker, förutom en, som lyfter specifika 

energislag lyfter Kinas direktinvesteringar i svensk vindkraft. Den enda som diskuterar ett annat 
energislag gör det för att argumentera för vindkraft och emot kärnkraft. Det är också enligt den 

linje som den svenska energidebatten nu förs. Går det att vara säker på att de olika nackdelar 
med Kinas direktinvesteringar i vindkraft/kärnkraft som politikerna lyfter faktiskt är gjorda med 

en genuin oro, eller är det en del av det politiska spelet för att utmåla sin energipolitik som den 

bästa? Förslag på en framtida studie i form av en motivanalys för att vidare undersöka det 
presenteras sist i avsnittet. 

 
Möjligheten att generalisera resultatet från den parlamentariska debatten i Sverige till att även 

gälla andra länder kan diskuteras. Sverige beskrivs som ett liberalt land tillhörande en grupp 
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exportorienterade länder, som i början inte stöttade EU:s förslag på granskning av utländska 
direktinvesteringar eftersom det ansågs vara protektionistiskt. Den svenska inställningen har 

som bekant förändrats och det är inte otänkbart att inställningen även i andra länder i gruppen 

förändrats. Att det exakt är de specifika för- och nackdelarna från den svenska debatten som 
även förekommer i de andra ländernas parlamentariska debatter är kanske att ta i. Att däremot 

generalisera och tro att debatten förts på ett liknande sätt i länder tillhörande samma grupp, där 
Kina direktinvesterat i energisektorn, och där det förekommer populistiska partier 

parlamentet/regeringen, kan vara mer rimligt. En generalisering rörande hur debatten är inom 

de länder där investeringarna är nödvändiga för ekonomin ter sig däremot olämplig. Det bland 
annat av skäl som tidigare forskning listat, som att länder ekonomiskt beroende kan påverkas 

politiskt. 
 

Vid presentationen av resultatet behövde en del för- och nackdelar inte motiveras utförligt, 

vilket jag anser är ett tecken på att många av operationaliseringarna i det teoretiska ramverket 
var bra. De som däremot behövde motiveras mer utförligt har därför operationaliserats 

annorlunda i det ifyllda ramverket i Resultat, jämfört med i det teoretiska ramverket, för att 
bättre illustrera hur de gestaltar sig i verkligheten. Som beskrivet i metoden kombinerades ett 

förhandsdefinierat och öppet förhållningssätt. Inga nya argument hittades vilket gjorde att det 

främst blev det förhandsdefinierade som användes. En risk med det är att tolkningarna som 
genomfördes därför kan ha gjorts för att försöka para ihop de funna argumenten med för- och 

nackdelarna i det teoretiska ramverket. Jag menar att det teoretiska ramverket som användes i 
uppsatsen kan användas som utgångspunkt för fallstudier av andra EU-stater. Ramverket 

presenterat i resultatet kan däremot inte användas som utgångspunkt, då det enbart är en 

sammanställning av resultatet. Som jag diskuterat ovan kan det emellertid användas lite som en 
fingervisning för hur debatten kan se ut i länder liknande Sverige. Samtliga argument som 

hittades gick att återfinna i det teoretiska ramverket vilket indikerar att analysramen täcker de 
för- och nackdelar politiker vanligtvis lyfter relativt bra. Vidare verifierar det också att de 

argument som tidigare forskning menar finns faktiskt är de som förekommer.  

 
Uppsatsen har enbart undersökt vilka de använda argumenten är, men inte varför det är just de 

argument som används. Genom en motivanalys kan en framtida studie visa ifall en viss typ av 
argument används av andra syften än vad som framgår av det använda argumentet. En annan 

framtida studie kan också genomföras för att undersöka skillnaden mellan vilka för- och 

nackdelar som lyfts av svenska parlamentariker och svenska europaparlamentariker som i 
stället arbetar i en europeisk regional kontext. Vidare kan en framtida studie också studera 

skillnader i den förda debatten mellan olika svenska känsliga sektorer för att undersöka om 
debatten kring energisektorn tydligt urskiljer sig eller inte. Slutligen kan en studie av debatten 

kring Kinas direktinvesteringar i andra länders energisektor genomföras för att mer konkret visa 

likheter och skillnader på hur debatterna förs. 
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