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Till statsrådet Ewa Björling

Regeringen beslutade den 7 juni 2007 (UD2007/20333/FIM) att Sverige 
ska delta i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Den 4 oktober 2007 
beslutade regeringen att tillsätta en kommitté som ska förbereda och 
ansvara för det svenska deltagandet i Expo 2010. 

Statsrådet Björling förordnade Carl Cederschiöld, tidigare finansbor-
garråd i Stockholms stad, till ordförande i kommittén. Till ledamöter i 
kommittén utsågs informationsdirektör Annika Berglund, museidirek-
tör Ann Follin, generaldirektör Yvonne Gustafsson, ambassadör Börje 
Ljunggren, informationsdirektör Henry Sténson och kommunikations- 
och marknadsföringsdirektör Jonas Törnblom. 

Den 1 november 2007– den 30 november 2008 var förre statssekrete-
raren Hans Jeppson tillfälligt anställd som sekreterare i kommittén med 
titeln tf generalkommissarie. Den 4 november 2008 beslutade kommittén 
att utse Annika Rembe till generalkommissarie för det svenska deltagandet 
i Expo 2010. Anställningen påbörjades den 1 december 2008.

Enligt kommittédirektivet ska kommittén senast den 1 april 2011 
lämna en slutrapport om det svenska deltagandet i världsutställningen i 
Shanghai. Kommittén överlämnar härmed slutrapporten Spirit of Inno-
vation (SOU 2011:22).

Stockholm i mars 2011

Carl Cederschiöld

/ Annika Rembe 
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Sammanfattning

Expo 2010 i Shanghai var världens hittills största världsutställning. Temat 
för utställningen var Better City, Better Life. Utställningsområdet var stort 
som Södermalm i Stockholm. 190 länder och 56 internationella organisa-
tioner deltog i utställningen som hade fler än 73 miljoner besökare.

Det svenska deltagandet i Expo 2010 var Sveriges hittills största främ-
jandesatsning utomlands. Det svenska temat var Spirit of Innovation och 
fler än 110 samarbetspartner stod bakom det svenska deltagandet. Den 
svenska utställningen var interaktiv och knöt väl an till temat för världs-
utställningen. Utställningen var välbesökt och tog emot ca   3 600 000 
besökare, främst kineser. Konferensavdelningen användes flitigt med om-
kring 33 000 gäster. Utanför paviljongen lekte totalt ca 230 000 barn i 
lekplatsen ”Villa Villekulla”.

Det svenska deltagandet presenterades på Internet i Kina genom en ki-
nesisk webbplats och i social media. Intresset hos kinesiska journalister var 
stort och ca 3 500 inslag om det svenska deltagandet noterades i kinesisk 
media. 82 programaktörer medverkade i programarbetet och 450 föreställ-
ningar producerades inom ramen för den svenska programverksamheten.

Det svenska deltagandet ökade Sveriges synlighet i Kina och gav förut-
sättningar för nya och fördjupade möten mellan Kina och Sverige. Den 
svenska paviljongen har fått en fortsatt användning i Kina i och med att den 
har sålts till Tangshan för att uppföras i ekostaden Caofeidian. Resultatet 
lever vidare även genom en fortsatt användning av temat Spirit of Innova-
tion. Tre insamlade databaser med kontakt information från VIP-gäster, 
besökare och media har överlämnats till främjar organisationer i Kina och 
kommunikationen på Internet i Kina fortsätter genom sweden.cn. Ambi-
tionen måste nu vara att bygga vidare på den framgångsrika satsning som 
den svenska närvaron i Shanghai har utgjort.

SammanfattningSOU 2011:22
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Expo 2010 och det svenska deltagandet

År 2002 beslutade medlemmarna i den internationella världsutställnings-
byrån, BIE, att Shanghai skulle få arrangera en världsutställning år 2010. 
Världsutställningen, Expo 2010, fick temat Better City, Better Life, vilket 
handlade om hållbar stadsutveckling och tog sin utgångspunkt i det 
faktum att 55 procent av världens befolkning beräknades bo i städer år 
2010 och att den globala urbaniseringen fortsätter att öka. 

Den 1 maj slogs portarna upp för världsutställningen, som varade i  
184 dagar och stängdes den 31 oktober 2010. Expo 2010 var förlagt till 
ett område i centrala Shanghai, som var 5,28 km2 stort och bredde ut sig 
på båda sidorna av floden Huangpu. Under Expo 2010 slogs rekord  
i antal besökare vid en världsutställning, med ett besökarantal på drygt 
73 miljoner. 95 procent av besökarna uppskattas ha varit kineser. Antalet 
deltagare i Expo 2010 uppgick till 190 länder och 56 internationella  
organisationer.

Den 7 juni 2007 beslutade den svenska regeringen att Sverige skulle 
delta i världsutställningen i Shanghai. Beslutet föregicks av kontakter 
med främst svenska näringslivsföreträdare, där det framkom ett starkt 
stöd för ett svenskt deltagande. 

Redan från början var inriktningen att det svenska deltagandet skulle 
ha ett affärsfrämjande fokus och att medfinansiärerna skulle vara aktiva 
partner med möjlighet att påverka innehållet i deltagandet. Det skulle 
finnas möjlighet för engagerade aktörer att ordna egna aktiviteter, varför 
en funktionell konferensavdelning var viktig. 70 miljoner kronor av statliga 
medel anslogs till Sveriges deltagande i Expo 2010, med villkoret att en 
lika stor summa satsades av svenska näringslivsintressenter.

Den 4 oktober 2007 beslutade regeringen att en kommitté skulle till-
kallas för att ansvara för det svenska deltagandet i Shanghai. Handels-
minister Ewa Björling utsåg Carl Cederschiöld, tidigare finansborgarråd 
i Stockholms stad, till ordförande i kommittén. Till ledamöter i kommittén 
utsågs tre företrädare för näringslivet och tre representanter för allmänna 
intressen. Kommittéleda möterna var informationsdirektör Annika 
Berglund, museidirektör Ann Follin, generaldirektör Yvonne Gustafsson, 
ambassadör Börje Ljunggren, informationsdirektör Henry Sténson och 
kommunikations- och marknadsföringsdirektör Jonas Törnblom. Den 
1 november 2007 till den 30 november 2008 ledde förre statssekretera-
ren Hans Jeppson tillfälligt arbetet med det svenska deltagandet i Expo 
2010, med titeln tf generalkommissarie. Kommittén beslutade i novem-
ber 2008 att godkänna Spirit of Innovation som tema för det svenska 
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deltagandet i Expo 2010. Vid samma tid utsågs även Annika Rembe till 
svensk generalkommissarie.

Till kommittén knöts även en rådgivande nationalkommitté, vars roll 
var att fungera som ett samordnings- och diskussionsforum kring innehål-
let i det svenska Expodeltagandet. Ledamöterna var ett 50-tal ledande 
företrädare från offentlig och privat sektor, vilka utsågs av handelsminister 
Ewa Björling. Nationalkommitténs ordförande var Carl Cederschiöld och 
sekreterare var Fredrik Wetterqvist, ämnesråd vid Utrikesdepartementet.

I kommittédirektivet angavs att syftet med det svenska deltagandet i 
Expo 2010 var att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, 
att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet samt att 
stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för 
forsknings- och kulturutbyte. Deltagandet skulle spegla ett brett svenskt 
politiskt och ekonomiskt engagemang med betoning på klimat- och 
miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för svenska företag 
att hävda sig på den kinesiska marknaden.

Mål för det svenska deltagandet i Expo 2010

Utifrån det syfte som angavs i kommittédirektivet formulerade kommittén 
ett antal övergripande mål för det svenska deltagandet i Expo 2010. 

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka en all-
sidig och positiv bild av Sverige i utlandet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska främja 
svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka Sveriges 
attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings- och 
kulturutbyte.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska spegla ett 
brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang och ska ha en 
betoning på klimat- och miljöfrågor samt ska även bidra till förbätt-
rade möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska 
marknaden.

De övergripande målen vidareutvecklades till ett antal etappmål med mer 
precisa målsättningar. Dessa skulle utgöra resultatindikatorer för mål-
uppfyllelseanalysen av det svenska deltagandet i Expo 2010. Etappmålen 
bestod bl.a. av att den svenska utställningen skulle ha 3 miljoner besökare, 
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att nöjdkundindex för besökarna till den svenska utställningen skulle vara 
70–75, att stor uppmärksamhet på Internet och i kinesisk media skulle 
skapas för det svenska deltagandet, att nöjdkundindex för samarbetspart-
nerna beträffande deras nöjdhet med engagemanget i det svenska delta-
gandet skulle vara 70–75.

Strategiska överväganden – hur skulle svenska deltagandet utformas?

De övergripande målen utgjorde grunden för vad det svenska deltagandet 
i Expo 2010 skulle fokusera på. Utifrån målen gjordes vissa strategiska 
överväganden där riktlinjerna drogs upp för arbetet med det svenska 
deltagandet i Expo 2010.

För att skapa en stärkt Sverigebild var det viktigt att utgå från den bild 
av Sverige som fanns i Kina, samordna med den pågående kommunika-
tionen i Kina från de Sverigefrämjande organisationerna, knyta an till 
den kommunikativa plattformen för Sverigefrämjande i utlandet, Sverige-
bilden 2.01, samt beakta svenska näringslivsintressenters syn på hur Sverige 
bäst kunde profileras i Kina.

I syfte att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet 
byggdes vidare på idén med aktiva medfinansiärer. Ett partnerskap skulle 
erbjudas, där dessa kontinuerligt skulle få möjlighet att påverka upplägget 
för deltagandet i Expo 2010.

Med utgångspunkt bl.a. i olika svenska myndigheters och organisatio-
ners existerande samarbeten med olika kinesiska organ, samt i de Sverige-
främjande organisationernas pågående arbete, bereddes även en plattform 
för myndigheter och organisationer att engagera sig i Sveriges deltagande 
i Expo 2010.

För att skapa tydlighet kring hur olika grupper var engagerade i Sveriges 
deltagande i Expo 2010 skapades fyra kategorier för olika samarbets-
partner. Medfinansierande företag och regioner fick tillhöra gruppen 
Official Partners, sponsrande företag blev Official Sponsors, engagerade 
myndigheter och organisationer ingick i Official Organizations och 
vissa centrala leverantörer blev Official Suppliers.

Det var av strategisk betydelse att ha ett intresseväckande tema för det 
svenska Expodeltagandet. Ett tema som framför allt fungerade i en kinesisk 
kontext och stämde in på Expots tema, Better City, Better Life. Kommit-
tén valde även att identifiera särskilda målgrupper mot vilka den främsta 

1 Plattformen är utvecklad av Nämnden för Sverigefrämjandet i Utlandet (NSU) där Utrikesdepartemen-
tet, Exportrådet, Invest Sweden, Näringsdepartementet, Svenska institutet och VisitSweden ingår.
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kommunikationen skulle riktas. Temat för det svenska deltagandet blev 
Spirit of Innovation och utgick från de tre ledorden innovation, hållbarhet 
och kommunikation. De två primära målgrupperna identifierades till: 

•   kinesiska beslutsfattare inom administration/politik samt näringsliv

•   unga, välutbildade stadsbor med en utblick mot omvärlden (nedan 
kallade Young Urbans).

En ytterligare målgrupp var alla ordinarie Expobesökare, framför allt 
barnfamiljer.

Andra strategiska överväganden inbegrep att arbeta för att det svenska 
deltagandet inte skulle bli en isolerad händelse utan snarare ett led i ett 
långsiktigt främjararbete i Kina. För att det svenska deltagandet skulle 
bli framgångsrikt bedömdes det även viktigt att skapa en lokal förankring 
i Shanghai och att bedriva stora delar av verksamheten i samarbete med 
lokala kinesiska aktörer.

Strategiska överväganden kring paviljongens utformning handlade 
bl.a. om att byggnaden skulle ha en hållbarhetsprofil och vara möjlig att 
nedmontera och uppföra på annan plats efter Expo 2010. Det var också 
centralt att paviljongen fick ett stort utrymme där kommittén och sam-
arbetspartner kunde genomföra olika aktiviteter, bl.a. i syfte att skapa 
kontakter med målgruppen kinesiska beslutsfattare. 

Med avsikten att stärka bilden av Sverige i Kina, främst hos målgrup-
pen Young Urbans, fattades ett strategiskt beslut om att det svenska 
deltagandet även skulle kommuniceras på Internet i Kina, bl.a. genom 
att skapa en kinesisk webbplats och vara aktiv i kinesisk social media.

Kommittén planerade att skapa fördjupade relationer med olika mål-
grupper genom en väl förankrad och varierad programverksamhet. Fokus 
lades på fyra programdimensioner: näringsliv, vetenskap, kultur och 
samhälle.

Grunden för det svenska deltagandet läggs

I början av 2008 hölls inledande möten med företag, regioner och orga-
nisationer som var intresserade av att bli medfinansiärer, Official Partners, 
till det svenska deltagandet. Deras syfte med att delta kunde exempelvis 
vara att utveckla nya och befintliga kontakter med kinesiska beslutsfat-
tare samt att underhålla existerande kunder och hitta nya. Specialanpas-
sade kontrakt slöts med medfinansiärerna. De ekonomiska belopp som 
de gick in med varierade mellan en och tio miljoner kronor. De tre para-
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metrar som kontrakten främst var uppbyggda kring var synlighet i 
utställningen, antal dagar i konferensavdelningen samt särskild middags-
placering i samband med högnivåbesök från Sverige. I maj 2009 nåddes 
målet med medfinansieringen på 70 miljoner kronor. Medfinansierings-
beloppet fortsatte sedan att växa och uppgick till slut till 76 miljoner 
kronor. Totalt blev 26 företag, regioner och organisationer med-
finansiärer till det svenska Expodeltagandet. Det var ett krävande arbete 
att få ihop medfinansieringen, bl.a. på grund av finanskrisen samt långa 
beslutsprocesser. 

Sponsorerna till det svenska deltagandet, Official Sponsors, bidrog 
med varor eller tjänster till ett värde av minst 50 000 kronor. Särskilda 
kontrakt slöts med dem, där det specificerades nyttjande av vissa av de 
fördelar som medfinansiärerna fick, beroende på värdet av deras sponsring. 
61 sponsorer anslöt sig till deltagandet, till ett totalt värde av drygt 20 
miljoner kronor. De 15 svenska myndigheter och organisationer som 
engagerade sig i Expo 2010, s.k. Official Organizations, bidrog till det 
svenska deltagandet på olika sätt. De tio mest centrala leverantörerna blev 
s.k. Official Suppliers. Mindre och medelstora företag gavs även möjlighet 
att hyra rum i konferensavdelningen, i mån av plats.

Totalt medverkade fler än 110 samarbetspartner i det svenska deltagan-
det i Expo 2010. Deltagandet uppskattas totalt ha omslutit minst dubbelt 
så mycket som budgeten för projektet, alltså i storleksordningen 300 mil-
joner kronor.

Den svenska paviljongen utgjorde en plattform för verksamheten inom 
det svenska Expodeltagandet. När paviljongens formgivning skulle upp-
handlas genomfördes inte någon arkitekttävling, främst av tidsskäl, utan 
istället valdes att genomföra en upphandling av arkitekttjänster. Upphand-
lingen fick göras om efter att den hade överklagats och dessutom fällts i 
domstol p.g.a. formella fel i upphandlingsunderlaget. En ny upphandling 
inleddes därefter. 

I upphandlingsunderlaget beskrevs kommitténs övergripande tankar 
för paviljongens utformning, såsom att design och materialval skulle stå 
i samklang med ledorden hållbarhet, innovation och kommunikation samt 
att särskild hänsyn till miljöpåverkan skulle tas då paviljongen designades. 
Upphandlingen resulterade i att kontrakt tecknades med Sweco för genom-
förande av arkitektuppdraget.

Paviljongen som utformades var 3 000 m2. Den innehöll bl.a. en rymlig 
konferensavdelning, stora ytor till utställningen samt utrymme för butik, 
café, kontor och takterrass med bar. Under första halvåret 2009 upphand-
lades ett kinesiskt byggföretag för att uppföra den svenska paviljongen. 
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Byggprocessen var komplex bl.a. på grund av tillstånds-, konstruktions- 
och logistikfrågor. Paviljongen invigdes den 1 maj av handelsminister 
Ewa Björling.

Temat, logotypen och utställningen var viktiga komponenter i kom-
munikationen gentemot målgrupperna för det svenska deltagandet i 
Expo 2010, kinesiska beslutsfattare och Young Urbans. 

Utformningen av tema, logotyp och utställning, samt även uppförandet 
av den sistnämnda, ingick i samma upphandling, vilken genomfördes 
under sommaren 2008. I upphandlingsunderlaget poängterade kommittén 
att utställningen skulle knyta an till temat för Expo 2010, Better City, 
Better Life, och kommunicera de tre ledorden som kommittén hade 
bestämt för det svenska deltagandet: innovation, hållbarhet och kom-
munikation. Utställningen skulle utformas så att hållbarhet manifeste-
rades och svenskt hållbarhetskunnande demonstrerades. Ett konsortium 
bestående av Springtime i samarbete med Futurniture, Tengbom Arki-
tekter och Eastwei Relations lämnade det mest fördelaktiga anbudet. 
Kontrakt för uppdraget undertecknades i oktober 2008. 

Innehållet i utställningen utvecklades tillsammans med medfinan-
siärerna och i nära dialog med kommittén. Mycket kunskap och fakta 
hämtades även från tidigare världsutställningar, utställningsexperter, 
Sverigefrämjande organisationer och sinologer. Det var viktigt att ut-
ställningens innehåll skulle tas emot väl av kineser i allmänhet och i 
synnerhet av målgrupperna kinesiska beslutsfattare och Young Urbans.

Temat Spirit of Innovation skapades i samarbete med samarbetspart-
nerna i projektet och utgick bl.a. från de tre ledorden för det svenska 
deltagandet samt det kinesiska temat för världsutställningen och den 
kommunikativa plattformen för Sverigefrämjande utomlands, Sverige-
bilden 2,0.

Samtidigt som en kinesisk webbplats för det svenska deltagandet plane-
rades, fanns även planer på att skapa en kinesisk version av sweden.se, 
Sveriges officiella webbplats. Bedömningen var att synergieffekter kunde 
tillvaratas genom att utveckla dessa tillsammans, varför ett avtal slöts med 
Svenska institutet om en gemensam utveckling av webbplatserna. Där-
efter genomfördes en upphandling av en webbkonsult. Utvecklingen av 
webbplatserna (som fick namnen swedenexpo.cn och sweden.cn) gjordes 
lokalt i Kina med en gemensam projektledare. I september 2009 lanserades 
en miniversion av swedenexpo.cn och i slutet av april 2010 presenterades 
den fullständiga versionen.

Det svenska deltagandet i världsutställningen förutsatte en stabil ad-
ministrativ struktur. En hel del resurser lades därför på att skapa goda och 
säkra administrativa rutiner och en effektiv verksamhetsstyrning. Kom-
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plexiteten i det administrativa arbetet blev stor, inte minst med tanke på 
att verksamheten genomfördes i Sverige och i Kina, med båda ländernas 
samt även Expobyråns regelverk att beakta. Därtill fanns det begränsat 
med administrativt basmaterial som lämpade sig för verksamheten att 
tillgå och utgå ifrån. Detta medförde att stora delar av de administrativa 
funktionerna fick utformas från grunden med anpassning till de gällande 
förutsättningarna.

Både svenskar och kineser rekryterades för arbete i den svenska pavil-
jongen. Personalstyrkan hade varierande storlek, med en stor personal-
organisation under tiden då världsutställningen pågick och en relativt 
liten bemanning före och efter.

I samband med Sveriges deltagande i Expo 2010 samarbetade kommittén 
med många olika aktörer i skilda kretsar. Särskilt betydelsefullt var det 
att ha bra samarbeten med de svenska främjarorganisationerna med verk-
samhet i Kina, inte minst med generalkonsulatet i Shanghai, Exportrådet 
och Invest Sweden. 

Ett programråd med sju ledamöter bidrog med inspel och förankring 
till de fyra programdimensionerna och den svenska programverksamheten 
som helhet. Programverksamheten utvecklades i bred samverkan med 
olika aktörer i Sverige med intressen och kunskap om Kina. De fyra forum 
som kommittén hade initierat skapades i nära samverkan med Regerings-
kansliet och myndigheter inom de fält som rör innovationer, hållbara 
städer, CSR och hälso- och sjukvård.

Omfattningen av logistikarbetet var på förhand svår att överblicka, 
men blev betydande och innefattade bl.a. administrativa insatser kring 
personalpass och in- och utförsel av material.

Innehållet i det svenska deltagandet i Expo 2010

Utifrån den plattform för aktiviteter som paviljongen utgjorde planerades 
kommunikation genom utställning, konferensverksamhet, webb, pro-
gramaktiviteter, dvs. innehållet i det svenska deltagandet. Ett av de vik-
tigaste styrverktygen för detta var kommunikationsstrategin, som bidrog 
till att hålla samman och skapa effektivitet och tydlighet i budskapen 
kring det svenska deltagandet. Målet för kommunikationen var bl.a. att 
skapa en stärkt positiv bild av Sverige, förståelse för svenska värderingar 
och en effektiv plattform för medfinansiärerna att utveckla affärer och 
relationer. Kommunikationen kring det svenska deltagandet skulle syfta 
till att bygga långsiktiga relationer, präglas av innovation, kommunikation 
och hållbarhet samt vara relevant för en kinesisk målgrupp. Huvudbud-



Sammanfattning SOU 2011:22

18

skapen berörde smarta lösningar för Better City, Better Life, nytänkande 
med människa och miljö i centrum samt öppenhet och samverkan som 
skapar kreativitet som i sin tur ger hållbara lösningar.

Utställningen tog sin utgångspunkt i den svenska innovationsandan, 
Spirit of Innovation. Huvuddelen av utställningen var uppförd på två 
våningsplan i paviljongen och placerad i fem rum med olika tema; svensk 
atmosfär, miljö, lösningar, innovationer och det innovativa samhället. 
Utställningsytan var cirka 1 500 m2. En virtuell version av utställningen 
kunde besökas på Sveriges kinesiska Expowebb, swedenexpo.cn.

Konferensavdelningen användes för tillfälliga utställningar, möten och 
seminarier, men också till mottagningar, luncher och middagar för särskilt 
inbjudna gäster. Stor vikt lades vid att servicen i konferensavdelningen 
skulle vara god. Konferensavdelningen användes främst av medfinansiä-
rerna och kommittén, men även av andra aktörer. Beläggningen var hög.

Den kinesiska webbplatsen för det svenska deltagandet, swedenexpo.cn 
var interaktiv och hade en modern utformning. Webbsidan uppdaterades 
från Sveriges paviljong. Genom webbplatsen spreds en bild av vad som 
hände i paviljongen även till dem som inte kunde göra ett personligt 
besök. Det fanns en engelsk och en kinesisk version av swedenexpo.cn. 
Det svenska deltagandet kommunicerades också genom kinesisk och 
internationell social media.

Den svenska programverksamheten innehöll många olika aktiviteter. 
Höjdpunkter var bl.a. invigningen som förrättades av handelsminister 
Ewa Björling; Sveriges nationella dag, i närvaro av Kung Carl Gustaf och 
vice statsminister Maud Olofsson; de fyra stora forumen, där det sista 
arrangerades på hälso- och sjukvårdstema och hade närvaro av Kron-
prinsessan Victoria, Prins Daniel samt barn- och äldreminister Maria 
Larsson. Interaktiva och kreativa aktiviteter skapades också på innova-
tionsscenen, Innovation Stage.

Kommunikationsarbetet baserades på kommunikationsstrategin och 
de mål med kommunikationen som angavs däri. Det största arbetet ut-
fördes under Expot. Inför världsutställningen genomfördes en rad kom-
munikationsaktiviteter i både Sverige och Kina för att uppmärksamma 
det svenska deltagandet. T.ex. arrangerades i oktober/november 2009 en 
marknadsföringssatsning i Shanghai för det svenska Expodeltagandet 
som hette Sweden Expo Week. 

Inför Expo 2010 togs även fram en grafisk profil, profilprodukter, 
diverse trycksaker samt filmproduktioner etc. Under de 184 dagarna som 
världsutställningen var öppen bedrevs ett intensivt kommunikationsar-
bete. Intresset från kinesisk media var stort med t.ex. många besök i den 
svenska paviljongen. Genomslaget i kinesisk media var mycket bra.
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Avveckling och framtid

Avveckling planerades löpande under projektets gång. I arbetet ingick 
bl.a. förberedelser för hur resultatet av det svenska Expodeltagandet 
skulle förvaltas efter det att projektet hade avslutats. Resultatet innefattade 
bl.a. en fortsatt användning av den svenska paviljongen och temat Spirit 
of Innovation samt tre olika databaser med information från ca 2 500 VIP-
gäster och 230 000 utställningsbesökare samt ca 1 000 journalister. 

Paviljongen har sålts för 22 miljoner kinesiska yuan till Tangshan för 
att uppföras i ekostaden Caofeidian. Databaserna har  överlämnats till de 
svenska främjarorganisationerna, framför allt generalkonsulatet i Shanghai 
och till den svenska handelskammaren i Shanghai. Svenska institutet och 
generalkonsulatet i Shanghai har tagit över ansvaret för kommunikationen 
på Internet i Kina. 

Diskussioner har förts om hur överskottet från Exposatsningen bäst 
ska kunna användas för att skapa en varaktig plattform för att främja 
svenska affärsintressen och relationer, framför allt i Kina. Det är angeläget 
att det framgångsrika samarbetet mellan näringslivet och staten för att 
främja Sveriges ekonomiska intressen i Kina fortsätter. 

Måluppfyllelseanalys

Utifrån de övergripande målen för det svenska deltagandet formulerades 
mer precisa mål, s.k. etappmål, som utgjorde resultatindikatorer för en 
måluppfyllelseanalys.

Målet för antal besökare till den svenska utställningen var 2,7–3 mil-
joner. Totalt mottogs cirka 3,6 miljoner besökare, ca 5 procent av världs-
utställningens totala antal besökare, varför målet har överträffats.

Besökarnas nöjdhet med utställningen bedömdes genom nöjdkund-
index (NKI). Målsättningen var ett NKI-värde på 70–75. Resultatet blev 
78. Målet har således överträffats.

Målet för antalet gäster till konferensavdelningen var 60 000. Resultatet 
blev 33 000 gäster, vilket innebär att målet inte har uppfyllts. I efterhand 
kan konstateras att målet var orealistiskt satt och att den svenska konfe-
rensavdelningen de facto hade en 75-procentig beläggning och bland det 
högsta antalet gäster jämfört med andra paviljonger i samma storleksklass.

Målet för kommitténs aktiviteter i konferensavdelningen var att få till-
räckligt många och för aktiviteten relevanta besökare. Kommitténs 18 
arrangemang fick minst 3 500 registrerade deltagare och relevansen anses 
generellt ha varit hög. Kommittén anser därför att målet har uppfyllts.
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Kommittén satte även målet att få stor och positiv uppmärksamhet i media 
för det svenska Expodeltagandet samt också målet att skapa stor uppmärk-
samhet om Sverige och det svenska Expodeltagandet på Internet i Kina. 
Kommitténs uppfattning är att målen har uppfyllts. Det svenska deltagan-
det fick ca 3 500 inslag i kinesisk media, varav många var synliga på tidning-
ars förstasidor. Fler än 1 500 medierepresentanter gavs guidade turer i den 
svenska paviljongen och fler än 1 000 journalistkontakter samlades in. Den 
kinesiska webbplatsen för det svenska Expodeltagandet, swedenexpo.cn, 
hade ca 160 000 besökare och därtill var aktiviteten i social media stor.

Målet för samarbetspartnernas nöjdhet, i detta fall Official Partners 
och Official Sponsors, var att få ett nöjdkundindex på 70–75. Partners 
NKI-värde blev 75, varför målet har uppfyllts. Sponsorernas NKI-värde 
landade på 63, vilket innebär att målet för sponsorerna inte har uppfyllts.

Ett ytterligare mål gällde att Sverige skulle främjas som investerings-
land i samband med Expo 2010. Kommittén bedömer att detta mål har 
uppfyllts, baserat på kommentarer från Invest Sweden samt en enkätun-
dersökning till de fem regionala aktörer som var medfinansiärer.

Kommittén arbetade med målet att ge goda förutsättningar för stärkta 
relationer mellan svenska forskare och kinesiska kontakter i samband 
med Expo 2010. Ett antal aktiviteter med vetenskapligt innehåll genom-
fördes, men inte riktigt i den utsträckning som förväntades från början. 
Baserat på de möjligheter som erbjöds och kvaliteten på de aktiviteter som 
genomfördes anser kommittén att målet ändå i hög grad har uppfyllts.

Att Sverige skulle visas upp som turistland på ett bra sätt i samband 
med världsutställningen var ett annat viktigt mål. Baserat på kommentarer 
från VisitSweden samt det stora intresset hos besökarna i den svenska 
utställningen för att besöka Sverige är det kommitténs uppfattning att 
målet har uppfyllts.

Goda förutsättningar skulle även ges till svensk kultursektor att stärka 
sina relationer med kinesiska kontakter. En omfattande kulturverksamhet 
bedrevs inom ramen för Sveriges deltagande i Expo 2010, vilken ligger 
till grund för kommitténs bedömning att målet har uppfyllts.

Till sist har kommittén även strävat efter att uppfylla målet med ett 
brett engagemang, betoning på klimat och miljö samt att tillhandahålla 
en bra plattform för svenska företag att marknadsföra sig i Kina. Efter 
genomgång av den verksamhet som har bedrivits anser kommittén att 
målet har uppfyllts.

Sammanfattningsvis har de allra flesta av etappmålen uppfyllts, men  
inte riktigt alla. Tillsammans utgör resultaten indikatorer för hur väl de 
övergripande målen har uppfyllts. Den samlade bedömningen vid en 
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sådan måluppfyllelseanalys blir att de övergripande målen har uppfyllts. 
Kommittén anser därmed att den totalt sett har uppnått sina mål med 
Sveriges deltagande i Expo 2010.

Övriga resultat 

Utöver det resultat som framkommer i måluppfyllelseanalysen finns även 
en del andra resultat. Detta inkluderar, som tidigare beskrivits, en fortsatt 
användning av den svenska paviljongen och temat Spirit of Innovation 
samt databaser med kontaktuppgifter och en fortsatt kommunikation 
på Internet i Kina. Därtill har Sveriges deltagande i Expo 2010 även till-
delats ett antal utmärkelser, däribland BIE Award for Creative Display. 
Ett annat resultat är antalet artiklar som skrivits av svensk media om 
Sveriges deltagande i Expo 2010. Enligt kommitténs beräkningar ligger 
denna siffra på drygt 700.

Ekonomisk slutredovisning

Då den ekonomiska slutredovisningen ännu inte är fastställd utan väntas 
bli klar under våren 2011, lämnas här en preliminär redovisning. Projektet 
väntas ge ett mindre överskott på ca 2,5 miljoner kronor (1,7 procent) 
med en total finansiering som uppgår till ca 149 miljoner kronor (mot-
svarande budget 150 miljoner kronor).  Av de totala intäkterna svarar 
staten för 47 procent, medfinansiärer 51 procent samt övriga intäkter 2 
procent. Kostnaderna delas i tre delar: Administration 22 procent där 
bland annat kostnader för staben samt IT och AV-utrustning till konfe-
rensavdelningen ingår, Paviljong 47 procent där byggkostnaden svarar för 
huvuddelen samt Innehåll 29 procent som innehåller aktiviteterna kom-
munikation/marknadsföring, program, utställning samt konferensavdel-
ning. Försäljningen av paviljongen väntas inbringa ett nettoöverskott på 
ca 22 miljoner kronor beräknat på en valutakurs motsvarande balansdagens 
kurs 2010–12–31.  

Det kan konstateras att det är en svår uppgift att budgetera för ett 
deltagande i en världsutställning. Såväl lokala kostnadsförhållanden och 
regelverk som Expoorganisationens kostnadspåverkande bestämmelser 
är till viss del okända faktorer när budget görs. Detta kan, på samma sätt 
som valutaeffekter, påverka en budget i stor utsträckning. Det är därför 
kommitténs rekommendation att 10–15 procent av budgeten behålls 
ofördelad under en längre tid. 
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Analys

Det svenska deltagandet är, såvitt kommittén känner till, den största 
svenska främjarsatsning som hittills genomförts. Den omfattade fler än 
110 samarbetspartner och en budget på ca 150 miljoner kronor. Detta 
har sin grund i den stora betydelse Kina har för näringsliv och världseko-
nomin i stort. Syftet med det svenska deltagandet var att stärka en allsidig 
och positiv bild av Sverige, att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft 
och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och 
investeringar och för forsknings- och kulturutbyte. Enkelt uttryckt var 
kommitténs uppdrag att dels stärka Sverigebilden, dels ge förutsättningar 
för skilda aktörer, framför allt från näringslivet, att skapa och vidareut-
veckla relationer som gynnar den egna verksamheten. 

Nära 3,6 miljoner besökare såg den svenska utställningen. Sverige och 
det svenska deltagandet har uppmärksammats i såväl sociala som tradi-
tionella kinesiska medier på ett positivt sätt. De deltagande samarbets-
partnerna är överlag mycket positiva till såväl det övergripande genom-
förandet som sitt eget deltagande. Kommittén kan konstatera att målen 
med Sveriges deltagande i Expo 2010 totalt sett har uppnåtts. Det svenska 
deltagandet kan på så sätt anses ha varit framgångsrikt.

Det positiva utfallet grundar sig på många olika faktorer, stora och 
små, men några större förtjänar lyftas fram särskilt: 

•   projektets bredd och tydliga samarbetsstruktur med ett aktivt 
partnerskap

•   bra samarbete och starkt stöd av offentliga aktörer såväl i Shanghai 
som i Sverige

•   temat Spirit of Innovation fungerade för hela verksamheten och var 
väl förankrat och exemplifierat av deltagande företag samt knöt an 
till det kinesiska temat Better City, Better Life

•   väl fungerande paviljong, anpassad för hela verksamheten och ett 
lokalt klimat

•  funktionell och flexibel konferensavdelning

•  interaktiv utställning 

•  en av få paviljonger med fokus på barn och familjer 

•  flexibel och slagkraftig logotyp 

•  aktiv närvaro på Internet i Kina
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•  variationsrik och relevant programverksamhet

•  väl fungerande organisation med ett stort engagemang.

Samtidigt konstaterar kommittén att insatser av det här slaget bör ses 
på lång sikt och att de långsiktiga effekterna av deltagandet i världsut-
ställningen inte kan mätas ännu. 

Avslutande kommentar och kommitténs huvudsakliga 
rekommendationer

Det svenska deltagandet i Expo 2010 är nu avslutat. De engagerade partner-
företagen är överens om att satsningen blev mycket framgångsrik för 
Sverige. Samarbetet mellan staten och näringslivet har fungerat synner-
ligen väl där näringslivet och offentliga aktörer har tagit en mycket aktiv 
del. Det visades genom paviljong, utställning, seminarier m.m. att Sverige 
är en intressant partner för Kinas fortsatta utveckling.

Konkurrensen om kinesernas uppmärksamhet är emellertid hård då 
andra nationer också satsar stora resurser på sin marknadsföring. Det är 
inte under Expo som slaget vinns. Det är under åren som följer och av 
den eller de nationer som bäst kan använda Exposatsningen för att främja 
sina långsiktiga relationer med Kina. 

Den gemensamma finansieringen har till 51 procent bestått av medel 
från medfinansierande näringslivsintressenter och utöver det har närings-
livet bidragit med sponsring till ett värde av ca 20 miljoner. Detta har 
varit motiverat av det stora intresse som svenskt näringsliv har av att vara 
aktiva i Kina. Dessutom har även ett 15-tal myndigheter och organisa-
tioner samt Regeringskansliet deltagit mycket aktivt. Även deras med-
verkan har utgått från behovet av att utveckla långsiktiga relationer 
med Kina. Det faktum att projektet, framför allt genom försäljningen av 
paviljongen, genererat ett överskott ger en möjlighet för staten och 
näringslivet att gemensamt fortsätta att samverka för att främja långsiktiga 
relationer med Kina. 

Mot bakgrund av Kinas stora betydelse för svenska intressen är det 
därför kommitténs mening att överskjutande medel ska hållas samman 
och utnyttjas gemensamt av staten och näringslivsintressenter för fortsatt 
främjande av svenska intressen i Kina. Det bör ske i enlighet med temat 
för Sveriges deltagande i världsutställningen – Spirit of Innovation – och 
närmare utformas i nära samverkan mellan stat och näringslivsintressenter.
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Kommittén har dragit vissa slutsatser och lämnar rekommendationer 
till kommande svenska deltaganden i världsutställningar eller liknande 
evenemang, se kapitel 9. Dessa rekommendationer kan i huvudsak sam-
manfattas i följande tre punkter:

•   Fortsätt att använda modellen med aktivt partnerskap för medfinan-
siering och en OPS-lösning (offentlig-privat samverkan) med en 
huvudsaklig kostnadsfördelning på 50/50.

•   Säkerställ en så tidig start av projektet som möjligt och en genomtänkt 
systematisk uppföljning och utveckling av skapade kontakter och 
uppnådda resultat.

•   Utveckla en grundläggande kommunikationsplattform och strategi 
som en av de första åtgärderna före det att upphandling av t.ex. ut-
formning av paviljong och utställning sker. Fastställande av tema och 
logotyp är centrala i detta sammanhang.
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1 Inledning

1.1 Syfte, avgränsningar och förklaringar

Syftet med slutrapporten är att redogöra för kommitténs arbete med 
Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai, rapportera vilka 
resultat som har uppnåtts, analysera frågor av särskilt intresse samt lämna 
vissa rekommendationer för framtiden. I slutrapporten presenteras även 
en ekonomisk slutredovisning för kommitténs arbete. Förhoppningen är 
att slutrapporten också ska kunna ge vägledning till kommande svenska 
deltaganden i världsutställningar eller andra främjandeprojekt utomlands. 

Det svenska deltagandet i Expo 2010 är den största svenska främjande-
satsningen utomlands hittills, enligt vad kommittén känner till, med en 
omfattande och varierad verksamhet. Kommittén har valt att avgränsa 
innehållet i slutrapporten till att endast ta med det som anses vara mest 
relevant. 

Utöver slutrapporten överlämnas till Utrikesdepartementet en samling 
administrativt, legalt och finansiellt basmaterial som har arbetats fram 
för det svenska deltagandet i Expo 2010, med syftet att detta ska kunna 
förenkla skapandet av en administrativ plattform i framtida projektverk-
samhet och i delar kunna återanvändas.

Slutrapporten är skriven så att begreppet kommittén ibland åsyftar 
styrelsen för det svenska Expodeltagandet, vilken bestod av en ordförande 
och sex ledamöter, och ibland avser ledningsgruppen eller hela organi-
sationen för Sveriges deltagande i Expo 2010. Sammanhanget avgör vad 
som åsyftas. Kommittén används dock oftast som ett samlingsnamn för 
hela organisationen och ledningsgruppen.
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2  Förutsättningar för det svenska 
deltagandet i världs utställningen  
i Shanghai

2.1  Världsutställningar, Expo 2010 och det svenska  
deltagandet

2.1.1 Om världsutställningar 

Den första världsutställningen ägde rum i London 1851 och hette ”The 
Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”. Under 1800-talet 
och i början av 1900-talet var världsutställningar en viktig arena för att 
visa uppfinningar och sprida nya industriprodukter till omvärlden. 
Många viktiga nya produkter visades upp för första gången inför stora 

T.v. Crystal Palace byggdes till världsutställningen i London 1851. I början av 1900- 
talet brann Crystal Palace ner. 

T.h. Atomium byggdes till världsutställningen i Bryssel 1958 och är i dag bl.a.  
museum och konferensanläggning. 
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grupper på just världsutställningar. Däribland fonografen, symaskinen 
och cykeln. Även byggnader från världsutställningar har förblivit bety-
delsefulla för värdstaden av världsutställningen, såsom Eiffeltornet för 
Paris och Atomium för Bryssel.

Vad är en världsutställning?

En världsutställning är en utställning där världens länder bjuds in att 
delta med en egen utställning på ett särskilt tema. Det finns två typer av 
världsutställningar; Registrerad utställning eller världsutställning, vilken 
sedan år 2000 hålls med fem års mellanrum och pågår i sex månader, 
respektive Erkänd utställningen eller internationell utställning, vilken 
hålls en gång mellan två registrerade utställningar och pågår i tre måna-
der. En annan skillnad mellan de olika typerna av utställningar är att det 
vid de registrerade utställningarna finns möjlighet att bygga egna pavil-
jonger för sitt deltagande. Andra föreliggande alternativ är att hyra eller 
dela paviljong med andra deltagande länder och organisationer.

De senaste åren har världsutställningar arrangerats i Zaragoza 2008 
(erkänd), Aichi 2005 (registrerad) och i Hannover 2000 (registrerad). 
Världsutställningen i Shanghai var en registrerad utställning.

Logotypen för den internationella världs-
utställningsorganisationen BIE (Bureau 
International des Expositions).

Organisation för världsutställningarna 

Inledningsvis fanns det inga internationella regler för världsutställningar, 
utan krav och regler bestämdes helt av arrangören i värdlandet. Behovet 
av samordning växte dock, vilket föranledde skapandet av den interna-
tionella världsutställningsorganisationen BIE (Bureau International des 
Expositions), år 1928. I dag ansöker städer (med stöd av sitt lands reger-
ing) till BIE om att få arrangera en världsutställning. Varje land som är 
medlem i BIE, däribland Sverige, företräds av var sin delegat, vilka beslutar 
om vilka städer som ska få arrangera nya världsutställningar. Besluten 
fattas genom sluten omröstning.
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Shanghai, en världsstad vars ekonomi har växt med cirka 10 procent per år sedan 
början av 1990-talet. 

2.1.2 Shanghai och världsutställningen Expo 2010

Staden Shanghai

År 2002 beslutades att världsutställningen 2010 skulle tilldelas staden 
Shanghai. Att Shanghai valdes kan närmast ses som en bekräftelse på 
stadens (och Kinas) status i världen. Shanghais befolkning uppskattas 
idag till cirka 19 miljoner. Staden har en stor andel ung och välutbildad 
befolkning samt många växande företag. 

Inför världsutställningen satsade Kina stort på att rusta upp olika om-
råden i Shanghai och bygga ut infrastrukturen. Denna satsning kostade i 
storleksordningen 4,2 miljarder US-dollar, vilket är mer än dubbelt så 
mycket som kostnaden för upprustningen inför OS i Peking år 2008. 150 
nya tunnelbanestationer har byggts i Shanghai, som i dag har världens 
längsta tunnelbana räknats utifrån rälsens längd. Många invånare har de 
senaste åren fått flytta i Shanghai för att göra plats åt nya skyskrapor och 
motorväger. 18 000 familjer uppges ha flyttat från världsutställningsom-
rådet inför Expo 2010. 

Världsutställningen Expo 2010

Världsutställningen i Shanghai var öppen under 184 dagar, från 1 maj – 31 
oktober 2010. Temat för världsutställningen var Better City, Better Life, 

Förutsättningar för det svenska deltagandet i världs utställningen i Shanghai
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Karta över Expoområdet med inringade zoner för olika paviljonger. A: Europa, Afrika 
och Amerika. Sveriges paviljong markerad. B: Sydostasien, Stillahavsregionen samt 
internationella organisationer. C: Asien (förutom Sydostasien). D och E: företags-
paviljonger och ”Urban Best Practices Area”. 

T. v. Logotypen för Expo 2010, formad ur det kinesiska tecknet 世, ”världen”.  
Tre personer håller varandra i händerna, vilket symboliserar den stora familjen, 
mänskligheten. Temat för Expo 2010 i Shanghai var Better City, Better Life.

T. h. Expo 2010-maskoten haibao, skapad av det kinesiska tecknet 人, ”folk”.  
haibao betyder havets skatt och är lyckobringande enligt kinesisk tradition.

vilket handlade om hållbar stadsutveckling och tog sin utgångspunkt i 
det faktum att 55 procent av världens befolkning beräknades bo i städer 
år 2010 och att den globala urbaniseringen fortsätter att öka. Antalet 
deltagare uppgick till 190 länder och 56 internationella organisationer. 
Det totala antalet besökare var drygt 73 miljoner, vilket är det högsta 

Förutsättningar för det svenska deltagandet i världs utställningen i Shanghai
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Utsikt från den svenska paviljongens tak över delar av det  
enorma Expoområdet. I bakgrunden syns Lupu Bridge.

Kinas paviljong var ett påtagligt landmärke på Expoområdet,  
inte minst genom sin höjd på 60 meter.
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antalet besökare någonsin på en världsutställning. Således slogs det tidi-
gare rekordet på 62 miljoner besökare från världsutställningen i Osaka 
1970. Över 95 procent av besökarna uppskattas ha varit kineser.  Världs-
utställningen arrangerades på en yta i centrala Shanghai, som var 5,28 
km2 stor och bredde ut sig på båda sidorna av floden Huangpu.

2.1.3 Det svenska deltagandet

Skulle Sverige delta?

Sverige brukar oftast delta i världsutställningar som anordnas under BIE:s 
paraply. Det föreligger dock inget krav på BIE-medlemmarna att delta i 
världsutställningar och i Sverige har det varken funnits någon ansvarig 
myndighet eller några permanenta budgetmedel för dessa arrangemang. 
Inför varje deltagande har ett särskilt beslut fattats av regeringen.  

Världsutställningsfrågor handläggs på Utrikesdepartementet. När 
frågan ifall Sverige skulle delta i Expo 2010 i Shanghai blev aktuell kon-
taktades 2006 och 2007 olika intressenter, främst svenska näringslivs-
företrädare, för att undersöka vilket intresse de hade för ett svenskt del-
tagande i Expo 2010. I dessa kontakter framkom ett starkt stöd för ett 
svenskt deltagande. En av anledningarna som uttrycktes var att den 
kinesiska marknaden var så pass viktig att alternativet att inte delta 
kunde riskera att påverka svenska företags affärsmöjligheter negativt 
och försämra bilden av Sverige i Kina. Det framkom även en acceptans 
för att deltagandet i världsutställningen till hälften skulle betalas med 
privat medfinansiering. Samtidigt fanns en kritik mot de finansieringsar-
rangemang som funnits vid tidigare världsutställningar. Företrädare från 
flera viktiga svenska exportföretag menade att de trots bidrag till finan-
sieringen hade haft svårt att dra nytta av det svenska deltagandet för att 
sprida information om sina företag och deras olika insatser.

Redan i ett tidigt skede inriktade den politiska ledningen i Utrikesde-
partementet arbetet med Sveriges deltagande i Expo 2010 på att detta 
skulle ha ett affärsfrämjande fokus. Näringslivet skulle inte vara passiva 
finansiärer utan istället delta som partner med möjlighet att direkt påverka 
utformningen av det svenska deltagandet. De företag som var villiga att bli 
medfinansiärer skulle ha möjlighet att ordna olika slags aktiviteter för 
potentiella kunder och andra kinesiska beslutsfattare och opinionsbildare. 
Därmed var det viktigt att paviljongen innehöll en stor och funktionell 
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konferensavdelning, i vilken olika engagerade aktörer skulle få möjlighet 
att genomföra verksamhet. 

Några särskilda medel för deltagandet i världsutställningen fanns inte 
beslutade i medelstilldelningen för vare sig anslaget för exportfrämjande 
verksamhet (dåvarande anslaget 2:3) som tidigare finansierat huvuddelen 
av statens andel av svenskt deltagande i världsutställningar eller för anslagen 
för Sverigeinformation, främst Svenska institutet (anslaget 1:9), för de ak-
tuella kommande budgetåren. 

De negativa effekterna på annan verksamhet som skulle uppstå om 
budgetutrymme för en satsning på Expo 2010 skulle skapas genom om-
prioriteringar bedömdes vara allvarliga. Under vintern 2007 undersöktes 
därför möjligheten att minska kostnaderna genom en stor samnordisk 
paviljongsbyggnad som skulle kunna innehålla fem olika nationella ut-
ställningar. Intresset för denna idé var dock inte tillräckligt stort i andra 
nordiska länder, varför ett svenskt deltagande istället planerades.

Budget och organisationsform 

Inom Utrikesdepartementet räknades fram en budget för Sveriges delta-
gande i Expo 2010, delvis med utgångspunkt i vad det svenska deltagandet 
i världsutställningen i Hannover 2000 hade kostat, delvis med uppgifter 
från de kinesiska arrangörerna och de svenska utlandsmyndigheterna i 
Kina. Beräkningen blev att det skulle krävas ca 140 miljoner kronor för 
att genomföra ett deltagande. Regeringen beslutade att staten skulle anslå 
70 miljoner till ett svenskt deltagande, med villkoret att en lika stor summa 
satsades av svenska näringslivsintressenter.

Vid världsutställningen i Hannover 2005 hade flera departementet med-
verkat till att få ihop finansieringen av statens andel av det svenska delta-
gandet, vilket hade skapat vissa samordningsproblem genom krav på in-
flytande som skulle balanseras i förhållande till andra finansiärer. Inför 
Expo 2010 i Shanghai beslutades att handelsministern skulle vara föredra-
gande statsråd för det svenska deltagandet i Expo 2010 och att extra medel 
skulle tillföras anslaget för exportfrämjande verksamhet. Dessa medel 
skulle disponeras av Utrikesdepartementet och en minister. Målsättningen 
var att detta skulle skapa en tydlig ansvarsfördelning och möjliggöra för 
näringslivet att vara med och påverka utformningen av det svenska delta-
gandet i stället för att bara dela finansieringsbördan.

En utredning genomfördes av en konsultbyrå om vilken organisations-
form som kunde var lämplig för genomförandet av Sveriges deltagande i 
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Expo 2010. Med utredningen som utgångspunkt kunde sedan olika 
tänkbara alternativ analyseras vidare. Valet blev till slut att utse en kom-
mitté för att ansvara för deltagandet.

Beslut fattas!

Den 7 juni 2007 beslutade regeringen att Sverige skulle delta i världsut-
ställningen Expo 2010 i Shanghai. Den 4 oktober samma år fattades 
beslutet att en kommitté skulle bildas för att ansvara för det svenska 
deltagandet, Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen 
Expo 2010 i Shanghai. Ett kommittédirektiv fastställdes, i vilket uppdrag 
och förutsättningar för verksamheten föreskrevs. Handelsminister Ewa 
Björling utsåg det tidigare finansborgarrådet i Stockholms stad, Carl 
Cederschiöld, till ordförande i kommittén. 

Strax efter att beslutet om svenskt deltagande hade fattats genomförde 
företrädare från Utrikesdepartementet och Exportrådet en resa till 
Shanghai i syfte att införskaffa mer information om Expo 2010. Under 
resan valdes en tomt ut där den svenska paviljongen skulle byggas. Tomten 
täckte en areal om 4 000 m2. I november 2007 minskades Sveriges tomt dock 
ner till 3 000 m2, på svensk begäran, eftersom de komplicerade Expobestäm-
melserna ställde krav på såväl minimal som maximal byggnadsyta och en 
översiktlig beräkning av förväntade byggnadskostnader vid Expot gav vid 
handen att en något mindre paviljong var ekonomiskt motiverad. Flera 
andra nordiska länder liksom andra jämförbara europeiska länder som 
byggde egna paviljonger hade också tomter på 3000 m2. 

I november 2007 inrättades ett kansli i Stockholm, till vilket personal 
rekryterades för att arbeta med det svenska Expodeltagandet. Förre 
statssekreteraren Hans Jeppson ombads leda arbetet som tf generalkom-
missarie i väntan på att en generalkommissarie skulle rekryteras av 
kommittén, i enlighet med den principöverenskommelse som tidigare 
ingåtts med företag som tidigt deklarerat sitt intresse av att medfinan-
siera det svenska deltagandet i Expo 2010.

Utöver det nationella svenska deltagandet i Expo 2010 deltog även 
Malmö stad i Expo 2010 med en egen utställning i Urban Best Practices 
Area (UBPA), som också låg på världsutställningsområdet. Hit hade ett 
fyrtiotal städer från hela världen bjudits in för att visa upp goda exempel 
på hållbar stadsutveckling. Malmös medverkan i UBPA organiserades till 
stora delar helt separat i förhållande till Sveriges deltagande i Expo 2010.
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SOU 2011:22

34

2.2 Organisation

2.2.1 Kommittén

I kommitténs direktiv stadgas följande:

För att förbereda och genomföra det svenska deltagandet i världsutställningen 
Expo 2010 i Shanghai tillkallas en kommitté som ska representera offentliga 
och privata aktörer i projektet. Kommittén ska besluta om inriktningen på 
verksamheten, organisationsformen för utställningen och arbetsfördelningen 
samt utse en svensk generalkommissarie för utställningen.1

Carl Cederschiöld var kommitténs ordförande. Handelsminister Ewa 
Björling utsåg även sex ledamöter till kommittén; tre representerade all-
männa intressen, tre representerade svenskt näringsliv. Dessa var: 

•  Annika Berglund, informationsdirektör, Atlas Copco

•  Ann Follin, museidirektör, Tekniska museet

•  Yvonne Gustafsson, generaldirektör, Statskontoret

•  Börje Ljunggren, ambassadör, Utrikesdepartementet

•  Henry Sténson, informationsdirektör, Ericsson

•   Jonas Törnblom, kommunikations- och marknadsföringsdirektör, 
Envac.

Kommittén, dvs. ordföranden och de sex ledamöterna, hade det övergri-
pande ansvaret för Sveriges deltagande i Expo 2010 och fungerade tillsam-
mans som en styrelse. Kommittén var djupt engagerade i arbetet med det 
svenska deltagandet i Expo 2010 och många diskussioner fördes om olika 
frågor i anslutning till deltagandet. Kommittén hade en beslutsfattande 
roll och beslutade bl.a. om inriktningen för verksamheten, organisations-
former, ansvarsfördelningen och anställningen av en svensk generalkom-
missarie till deltagandet i Expo 2010.

Det första kommittémötet hölls i april 2008. Kommittén fastslog då 
tre ledord för det svenska deltagandet: innovation, kommunikation och 
hållbarhet. Under 2008 lades mycket tid på medfinansieringsfrågor samt 
de olika upphandlingar som kommittén genomförde. Kommittén be-
slutade i november 2008 att godkänna Spirit of Innovation som tema 
för det svenska deltagandet i Expo 2010. Vid samma tid utsågs även 
Annika Rembe till svensk generalkommissarie. I september 2008 gjorde 

1Hela kommittédirektivet återfinns i bilaga 1.
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Under sitt besök i Shanghai passade kommittéledamöterna även på att besöka 
byggplatsen för den svenska paviljongen tillsammans med generalkommissarien. 
F.v. Annika Berglund, Jonas Törnblom, Ann Follin, Carl Cederschiöld, Annika Rembe 
och Börje Ljunggren. Yvonne Gustafsson och henry Sténson deltog ej i resan.

kommittén ett studiebesök vid Expo 2008 i Zaragoza i syfte att uppleva 
en pågående världsutställning.

Under 2009 behandlade kommittén frågor om den svenska utställ-
ningen och paviljongen i Expo 2010. Budget och ekonomisk uppföljning 
för Sveriges deltagande var också viktiga punkter på dagordningen. I 
månadsskiftet oktober/november 2009 genomförde ordförande och leda-
möter ett gemensamt besök i Shanghai och medverkade då bl.a. i mark-
nadsföringssatsningen för Sveriges deltagande i Expo 2010, Sweden Expo 
Week (mer om detta i avsnitt 4.6).

På kommittémötena under 2010 behandlades frågor om verksamheten 
inför, under och efter världsutställningen, där även stort fokus lades på 
försäljningen av den svenska paviljongen. Det avslutande mötet inom 
kommittén hölls i mars 2011. Totalt genomfördes 27 kommittémöten.

2.2.2 Nationalkommittén

Till flera tidigare svenska deltaganden i världsutställningar hade s.k. 
national kommittéer skapats. En nationalkommitté tillsattes även för 
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Sveriges deltagande i Expo 2010. Nationalkommitténs roll var att fungera 
som ett samordnings- och diskussionsforum kring innehållet i det 
svenska Expodeltagandet i syfte att skapa förankring och engagemang. 
Ledamöterna var ett 50-tal ledande företrädare från offentlig och privat 
sektor, vilka utsågs av handelsminister Ewa Björling i juni 2008. Därtill 
utnämndes Carl Cederschiöld till nationalkommitténs ordförande och 
Fredrik Wetterqvist, ämnesråd på Utrikesdepartementet, till national-
kommitténs sekreterare.

Första mötet i nationalkommittén hölls i juni 2008, då det bl.a. uttryck-
tes stöd för de tre ledorden för Sveriges Expomedverkan. Vid årets andra 
möte, i november, gavs bifall till temat för det svenska deltagandet, Spirit 
of Innovation. I maj 2009 lanserades den svenska paviljongens design på 
ett nationalkommittémöte, då det även kunde rapporteras att målet för 
den privata medfinansieringen hade uppnåtts. Den svenska utställningen 
var huvudfokus vid nationalkommitténs oktobermöte 2009. I mars 2010 
möttes nationalkommittén återigen och då var förberedelserna inför öpp-
ningen av Expo 2010 högst på agendan. Därefter hölls ett möte i november 
2010, ganska snart efter världsutställningens stängning, för en allmän 
redogörelse om det svenska deltagandet. Ett avslutande möte genomfördes 
i februari 2011 med fokus på slutrapporten och framtida främjandearbete. 
Totalt hölls sju möten inom nationalkommittén. En förteckning över 
nationalkommitténs ledamöter återfinns i bilaga 2.

2.2.3 Generalkommissarie och ledningsgrupp

Enligt den internationella världsutställningsbyråns nomenklatur ska 
ansvarig chef för ett lands deltagande i en världsutställning tituleras gene-
ralkommissarie (Commissioner General). Förre statssekreteraren Hans 
Jeppson var fram till den 30 november 2008 tf generalkommissarie för 
Sverige i Expo 2010 och den 1 december tillträdde Annika Rembe som 
svensk generalkommissarie. I kommitténs arbetsordning beskrivs general-
kommissariens roll bl.a. vara att ansvara för det operativa arbetet med 
Sveriges deltagande i Expo 2010, att leda och fördela hur arbetet ska bedri-
vas samt att hålla kommittén informerad om verksamhetens utveckling. 

Enligt nomenklaturen ska också en paviljongdirektör utses för varje 
deltagande land. För svenskt vidkommande innehade Christine Engdahl 
den funktionen. Därtill formade Annika Rembe även en ledningsgrupp 
för det svenska deltagandet, vilken förutom henne själv bestod av biträ-
dande generalkommissarie Nina Ekstrand, paviljongdirektör Christine 
Engdahl och programchef Anna Rygård.
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2.2.4 Organisationsschema

Figur 2.1  Organisationsschema

Förutsättningar för det svenska deltagandet i världs utställningen i Shanghai
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2.3 Målsättningar med det svenska deltagandet

2.3.1 Mål för verksamheten

Syftet med Sveriges deltagande i Expo 2010 beskrivs i kommittédirektivet. 

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2010 är att stärka en allsidig och positiv 
bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och 
kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investe-
ringar och för forsknings- och kulturutbyte. Deltagandet ska spegla ett brett 
svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med betoning på klimat- och 
miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för svenska företag att hävda 
sig på den kinesiska marknaden.

 Utifrån detta angivna syfte satte kommittén upp ett antal övergripande 
mål för det svenska deltagandet i Expo 2010: 

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka en 
allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska främja 
svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka 
Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för 
forsknings- och kulturutbyte.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska spegla ett 
brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang och ska ha en 
betoning på klimat- och miljöfrågor samt ska även bidra till förbätt-
rade möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska 
marknaden.

De övergripande målen vidareutvecklades till ett antal etappmål, som 
var mer preciserade och som skulle utgöra resultatindikatorer för hur väl 
de övergripande målen hade uppfyllts.

•  Den svenska utställningen ska ha 3 miljoner besökare.

•   Nöjdkundindex för besökarna till den svenska utställningen ska vara 
mellan 70 och 75.

•  Den svenska konferensavdelningen ska ha 60 000 besökare.

•   Det svenska deltagandet i Expo 2010 ska få stor och positiv uppmärk-
samhet i kinesisk media.
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•   Sverige och det svenska deltagandet i Expo 2010 ska få stor och positiv 
uppmärksamhet på Internet i Kina.

•   Nöjdkundindex för samarbetspartnernas bedömning av sitt engage-
mang i Sveriges deltagande i Expo 2010 ska vara mellan 70 och 75.

•   Sverige ska på ett bra sätt ha främjats som investeringsland i samband 
med det svenska deltagandet i Expo 2010.

•   Goda förutsättningar för svenska forskare och andra aktörer ur den 
akademiska världen ska ges i samband med det svenska deltagandet i 
Expo 2010 för att stärka sina relationer till kinesiska kontakter.

•   Sverige ska visas upp som turistland på ett bra sätt i samband med det 
svenska deltagande i Expo 2010.

•   Goda förutsättningar ska ges till svensk kultursektor i samband med 
det svenska deltagandet i Expo 2010 för att stärka sina relationer till 
kinesiska kontakter.

•   Ett brett spann av politiska aktörer och näringslivsintressenter ska 
involveras i det svenska deltagandet i Expo 2010, klimat- och miljö-
frågor ska på ett tydligt sätt lyftas fram i kommitténs aktiviteter och 
kommunikation och en bra plattform ska tillhandahållas till svens-
ka företag för att marknadsföra sig i Kina.

2.3.2 Budgetmål

 Särskilda budgetmål sattes även för hur de ekonomiska medlen skulle 
förbrukas. Detta var enligt följande:

•  Administration, stab, IT/AV, 23 procent.

•   Paviljong, 42 procent.

•   Innehåll (kommunikation/marknadsföring, program, utställning, 
konferensavdelning), 35 procent.

2.4 Grundläggande överväganden och strategier

Kommitténs grundläggande överväganden och strategier var styrande 
för utformningen av det svenska deltagandet i Expo 2010. De utgjorde 
en bas för deltagandet och utvecklades successivt. Strategierna tog sin 
utgångspunkt i de övergripande målen som hade satts för det svenska 
deltagandet. Huvudfokus låg på att stärka bilden av Sverige i Kina samt 
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att skapa en plattform för svenska näringslivsintressenter att utveckla 
sina affärsförbindelser i Kina. 

2.4.1 Stärka Sverigebilden

För att skapa en stärkt bild av Sverige i Kina var det viktigt för kommittén 
att utgå från den bild av Sverige som fanns hos den kinesiska befolk-
ningen. Kunskapen i Kina om Sverige var generellt sett låg, men de kineser 
som hade kunskap eller erfarenhet av Sverige var ofta positiva. En annan 
central utgångspunkt var den kommunikativa plattformen för Sverige-
främjande i utlandet, Sverigebilden 2.02.  Det var även angeläget att sam-
ordna kommitténs arbete med andra främjandeorganisationers redan 
pågående kommunikation om Sverige i Kina samt att därtill beakta närings-
livets syn på hur Sverige skulle profileras i Kina. Detta för att tillvarata 
synergieffekter och skapa en långsiktig effekt av Sveriges deltagande.

2.4.2 Aktivt samverkansprojekt med näringslivet

Redan i beredningsstadiet av det svenska deltagandet fanns det en tanke 
om att medfinansiärerna skulle erbjudas en aktiv roll i utformningen av 
det svenska Expodeltagandet, se avsnitt 2.1.3. Denna inriktning tog 
kommittén fasta på som en grundpelare för all verksamhet inom ramen 
för det svenska deltagandet. Kommittén planerade att erbjuda ett part-
nerskap där medfinansiärerna kontinuerligt skulle få möjlighet att på-
verka upplägget för hela det svenska deltagandet i Expo 2010.

2.4.3 Samarbete med myndigheter och organisationer

Ett annat strategisk val av kommittén var att även engagera svenska myn-
digheter och organisationer med kontakter i Kina. I en förteckning från 
ambassaden i Peking framgick att det fanns 25 samarbetsavtal mellan 
olika svenska och kinesiska organisationer och myndigheter inom diverse 
områden. Expodeltagandet skulle kunna fungera som en plattform för 
att bygga vidare på dessa relationer samt skapa nya kontakter mellan 
olika svenska och kinesiska företrädare. De s.k. Sverigefrämjande orga-
nisationerna var särskilt viktiga samarbetspartner.

2 Plattformen är utvecklad av Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU) där Utrikesdeparte-
mentet, Exportrådet, Invest Sweden, Näringsdepartementet, Svenska institutet och VisitSweden ingår.
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2.4.4 Samarbetspartner i kategorier

För att skapa tydlighet kring hur olika grupper var engagerade i Sveriges 
deltagande i Expo 2010 skapades fyra kategorier för olika samarbetspart-
ner. Medfinansierande företag och regioner fick tillhöra gruppen Official 
Partners, sponsrande företag blev Official Sponsors, engagerade myndig-
heter och organisationer ingick i Official Organizations och större leve-
rantörer till det svenska Expodeltagandet blev Official Suppliers. Samlings-
namnet för dessa fyra kategorier bestämdes till samarbetspartner.

2.4.5 Tema och målgrupper

Det svenska Expodeltagandet behövde, enligt kommittén, ett intresse-
väckande tema som skulle fungera i en kinesisk kontext och koppla an 
till det kinesiska temat för världsutställningen, Better City, Better Life. 
Temat för det svenska deltagandet blev Spirit of Innovation och utgick 
från de tre ledorden innovation, hållbarhet och kommunikation. Sär-
skilda målgrupper behövde även identifieras mot vilka den främsta kom-
munikationen skulle riktas. De två primära målgrupper som valdes var: 

•   kinesiska beslutsfattare inom administration/politik samt näringsliv

•   unga, välutbildade stadsbor med en utblick mot omvärlden (nedan 
kallade Young Urbans)

En sekundär målgrupp var alla ordinarie Expobesökare, framför allt 
barnfamiljer.

För att hålla samman kommunikation och budskap kring det svenska 
deltagandet i Expo 2010 utarbetades en kommunikationsstrategi. Denna 
beskrivs närmare i avsnitt 4.1.

2.4.6 Ett led i ett långsiktigt främjararbete

Kommittén arbetade för att det svenska deltagandet skulle vara ett led i en 
långsiktig svensk främjarverksamhet i Kina, snarare än en isolerad hän-
delse. Verksamheten byggdes upp utifrån de befintliga svensk-kinesiska 
relationerna och den pågående svenska främjarverksamheten i Kina. Därtill 
valdes ett upplägg som var tänkt att bidra till ett fortsatt svenskt främjar-
arbete i Kina efter Expo 2010. För detta syfte satsades det på att skapa 
databaser med kontaktinformation till kinesiska besökare i paviljongen. 
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Paviljongen och temat planerades kunna fortsätta att användas även efter 
det att världsutställningen var slut. Kommunikationen på Internet i Kina 
skulle också kunna fortgå.

2.4.7 Lokal förankring i Shanghai

För att göra det svenska deltagandet i Expo 2010 framgångsrikt bedömde 
kommittén det som viktigt att skapa en stark lokal förankring i Shanghai. 
Detta gjorde kommittén på olika sätt, t.ex. genom att kontinuerligt ha 
kontakt med svenska företag och Sverigefrämjande organisationer i 
Shanghai, men också genom att genomföra verksamhet i paviljongen 
i samarbete med lokala kinesiska aktörer.

2.4.8 Paviljongens utformning

Det var på ett tidigt stadium nödvändigt att utröna vilka krav som be-
hövde ställas på utformningen av den svenska paviljongsbyggnaden. 
Detta för att möjliggöra ett sådant aktivt deltagande i Expot som var 
utgångspunkten för samarbetet med näringslivet. Ambitionen var att 
inte enbart uppföra en byggnad till att inhysa en utställning utan att även 
en rad aktiviteter skulle kunna genomföras i paviljongen av såväl kom-
mittén som samarbetspartnerna. Ett av syftena med dessa aktiviteter var 
att nå ut till målgruppen kinesiska beslutsfattare. Kansliet utarbetade en 
programplan för paviljongen i vilken bl.a. ett utrymme för en konferens-
avdelning beskrevs.

I enlighet med det regelverk som Expobyrån hade utfärdat beslutade 
kommittén att paviljongen skulle utformas så att den var möjlig att ned-
montera och återuppföra på annan plats. Denna strategi var för svensk 
del viktig, dels för att ett återanvändande av byggnaden skulle stå i över-
ensstämmelse med den allmänna hållbarhetsstrategin för paviljongen, 
dels för att en fortsatt användning av paviljongen efter Expo 2010 skulle 
vara ett led i ett fortsatt främjande av de svensk-kinesiska relationerna 
(vilket har nämnts ovan). Det var viktigt att byggnaden tydligt kopp-
lade an till de tre ledorden för det svenska deltagandet i Expo 2010: 
hållbarhet, innovation och kommunikation.

Kommittén valde att inte ha en offentlig restaurang i paviljongen. 
Detta beslut baserades på erfarenheter från tidigare världsutställningar 
där restaurangförsäljning ofta inte varit lönsamt. Det bottnade bl.a. i 
svårigheten att bedöma besökarnas smakpreferenser, priskänsligheten, 
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konkurrens, höga kostnadsnivåer genom införselavgifter och skatter etc. 
I samband med Expo 2010 fanns det även en osäkerhet kring hur stort 
intresset för svensk mat skulle vara hos kinesiska besökare. Det var dock 
viktigt att kunna servera mat i den svenska konferensavdelningen. Efter 
att idén om att ordna detta genom något annat nordiskt land inte visat 
sig fungera väl, bestämdes att paviljongen skulle förses med ett kök som 
skulle ligga i direkt anslutning till konferensavdelningen. Därtill bestäm-
des att paviljongen även skulle inrymma en butik och ett café.

Kommittén valde att inte upphandla paviljong och utställning tillsam-
mans. Erfarenheter från världsutställningen i Hannover hade visat att 
detta inte var att föredra.  

2.4.9 Kommunikation på Internet i Kina

Kommittén fattade det strategiska beslutet att det svenska Expodelta-
gandet även skulle kommuniceras på Internet i Kina. Syftet var att nå ut 
till en bredare grupp människor, inte minst i målgruppen Young Urbans, 
samt att öka det generella intresset för Sverige hos kinesiska Internetan-
vändare. Verksamheten på Internet innefattade såväl att skapa en egen 
webbsida i Kina för det svenska deltagandet som att bedriva aktiv kom-
munikation inom social media i Kina. Webbsidan skulle utarbetas utifrån 
samarbetspartnernas behov.

2.4.10 Fokus på klimat och miljö

Med hänsyn till såväl det kinesiska temat som de svenska ledorden och 
inriktningen som hade angetts i kommittédirektivet valde kommittén att 
särskilt uppmärksamma klimat- och miljöfrågor i samband med Sveriges 
deltagande i världsutställningen. Ambitionen var att ge det svenska delta-
gandet en hållbar profil. I paviljong, utställning, verksamhet osv. skulle 
hållbara lösningar och svensk miljöteknik presenteras, i syfte att berätta 
om Sverige som ett framträdande land inom klimat- och miljöområdet.

2.4.11 Fördjupade relationer genom programverksamhet

I strategin för det svenska deltagandet ingick att skapa en kreativ och 
relevant programverksamhet i den svenska paviljongen med främsta syfte 
att stärka och fördjupa de svensk-kinesiska relationerna och nå ut till 
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målgrupperna för det svenska Expodeltagandet. De båda länderna hade 
redan etablerade kontakter inom många områden och programmet var 
tänkt att spegla denna bredd. Kommittén valde att fokusera på fyra pro-
gramdimensioner: näringsliv, vetenskap, kultur och samhälle. Utgångs-
punkten för det svenska programmet var temat för världsutställningen, 
Better City, Better Life, samt det svenska temat Spirit of Innovation. 
Planen var att ett stort antal olika aktörer med intressen i Kina skulle få 
planera och genomföra programverksamhet i syfte att stärka sina och 
Sveriges relationer med kinesiska aktörer. Fyra särskilda forum initiera-
des, för vilka strategin var att engagera en svensk partner med kompetens, 
nätverk och möjlighet till fortsatta aktiviteter kompletterat av en kinesisk 
partner för att skapa legitimitet, förankring och närhet till målgrupper. 
Ett interaktivt kulturprogram planerades även, vilket sedan blev till Street 
by Sweden. I programverksamheten ingick också planering av aktiviteter 
på innovationsscenen (Innovation Stage) i det sista utställningsrummet.

2.4.12 Högnivåbesök och protokollära frågor

Kommittén hade en förhoppning om att representanter ur det svenska 
Kungahuset skulle ha möjlighet att göra ett besök i den svenska pavil-
jongen. Tidig kontakt togs därför med hovet för att inbjuda medlemmar 
ur den kungliga familjen att besöka Expo 2010. Andra högnivåbesök 
planerades också på ett tidigt stadium.

Det var strategiskt betydelsefullt att skapa en organisation med stark 
bemanning som hanterade de protokollära frågorna. Världsutställningen 
hade ett eget protokoll och därtill skiljde sig de svenska och kinesiska 
protokollen åt. Att hantera dessa frågor noggrant var viktigt med tanke 
på de högnivåbesök från Kina och Sverige som förväntades. Strategin var 
att utöver att rekrytera egen kompetent personal, även etablera ett gott 
samarbete med generalkonsulatet i Shanghai. Inför de kungliga besöken 
kunde därtill särskilda konsulttjänster användas i syfte att skapa en bra 
beredskap och god kunskap i hela organisationen.
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3  Basstruktur för det svenska  
deltagandet i Expo 2010

3.1 Medfinansieringen och samarbetspartnerna

Mot bakgrund av målet att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft 
och kreativitet samt kravet på lika stor medfinansiering från svenska 
näringslivsintressenter som de 70 miljoner kronor som staten gick in 
med i Sveriges deltagande i Expo 2010, var det viktigt med en bred för-
ankring hos näringslivet. Därför bjöd kommittén och Exportrådet in 
företrädare från större svenska företag med verksamhet i Kina till ett 
första informationsmöte om Expo 2010 i januari 2008. Ett trettiotal 
företagsrepresentanter hörsammade inbjudan och vid mötet kunde in-
tresset från flertalet av dem bekräftas. 

Med utgångspunkt från dem som hade visat intresse ordnades möten 
med de flesta av företagen samt ett antal intresserade städer och regioner 
liksom några olika branschorganisationer för att närmare diskutera 
deras eventuella medverkan.

3.1.1 Medfinansiärer

Vid mötena med företag, regioner och organisationer diskuterades syftet 
med ett eventuellt deltagande, vilka deras målgrupper var samt vilka bud-
skap som var viktiga för dem att lyfta fram. Därtill diskuterades även vilken 
ekonomisk nivå de var intresserade av att gå in med i projektet. Dessa belopp 
varierade mellan en och tio miljoner kronor, vilket medförde att antalet 
medfinansiärer för att nå upp till de villkorade 70 miljoner kronorna blev 
fler än vad som på förhand hade antagits. Initialt bestämde sig ett femton-
tal företag samt en branschorganisation och fyra regionala aktörer för att 
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gå med som medfinansiärer till det svenska deltagandet i Expo 2010. 
Antalet medfinansiärer växte successivt och blev till slut 26 stycken.  

Syftet att delta kunde vara exempelvis att: 

•  utveckla nya och befintliga relationer med kinesiska beslutsfattare

•  underhålla existerande kunder och hitta nya kunder 

•   attrahera nya medarbetare, bl.a. genom att arrangera 
studentaktiviteter

•   genomföra interna aktiviteter för att behålla medarbetare inom den 
egna organisationen

•  arrangera presskonferenser 

•  underteckna nya avtal

•  lansera nya produkter. 

När ett företag, region eller organisation hade beslutat att vara med som 
medfinansiär lämnades kontakten över till utställningskonsulten för att 
diskutera en lämplig synlighet i utställningen. Vid världsutställningar 
tillåts inte företagsnamn att exponeras på annat sätt än som de normalt 
förekommer på produkter i deras naturliga sammanhang. Synligheten 
skulle istället bli som en del av berättelsen om Sverige, inte specifikt om 
företaget, regionen eller organisationen. 

För kategorin medfinansiärer, s.k. Official Partners, upprättades sär-
skilda kontrakt. De tre parametrar som kontrakten främst var uppbyggda 
kring var:

•  synlighet i utställningen

•  antal dagar i konferensavdelningen

•  särskild bordsplacering i samband med högnivåbesök från Sverige.

Kommittén ingick ömsesidigt förpliktigande avtal med medfinansiä-
rerna och målsättningen från båda sidor var att det inte skulle betraktas 
som sponsring eller generella bidrag. Ett särskilt kvotsystem inrättades 
för att vikta olika grader av medfinansiering i syfte att skapa en balans 
mellan de möjligheter som medfinansiärerna fick att dra nytta av olika 
faciliteter och arrangemang i den svenska paviljongen.

I maj 2009 nåddes målet om en finansiering på 70 miljoner kronor från 
näringslivet. Därefter ville ytterligare näringslivsintressenter gå med 
som medfinansiärer, varför det totala medfinansieringsbeloppet till slut 
uppgick till drygt 76 miljoner kronor. I tillägg till de kontanta bidragen 
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levererade flera av medfinansiärerna även material till paviljongens kon-
struktion. Det var t.ex. belysning, gummigolv, stålplåt och en avfuktnings-
anläggning, till ett totalt värde om drygt 6 miljoner kronor. Det var ett 
krävande arbete att få ihop medfinansieringen. Arbetet påverkades framför 
allt av finanskrisen som bröt ut i slutet av 2008, vilken fick till följd att 
flera intressenters beslut om att gå med som medfinansiär blev svårare 
och tog längre tid att fatta.

3.1.2 Sponsorer

Näringslivsintressenter som inte önskade delta med en finansiering mellan 
en och tio miljoner kronor erbjöds att delta som sponsorer, Official 
Sponsors. De skulle i så fall bidra med varor eller tjänster till ett värde av 
minst 50 000 kronor. Om värdet var 300 000 kronor eller mer kunde även 
sponsorerna få möjlighet att nyttja de fördelar som medfinansiärerna 
hade, undantaget synlighet i utställningen och särskild bordsplacering i 
samband med högnivåbesök från Sverige. Antalet dagar i konferensav-
delningen baserades på sponsornivå. Två tredjedelar av sponsorerna var 
små- och medelstora företag (enligt EU:s definition med max 50 anställda 
och max 250 miljoner i omsättning).

Innehållet i sponsorskapet reglerades i särskilda kontrakt åtföljda av 
leveransspecifikationer för de varor och tjänster som de sponsrade med. 
Vid öppnandet av Expo hade 61 sponsorer anslutit sig till deltagandet, till 
ett totalt värde omfattande ca 20 miljoner kronor, varav drygt 12 miljoner 
kronor var direkt budgetförstärkande och ca 8 miljoner kronor betraktades 
som ”bra att ha”. Den första kategorin innefattade basfunktioner som 
ändå skulle ha införskaffats och den senare inbegrep sponsring som gav 
ytterligare mervärde till det svenska Expodeltagandet, men som inte var 
absolut nödvändig.

3.1.3 Myndigheter och organisationer samt leverantörer

Ett stort antal svenska myndigheter och organisationer bedriver verksam-
het i Kina. Detta gäller i första hand de s.k. Sverigefrämjande organisatio-
nerna. Exportrådet, Invest Sweden, Svenska institutet och VisitSweden 
utför tillsammans med Sveriges ambassad i Kina, generalkonsulaten i 
Shanghai och Hongkong ett aktivt arbete för att främja svenska intressen i 
Kina. Dessa aktörer förväntades bidra till det svenska deltagandet på olika 
sätt, men också utnyttja paviljongen och deltagandet för egna aktiviteter.
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Regeringen gav fyra myndigheter (Arkitekturmuseet, Boverket, Formas 
och Riksantikvarieämbetet) i uppdrag att genomföra aktiviteter om håll-
bar stadsutveckling i samarbete med Delegationen för hållbara städer. 
Utöver dessa hade bl.a. svenska handelskammaren i Kina och Sweden-
China Trade Council intresse av att delta, men det fanns även andra 
myndigheter och organisationer med befintliga relationer med Kina som 
ville medverka. Denna kategori på totalt 15 myndigheter och organisa-
tioner benämndes Official Organizations. Som anges i avsnitt 2.4.3 fanns 
ett antal befintliga samarbetsavtal mellan länderna att bygga vidare på.

Tio av de mest centrala leverantörerna till kommittén gavs även möjlighet 
att få synlighet i samband med projektet. Dessa kallades för Official Supp-
liers och de fick även en specialanpassad logotyp som de kunde använda.

Till slut hade fler än 110 samarbetspartner anslutit sig till det svenska 
deltagandet, s.k. Official Partners, Official Sponsors, Official Organiza-
tions och Official Suppliers. En förteckning över vilka som var med i de 
olika grupperna återfinns i bilaga 3. Strukturen för de olika samarbetsmo-
dellerna skapades från grunden, då det inte fanns något basmaterial att 
utgå ifrån. Det var inte på förhand bestämt vilka plattformar för delaktighet 
i projektet som skulle erbjudas, utan detta utvecklades allt eftersom. 
Antalet samarbetspartner blev högre än förväntat. I avsnitt 6.7 presenteras 
samarbetspartnernas bedömning av sina engagemang i Expo 2010.

Alla samarbetspartner exponerades med logotyp i entrén till konferensavdelningen.
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Projektledare i Sverige samlade i Stockholm i september 2009. I första projekt-
ledarmötet deltog ett 20-tal personer, men i takt med att fler samarbetspartners 
anslöt sig växte också deltagarantalet på mötena. Slutligen omfattade projekt-
ledarmötena ett 70-tal personer i Stockholm och Shanghai.

3.1.4 Möjligheter att delta för små och medelstora företag

Kommittén fattade tidigt beslutet att paviljongen och dess konferens-
avdelning främst var till för dem som bidragit till finansieringen av Sveriges 
deltagande, varför detta utrymme utformades utifrån deras behov. Med 
hänsyn till det handelsfrämjande målet med deltagandet gavs dock så 
småningom också små- och medelstora företag möjlighet att hyra rum i 
konferensavdelningen i mån av plats. Detta erbjudande marknadsfördes 
av Exportrådet och administrerades av kommitténs medarbetare. Konferens-
avdelningen var dock relativt fullbokad, vilket begränsade valmöjlig-
heterna för dessa företag att hyra.
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3.1.5 Projektledarmöten och intranät

Samarbetspartnerna utsåg projektledare för att leda deras medverkan i 
Sveriges deltagande i Expo 2010. Från och med juni 2008 hölls projektledar-
möten ungefär varannan månad, först i Stockholm och från och med mars 
2009 även i Shanghai. Dessa syftade till att vara forum för informations-
förmedling om Sveriges deltagande i Expo 2010, men också till att vara 
tillfällen för projektledare att aktivt vara med och forma deltagandets inne-
håll och inriktning. Ett intranät skapades även som en viktig kommunika-
tions- och informationskanal mellan kommittén och projektledarna.

3.2 Den svenska paviljongen

Paviljongen var den viktigaste plattformen för verksamheten som bedrevs 
inom ramen för det svenska deltagandet. Som beskrevs i avsnitt 2.4.8 
gjordes initialt vissa strategiska avväganden kring utformningen av den 
svenska paviljongen. Dessa låg sedan till grund för det fortsatta arbetet.

3.2.1 Upphandling av designen av svenska paviljongen

Med tanke på den statliga finansieringen kunde kommittén efter grundlig 
genomgång av gällande lagstiftning konstatera att lagen om offentlig upp-
handling (LOU) skulle vara tillämplig fullt ut. Det innebar att de tjänster 
som kommittén skulle behöva inhandla på marknaden t.ex. utformning 
av paviljongen, uppförande av paviljongen, utställningens utformning 
m.m. måste ske i enlighet med lagens krav på offentlig upphandling. 

Projektledare i Kina samlade i Shanghai i september 2009. Totalt arrangerades 
17 projektledarmöten.
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Det fanns hos en del företrädare för arkitektföretag en förväntan om en 
arkitekttävling. Kommittén beslutade dock att inte genomföra någon 
sådan, främst med tanke på den knappa tid som stod till förfogande tills 
dess att byggnadsarbetet skulle behöva inledas i Shanghai. Istället beslu-
tades att en upphandling av arkitekttjänster skulle genomföras. De kine-
siska kraven på hur paviljongerna skulle utformas var delvis svåra att 
tillämpa, vilket fick till följd att starten på upphandlingen blev något 
försenad. Upphandlingen inleddes i april 2008.

I maj inlämnade fyra arkitektföretag begäran om överprövning av upp-
handlingen till Stockholms länsrätt. Domen som kungjordes i mitten av 
juni innebar att upphandlingen var tvungen att göras om, eftersom dom-
stolen funnit formella fel i upphandlingens underlag. Kommittén beslu-
tade i början av juli att inte överklaga länsrättens dom och anbudsgivarna 
informerades om att upphandlingen hade avbrutits. I början av juli 2008 
inleddes, efter samråd med Sveriges Arkitekter, en ny upphandling av 
design- och konstruktionshandlingar för den svenska paviljongen. 

Kommittén ställde höga krav på de anbudsgivande företagen. Detta 
gällde erfarenhet av att utforma offentliga byggnader och att arbeta i 
internationell miljö, men också att de anbudsgivande företagen skulle 
kunna visa sin förmåga att ensamma eller med samarbetspartner ta fram 
det byggnadstekniska underlaget på kinesiska, vilket krävdes för att 
kunna uppföra byggnaden.

I upphandlingsunderlaget beskrevs kommitténs övergripande tankar 
för paviljongens utformning, så som att byggnadens design och materialval 
skulle stå i samklang med de tre ledorden hållbarhet, innovation och kom-
munikation och koppla an till den kommunikativa plattformen för Sverige-
främjande i utlandet, Sverigebilden 2.0. Paviljongen skulle utformas så att 
hållbarhet manifesterades och svenskt hållbarhetskunnande åskådliggjor-
des. Särskild hänsyn till miljöpåverkan skulle tas då paviljongen designa-
des. I upphandlingsunderlaget angavs vissa ytmått och krav för olika ut-
rymmen i paviljongen, så som för in- och utgångar, konferensavdelningen 
och utställningen. Målsättningen beskrevs även vara att kostnaderna för 
att uppföra paviljongen inte skulle överskrida 50 miljoner kronor.

Åtta anbud inkom, vilka utvärderades utifrån programförklaringarna, 
där anbudsgivaren hade beskrivit sina visioner, intentioner och ambitioner 
för paviljongen, samt utifrån pris och projektorganisation. Arkitekten 
Magnus Silfverhielm medverkade i utvärderingen. Det visade sig att 
arkitektföretaget Tengbom hade lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 
Kommittén fattade ett tilldelningsbeslut, men innan avtal hade slutits 
meddelade Tengbom att företaget p.g.a. bristande kapacitet hos sina sam-
arbetspartner i Kina inte ansåg sig kunna utföra uppdraget inom angiven 
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tidsram. Kommittén fann därvidlag att det låg i kommitténs intresse att 
acceptera Tengboms önskan om att avstå från uppdraget. Ett nytt tilldel-
ningsbeslut fattades och uppdraget gick då istället till Sweco. Kontraktet 
för genomförande av arkitektuppdraget tecknades i oktober 2008.

3.2.2 Utveckling av paviljongens design

Swecos arbete med paviljongens design tog avstamp i det övergripande 
temat för världsutställningen, Better City, Better Life, och det svenska 
temat Spirit of Innovation. Under arbetets gång diskuterades många 
olika frågeställningar, t.ex. kring tematik, attraktionskraft, tillgänglighet, 
tänkbar användning av kostnadsfritt material levererat av olika medfi-
nansiärer, miljö-och hållbarhetsaspekter, lämplig planlösning för kon-
ferensavdelningen, plan för genomströmning av människor i byggnaden 
m.m. I början av november 2008 förankrades huvudidéerna kring pavil-
jongens utformning i såväl kommittén som nationalkommittén.

Vid kommittémötena under våren 2009 fortsatte diskussionerna om 
olika delar av utformningen av paviljongen. Kommittén önskade att djärv-
heten i paviljongens design skulle öka samt betonade vikten av att pavil-
jongen tydligt knöt an till de svenska ledorden och det svenska temat Spirit 
of Innovation. Kommittén underströk även betydelsen av att paviljongen 
hade en tydlig hållbarhetsprofil och att materialval och tekniska lösningar 
analyserades ur ett hållbarhetsperspektiv. Det var även viktigt för kommit-
tén att inte kostnaden för paviljongen upptog för stor del av budgeten. 
Designkonceptet blev färdigställt och beskrivs närmare i bilaga 4.

Paviljongens totalyta var ca 3 000 m2. Den hade tre våningar, var 
cirka 18 meter hög och utgjordes av fyra ungefär lika stora volymer som 
var sammanbundna av glasade spänger. En av volymerna var upphöjd och 
utgjorde entréhall med ett innovativt inslag genom dess konstruktion i 
miljöcertifierat limträ. Från entréhallen nåddes ingången till utställ-
ningen med trappa eller rulltrappa. Utställningsområdet var cirka 1 500 m2 
stort och var beläget på första och andra våningen. På bottenplan fanns 
utrymme för butik och café samt en entré till konferensavdelningen. Den 
andra våningen inrymde ett ca 160 m2 stort kontorsutrymme. Konfe-
rensavdelningen fanns på tredje våningen och var ca 600–700 m2 stor. 
Från konferensavdelningen kunde en takterrass nås, vilken låg ovanpå 
entréhallen och som var försedd med en bar. I anslutning till konferens-
avdelningen fanns ett kök för tillagning av mat till konferensgästerna.
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3.2.3 Upphandling av byggföretag

Under första halvåret 2009 upphandlades ett byggföretag för att kon-
struera den svenska paviljongen. Upphandlingen genomfördes med hjälp 
av en svensk upphandlingskonsult, ett projektledningsföretag i Kina och 
ett svenskt advokatkontor med en filial i Shanghai samt i samarbete med 
Sweco och deras partner.

Upphandlingen inleddes i mitten av februari och genomfördes i två 
steg. Först fick intressenter anmäla intresse och formellt ansöka om att 
delta i upphandlingen. Tretton intresseanmälningar skickades in. I mars 
tillkännagavs vilka sex företag som hade kvalificerat sig. Dessa inkom 
därefter med anbud. Den därpå följande utvärderingen visade att Shanghai 
Zhu An Construction & Development Stock Co., Ltd. tillsammans med 
CCI Construction & Decoration Co., Ltd hade lämnat det mest fördel-
aktiga anbudet. Tilldelningsbeslut fattades i slutet av april och kontraktet 
kunde därefter skrivas under i maj 2009.

3.2.4 Paviljongen blir färdig

Under våren 2009 började paviljongen att byggas. Detta blev en komplex 
process med bl.a. tillstånds-, konstruktions- och logistikfrågor som bidrog 
till vissa förseningar i arbetet. Paviljongen invigdes den 1 maj 2010.

Statens konstråd bidrog med konstnärlig utsmyckning till paviljongen. 
Matti Kallioinens konstverk Organismens näringskedja och drömvärld 
placerades hängande i paviljongens entréhall. Verket All in One One in 
All av konstnären Gunilla Klingberg blev aldrig uppfört p.g.a. svårigheter 
med utrustningen och osäkerhet kring konstverkets konstruktion.
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Uppförandet av limträkonstruktionen 
var ett viktigt moment i byggandet av 
den svenska paviljongen.  





Besökare som köar i entréhallen i väntan 
på att få komma in i utställningen.



Foton på svensk natur av fotografen  
Mattias Klum i storformat klädde inner-
fasaderna mellan paviljongens volymer.





Paviljongen upplyst på kvällen. 
Stadsmönstret på paviljongens 
ytterfasad framträder genom 
upplysning av de stora stråken.



I bakgrunden syns upplyst Matti 
Kallioinens konstverk  Organismens 
näringskedja och drömvärld. 



Utsikt mot den svenska  
paviljongen genom den danska 
paviljongens yttervägg.
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3.3 Tema, logotyp och utställning utformas

3.3.1 Upphandling av utställningskonsult

Upphandlingen av utställningskonsult genomfördes under sommaren 
2008. Inför detta hade kommittén att välja mellan att själva specificera 
tema, objekt och liknande och därefter upphandla enbart gestaltning, 
eller att upphandla helheten. Kommittén valde att upphandla en konsult 
med uppgift att utforma innehållet i utställningen, i samråd med kom-
mittén och dess samarbetspartner, samt att även uppföra den. I uppdraget 
ingick bl.a. även att leverera ett tema, en logotyp och ett utställnings-
koncept (theme statement), vilket varje deltagande land var skyldig att 
lämna in till den kinesiska Expoorganisationen. Däremot beslutade kom-
mittén att arbete med presentationen av det svenska deltagandet i Expo 
2010 på Internet inte skulle ingå i upphandlingen.

I upphandlingsunderlaget poängterade kommittén att utställningen 
skulle knyta an till temat för Expo 2010, Better City, Better Life, och 
kommunicera de tre ledorden: innovation, hållbarhet och kommunika-
tion. Betydelsen av att knyta an till den kommunikativa plattformen  
för Sverigefrämjande i utlandet, Sverigebilden 2.0, uppmärksammades 
även. Utställningen skulle utformas så att hållbarhet manifesterades  
och svenskt hållbarhetskunnande demonstrerades. Kommittén beto-
nade även vikten av att beakta miljöpåverkan, estetiska värden, kostnader 
och kopplingen till Sverige i samband med materialval till utställningen.

Sex anbud lämnades in i upphandlingen. Anbuden utvärderades efter 
anbudsgivarens programförklaring/idébeskrivning över utställningens 
gestaltning samt efter pris och projektorganisation. Den 14 oktober 2008 
tillkännagavs att ett konsortium bestående av Springtime i samarbete 
med Futurniture, Tengbom Arkitekter och Eastwei Relations (nedan 
kallad utställningskonsulten) hade lämnat det mest fördelaktiga anbudet. 
Kommittén fattade tilldelningsbeslut och kontrakt undertecknades i 
oktober 2008.

I november 2008 lämnades utställningskonceptet in till den kinesiska 
Expobyrån vid en ceremoni i Shanghai. Hans Jeppson, tf generalkommis-
sarie och Mr. Hong Hao, Director General vid Expobyrån underteck-
nade då även Sveriges deltagarkontrakt. Utbildnings minister Jan Björklund 
närvarade vid ceremonin.
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Spirit of Innovation

Sustainability

Communication

Innovation

CollaborationInfluence

Trust

Trädet symboliserar Spirit of Innovation, vilket grundar sig i ledorden kommuni-
kation, hållbarhet och innovation samt i svenska värderingar såsom samarbete, 
deltagande och förtroende.

3.3.2 Det svenska temat Spirit of Innovation

Som anges i avsnitt 2.4.5 blev Spirit of Innovation tema för det svenska 
deltagandet i Expo 2010. Arbetet som ledde fram till detta val av tema 
utgick från de budskap som kunde vara relevanta för medfinansiärerna 
att kommunicera kring det svenska deltagandet. Med utgångspunkt i de 
samtal som hade förts med medfinansiärerna hade kommittén bestämt 
tre ledord för det svenska deltagandet i Expo 2010: innovation, hållbarhet 
och kommunikation. Dessa ledord kunde sedan utställningskonsulten 
vidareutveckla till temat Spirit of Innovation. I arbetet med temat var det 
även viktigt att utgå ifrån det kinesiska temat för världsutställningen, 
Better City, Better Life, samt den kommunikativa plattformen för Sverige-
främjande utomlands, Sverigebilden 2.0. Förslaget till tema presenterades 
av utställningskonsulten i november 2008 och antogs då av kommittén. 
Temat valdes med betoningen på Spirit för att uttrycka den innovations-
anda som finns i Sverige.

Temat skulle bli grunden för kommunikationen kring det svenska del-
tagandet och var även temat för utställningen. Den kinesiska översätt-
ningen av temat betydde egentligen Light of Creativity. Översättningen 
gjordes med omsorg och testades på kinesiska fokusgrupper. Dessa fokus-
grupper spelade en viktig roll för att säkerställa att temat fungerade på 
kinesiska samt för att testa såväl färger och former som budskap i utställ-
ningen. Baserat på temat färdigställdes det svenska utställningskonceptet.
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Den svenska logotypen syntes 
väl på paviljongens fasad.



SOU 2011:22

68

3.3.3 Den svenska logotypen

Den svenska logotypen formades utifrån de svenska ledorden hållbarhet, 
innovation och kommunikation. Enligt formgivarens beskrivning syftade 
den svenska logotypen till att få betraktaren att vilja utforska, leka och 
hitta nya perspektiv och ämnade förmedla en innovationsanda. Dess 
form signalerade framsteg och tillväxt. I betraktarens öga kunde logo-
typen tolkas som att välja vägar, att gå samman, att mötas eller ett träd 
som växer upp. Den var också en subtil referens till den svenska flaggan 
och dess kors av solljus, sedd genom ett prisma. Med lite fantasi kunde 
det i logotypen även skönjas en förenklad stadsbild som stiger upp där 
svenska och kinesiska vägar möts. 

3.3.4 Utställningen skapas

De medfinansierande företag, regioner och organisationer som gick med 
i projektet kunde, i dialog med utställningskonsulten, aktivt påverka 
innehåll och budskap i utformningen av utställningen. Mycket kunskap 
och fakta hämtades även från tidigare världsutställningar, utställnings-
experter, Sverigefrämjande organisationer samt inte minst av sinologer. 
Det var viktigt att budskapen skulle fungera gentemot kineser, eftersom 
besökarna på Expo 2010 till 95 procent förväntades komma från Kina. 
För detta ändamål skapades ett antal fokusgrupper i Kina, där innehållet 
i utställningen testades, se avsnitt 3.3.2. Kommittén bidrog även aktivt 
med synpunkter och kunskap. 
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Viktiga målsättningar som utkristalliserades genom dessa processer var 
att besökarna skulle ha roligt i den svenska utställningen och uppleva att 
Sverige har lösningar för hållbar stadsutveckling. Ett strategiskt beslut var 
även att använda en enkel presentationsteknik. Den svenska innovations-
andan skulle visas på andra sätt, inte genom att ha flest LED-väggar eller 
LCD-skärmar. Viktigare var att det skulle finnas något som barn kunde 
uppskatta. Enkelhet och ärlighet skulle också vara ledstjärnor.

Utställningen utformades så att den skulle nå ut till de två huvudmål-
grupperna, kinesiska beslutsfattare, Young Urbans, men den var även 
skapad för barn. Utställningens berättelse handlade om den svenska 
innovationsandan, Spirit of Innovation, och det innovativa Sverige, med 
lösningar för att skapa ett bättre vardagsliv i städerna för alla, A Better 
City, A Better Everyday Life for Everybody. En berättelse tog form som 
innefattade miljöproblem som Sverige har haft, innovativa lösningarna 
på dessa problem, presentation av den svenska innovationsandan som 
skapar uppfinningsrikedom samt av flera framtidsprojekt som är på gång 
i regioner runt om i Sverige. 

Utställningskonsultens slutgiltiga koncept för utställningen godkändes 
av kommittén i augusti 2009. Mer om utställningen i avsnitt 4.2 samt 
bilderna på sidorna dessförinnan. 

Den svenska utställningen installerades i paviljongen under mars och april 2010. 
här pågår arbete med det s.k. miljörummet.
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Sammanfattning
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3.4 Utveckling av webbplatser

Som beskrivs i avsnitt 2.4.9 fattade kommittén ett strategiskt beslut om 
att genomföra en satsning på att kommunicera det svenska deltagandet 
på Internet i Kina, genom en egen kinesisk webbplats och i kinesisk 
social media. Utöver detta hade kommittén även en egen webbplats i 
Sverige, expo2010.se. 

3.4.1 Kommitténs hemsida, expo2010.se 

En av de första åtgärderna som gjordes då det operativa arbetet med att 
förbereda Sveriges deltagande i Expo 2010 inleddes, var att förvärva domän-
namnet expo2010.se. Syftet var att skapa en webbplats för kommittén. I 
början av 2008 lanserades webbsidan expo2010.se, som var ganska rudi-
mentär till sin form och innehöll främst allmän information om det 
svenska Expodeltagandet och kontaktuppgifter. En svensk och en engelsk 
version skapades av webbsidan. Inga större resurser lades ner på expo2010.
se, utan huvudfokus låg istället på att utveckla en kinesisk webbplats för 
det svenska deltagandet, vilken senare skulle få namnet swedenexpo.cn. 
Efter att världsutställningen var över utvecklades expo2010.se till en 
statisk webbsida där grundläggande information om det svenska Expo-
deltagandet kunde inhämtas och olika fördjupande dokument om projektet 
kunde laddas ner, så som de rapporter som beskrivs i bilaga 12.

3.4.2 Utveckling av webbplatser i Kina

Samtidigt som en kinesisk webbplats planerades för det svenska delta-
gandet i Expo 2010, swedenexpo.cn, förekom det på annat håll även planer 
på att skapa en kinesisk version av webbplatsen sweden.se, Sveriges of-
ficiella webbplats som utvecklas och drivs av Svenska institutet3. Att 
utveckla dessa två webbplatser gemensamt bedömdes kunna skapa synergi-
effekter, varför Svenska institutet och kommittén i december 2008 träf-
fade en överenskommelse om att utveckla de respektive webbsidorna 
gemensamt. I avtalet ingick även att kommittén skulle ge ett ekonomiskt 
bidrag på 1,5 miljoner till utvecklingen av den kinesiska versionen av 
sweden.se (sweden.cn) samt att en projektledare skulle anställas i Kina 
för att leda det gemensamma utvecklingsarbetet. 

3 Fem NSU-organisationer, Svenska institutet, Regeringskansliet, Invest Sweden, VisitSweden och  
Exportrådet står bakom Sweden.se.
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Strax efter att överenskommelsen var beslutad inleddes en upphandling 
av en konsult till att utveckla de båda webbsidorna i Kina. Upphandlings-
arbetet leddes av Svenska institutet. Fem anbud lämnades in och utvär-
derades. I februari 2009 tillkännagavs att den lokala kinesiska filialen av 
företaget DMG hade lämnat det mest fördelaktiga anbudet. Anbudsgivaren 
var baserad i Shanghai och ett kontrakt undertecknades med detta företag 
för att bygga webbplatserna. I april 2009 inleddes detta arbete. Inled-
ningsvis genomfördes ett grundligt förarbete där målgrupper identifie-
rades, konkurrerande webbsidor granskades o.s.v. En svensk microsajt 
lanserades i september 2009 och i slutet av april 2010 presenterades huvud-
sidan, swedenexpo.cn. Se vidare avsnitt 4.4.

3.4.3 Expo Shanghai Online

Parallellt med det svenska webbarbetet arrangerade även den kinesiska 
Expobyrån en digital variant av Expo 2010 i Shanghai, ”Expo Shanghai 
Online”. Då upplägget för denna virtuella världsutställning inte var sär-
skilt attraktivt valde Sverige att engagera sig i denna satsning på en låg nivå. 

3.5 Programverksamheten växer fram

Programverksamhetens bredd förutsatte samverkan med många organi-
sationer. I förberedelserna ingick därför många möten med aktörer i Sve-
rige med intressen och kunskap om Kina. Kommitténs programråd till-
sattes 2009 och speglade i sin sammansättning såväl myndigheter som 
företag och forskning. De fyra forum som kommittén hade initierat ska-
pades i nära samverkan med Regeringskansliet och myndigheter inom de 
fält som rör innovationer, hållbara städer, CSR och hälso- och sjukvård. 
Alla forum genomfördes sedan tillsammans med svenska företag och än 
fler organisationer. Programverksamheten inleddes 2009 med Ground 
Breaking Ceremony som producerades med hjälp av konsulter i Shanghai. 
För genomförandet av Sveriges nationella dag på Expo togs tidigt kontakt 
med Svenska institutet som fick ansvaret för denna dags kulturprogram. 
Cirkus Cirkör fick 2009 i uppdrag att koordinera det dagliga kulturpro-
grammet Street by Sweden. Se vidare avsnitt 4.5.
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3.6 Administrativ struktur

Det svenska deltagandet i världsutställningen förutsatte en grundlig ad-
ministrativ struktur. En hel del resurser lades därför på att skapa goda 
och säkra administrativa rutiner och en effektiv verksamhetsstyrning.
Komplexiteten i det administrativa arbetet visade sig bli stor, inte minst 
med tanke på att verksamheten genomfördes både i Sverige och Kina. 
Båda ländernas samt även Expobyråns regelverk behövde beaktas. I till-
lägg till detta fanns det i stort sett inte något användbart administrativt 
basmaterial som lämpade sig för verksamheten att tillgå och utgå ifrån, 
vilket medförde att stora delar av de administrativa funktionerna fick 
utformas från grunden.

3.6.1 Sweden Section of Expo 2010

Vid det tredje deltagarmötet för Expo 2010, som hölls i november 2008, 
uppmanade den kinesiska Expoarrangören samtliga deltagande länder 
att etablera s.k. ”domestic business entities”, här kallat ”Expobolag”. Syftet 
med dessa bolag var att de skulle förenkla möjligheten för deltagarna att 
bedriva verksamhet i Kina i samband med Expo 2010 och ta in material 
skatte- och tullfritt på Expoområdet. Således etablerade kommittén i 
början av 2009 ett s.k. Expobolag, i likhet med övriga deltagande länder 
och organisationer, vilket fick namnet Sweden Section of Expo 2010 
(nedan ”Sweden Section”).

Den bolagsform som Expobolagen hade fanns inte med bland de bolag-
styper som omnämns i kinesisk lagstiftning, eftersom denna bolagsform 
var en specialkonstruktion som hade skapats särskilt för Expo 2010. I 
svensk terminologi liknade Expobolagen främst handelsbolag.

Tillsammans med Utrikesdepartementets ekonomiavdelning utarbe-
tades administrativa rutiner för Sweden Section. Dessa skulle säkerställa 

I samband med att Sweden Section 
öppnades utfärdades ett kinesiskt 
bolagscertifikat . 
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god internkontroll och att tillämpligt regelverk i Kina och Sverige efter-
följdes. En beredning genomfördes inom valda delar av Regeringskansliet 
i syfte att informera och skapa förankring kring bolaget. Export rådet och 
Vinges advokatkontor i Kina m.fl. spelade också viktiga roller i arbetet 
med etableringen av Sweden Section. 

3.6.2 IT-infrastuktur

Kommittén genomförde under 2009 en förstudie för att kartlägga IT-
behoven i den svenska paviljongen. Detta resulterade i en rapport och en 
kravspecifikation som gav vägledning till det fortsatta upphandlingsar-
betet av IT-miljön. En IT-ansvarig medarbetare rekryterades för att 
projektleda utformning och implementering av IT-miljön i paviljongen.

Med tanke på projektets begränsade resurser och tidslängd var en 
grundläggande princip inom IT-området att inte binda upp extra resurser 
i form av IT-kompetens eller utrustning utan att istället hyra in. Detta 
inte minst för att ha flexibilitet under tiden som världsutställningen pågick 
samt för att underlätta avvecklingen. 

3.6.3 Ekonomiadministrativt arbete

I samband med att kansliet för det svenska Expodeltagandet inrättades 
i Stockholm beslutades att ekonomiadministrationen i Sverige skulle 
skötas inom Regeringskansliets ekonomisystem. Tanken var att kom-
mitténs ekonomiadministration skulle hanteras så lika som möjligt den 
övriga verksamheten som bedrivs inom Regeringskansliet, och att arbetet 
därigenom kunde förenklas bl.a. genom att den elektroniska faktura-
hanteringen och befintligt IT-stöd för uppföljning då kunde användas.

Ekonomiadministrationen i det nyupprättade kinesiska Expobolaget 
Sweden Section hanterades inom Exportrådets ekonomiavdelning i Shang-
hai. En arbetsordning och en för Sverige och Kina gemensam ekonomisk 
beslutsordning togs fram i syfte att skapa tydlighet kring olika ansvarsom-
råden, beslutanderätt och allmänna ekonomiadministrativa rutiner.

3.6.4 Budget

En mer detaljerad budget utarbetades under sommaren 2009, vilken var 
uppdelad så att verksamheten i Sverige respektive Kina kunde följas upp 
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både separat och gemensamt. Budgeten fastställdes vid kommittémötet 
den 31 augusti och följdes därefter upp regelbundet med månatliga utfall 
och prognoser.

3.6.5 Valutarisk

Valutasäkring av ekonomiska medel ingick inte i UD:s ekonomiadminis-
trativa rutiner. Kompensation för eventuella valutakursförluster var inte 
heller aktuell. Detta innebar att kommittén fick acceptera en valutarisk 
under projektets gång. I oktober 2007, när beslutet fattades att kommit-
tén skulle bildas, var den genomsnittliga växelkursen för månaden 1 CNY 
= 0,86 SEK.4  Den svenska kronans växelkurs försämrades dock succes-
sivt och under våren 2009, då verksamheten i Kina började ta fart på 
allvar, rörde sig växelkursen för 1 CNY upp över 1,40 SEK. Därefter 
skedde en återhämtning och den genomsnittliga växelkursen för hela 
projektet landade till slut på 1,08 SEK för 1 CNY. Detta var en betydligt 
sämre växelkurs än den i oktober 2007. 

Kommittén överförde drygt 70 miljoner kronor till Kina. I förhål-
lande till den månatliga växelkursen i oktober 2007 reducerades de reella 
ekonomiska medlen med omkring 15 miljoner kronor på grund av den 
försvagade svenska kronan.

3.6.6 Ränteintäkter

Medfinansiärerna skulle enligt de kontrakt som tecknats bidra med 
olika stora ekonomiska summor till det svenska Expodeltagandet. 

Dessa medel rekvirerades av medfinansiärerna och sattes in på ett 
konto tillhörande Regeringskansliet. Anledningen till att medlen sattes 
in på detta konto var att det hade bestämts att Regeringskansliets elek-
troniska fakturahanteringssystem skulle användas för att genomföra 
utbetalningar. Detta innebar dock att den ränta som generades av kom-
mitténs medel tillföll förvaltningsavdelningen, och inte det svenska 
Expodeltagandet, enligt Regeringskansliets gällande policy för ränte-
intäkter från detta konto.

4 Växelkursen är hämtad från Riksbankens hemsida, www.riksbank.se.
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3.6.7 Upphandlingar

Flertalet upphandlingar genomfördes under 2008 och 2009 och beskrivs 
i olika delar av slutrapporten utifrån ämne. Därtill hanterades diverse 
upphandlingsfrågor löpande. Det var ofta oklart hur lagen om offentlig 
upphandling, LOU, skulle tillämpas i olika fall såväl p.g.a. kommitténs 
form som att verksamheten bedrevs i Kina. Särskild upphandlingskon-
sult engagerades som stöd i detta arbete och kontakter förekom även med 
Regeringskansliets upphandlingssektion samt annan expertis.

3.7 Medarbetare i det svenska Expoteamet

3.7.1 Personal i Sverige och Kina

Som tidigare nämnts inrättades i november 2007 ett kansli i Stockholm, 
dit personal knöts för att arbeta med Sveriges deltagande i världsutställ-
ningen i Shanghai. Personalstyrkan var initialt liten, men började under 
2009 att växa i både Sverige och Kina. Under våren 2010 minskade antalet 
anställda i Sverige samtidigt som personalstyrkan i Kina växte snabbt. 

Under tiden världsutställningen i Shanghai pågick uppgick den egna 
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Figur 3.1  Personal i Sverige och Kina
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Gruppbild från entréhallen i svenska paviljongen på personalen, där de tillsammans 
bildar formen av den svenska logotypen.

personalen för Sveriges Expodeltagande till cirka 75 personer, svenskar 
och kineser. Därtill fanns annan personal som arbetade i den svenska 
paviljongen, t.ex. vakter, städpersonal, restaurang-, butiks- och caféper-
sonal, vilket resulterade i att den totala personalstyrkan i paviljongen 
kunde räknas till över 230 personer. Strax efter världsutställningens 
stängning minskade antalet anställda i Kina snabbt och de sista måna-
derna bedrevs arbetet av ett fåtal personer, främst i Sverige.

Det var viktigt med tidig bemanning på plats i Shanghai. Att snabbt gå 
från ett fåtal medarbetare till en stor personalstyrka för att sedan hastigt 
krympa organisationen igen skapade vissa utmaningar i organisationen. 
Den svenska organisationen hade generellt sett en relativt liten personal-
omsättning.

3.7.2 Anställningsformer

Det visade sig vara mest effektivt rent administrativt att ha olika anställ-
ningsformer för personalen som arbetade i Kina. Tre medarbetare var 
anställda i Stockholm, men utsända till Shanghai på s.k. URA-kontrakt. 
Viss personal var anställda i det svenska Expobolaget Sweden Section, 
medan andra medarbetares anställningar administrerades genom ett ser-
viceföretag. Därtill fanns i paviljongen även personal som var anställda 
av samarbetspartner och andra företag.
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T.v. Glada guider och butikspersonal. Från vänster Tom huang, Cici, Wang Tianjun, 
Xu Yun och nick Man. 

T.h. Genom ett samarbete med h&M fick guiderna ett urval kläder ur vårkollektionen 
2010 Garden collection samt ur h&M:s ekologiska kollektion. Designcheferna 
Margareta van den Bosch och Ann-Sofie Johansson ledde arbetet med urvalet till en 
Expokollektion. Bl.a. ingick vit top och blommig kjol samt röd kostym, vilka här bärs 
av guiderna AnnaKlara Petterson och Jonas Kei.

3.7.3 Rekrytering av personal

Rekryteringen av personal i Kina genomfördes både i egen regi och till-
sammans med ett serviceföretag. Personalen rekryterades genom annon-
sering samt i viss mån ur existerande nätverk. Sverige valde strategin att 
ha både svensk och kinesisk personal som arbetade med det svenska del-
tagandet i Expo 2010. Blandningen var stimulerande och skapade goda 
möten mellan svenskar och kineser. God lokal kompetens var värdefullt. 
En betydande del av den totala personalstyrkan utgjordes av guider.

3.8 Samarbete med många aktörer

I samband med Sveriges deltagande i Expo 2010 samarbetade kommittén 
med många olika aktörer i skilda kretsar. Kommittén hade särskilt nära 
samarbeten med de svenska främjarorganisationerna. Dessa innefattar 
Utrikesdepartementet och de svenska utlandsmyndigheterna i Kina (ge-
neralkonsulat och ambassad), Exportrådet, Invest Sweden och VisitSweden 
samt Svenska institutet. 

De svensk-kinesiska relationerna har många förgreningar och inte minst 
i programverksamheten var det därför en viktig utgångspunkt att identi-
fiera relevanta aktörer som kommittén kunde samverka med. Betydelsen 
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av att ha partnerskap med organisationer och institutioner på plats i Kina 
kan inte nog understrykas. Inte bara för att skapa intresseväckande och 
bra innehåll i verksamheten utan också för att ge möjlighet till fortsatt 
goda förbindelser efter det att kommitténs verksamhet avslutats.

Generalkonsulatet i Shanghai fick av naturliga skäl en särskilt central 
roll i arbetet med det svenska deltagandet i Expo 2010. Generalkonsulatet 
bistod bl.a. med råd och insatser i olika delar av verksamheten. Ett särskilt 
viktigt arbete utfördes i samband med inkommande högnivåbesök i form 
av kungligheter, ministrar och statssekreterare. Arbetsfördelningen var 
uppdelad så att generalkonsulatet var ansvarig för kontakter utanför Expo-
området, medan kommittén hade ansvaret för frågor på Expoområdet 
t.ex. gentemot Expobyrån. Exportrådet spelade också en viktig roll och 
deltog bl.a. som arrangör av forum, anordnade olika delegationsresor 
samt bistod även med rådgivning och stora insatser inom det adminis-
trativa arbetet. Samarbetet med Invest Sweden var värdefullt och inklu-
derade delaktighet i verksamheten i den svenska konferensavdelningen 
(som t.ex. arrangör av olika aktiviteter), strategisk rådgivning samt även 
medverkan i det generella investeringsfrämjandet som bedrevs inom ramen 
för det svenska Expodeltagandet. Därtill utvecklades ett betydelsefullt 
samarbete även med ambassaden i Peking, VisitSweden, svenska handels-
kammaren i Kina och Svenska institutet. 

Utöver dessa samarbeten med främjarorganisationerna hade kommittén 
även löpande kontakt med många andra organisationer. Här förtjänar 
särskilt att omnämnas kontakterna med den internationella världsutställ-
ningsbyrån, BIE, den kinesiska Expobyrån i Shanghai och de övriga 
nordiska länderna. I bilaga 10 berättas mer utförligt om kontakterna och 
samarbetet med dessa aktörer.

190 länder deltog i Expo 2010. I bilaga 11 analyseras några av dessa länders 
olika deltaganden i världsutställningen. Av analysen framgår bl.a. att stor-
leken på budgeten för de olika ländernas deltaganden har varierat mycket. 
T.ex. var Finlands budget 158 miljoner kronor och den danska 186 miljoner 
kronor. Island särskiljer sig genom sin mycket begränsade budget på 16 
miljoner kronor. Finansieringskällorna har också sett olika ut i länderna, 
där Danmark och Sverige har haft lika stor andel privata och statliga 
medel i finansieringen, medan flera andra länder har haft en större andel 
statlig finansiering. T.ex. finansierades Irlands, Kanadas och Estlands Ex-
podeltaganden helt av staten. Temat för respektive lands deltagande har 
också haft ett varierat innehåll. Estlands tema var Save City, Kanadas var 
The Living City: Inclusive, Sustainable, Creative, Nederländernas tema 
var Happy Street, isländska temat var Pure energy – Healthy living, Norge 
hade Powered by Nature som tema och Danmark Welfarytales.
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T.v. Islands generalkommissarie, hreinn Paulsson, Finlands generalkommissarie 
Pertti huitu, Sveriges generalkommissarie, Annika Rembe, Danmarks generalkom-
missarie, Christopher Bo Bramsen och norges paviljongdirektör Espen Guterud.

T. h. Inför öppningen av världsutställningen genomfördes utrymningsövningar i den 
svenska paviljongen. På bilden syns f.v. guiderna Jackie Yuen, Eric Osterman och 
henrik Törnell. 

3.9 Logistik

Arbetet med logistiken var avgörande för att få en smidig hantering av de 
dagliga aktiviteterna i paviljongen. Logistikarbetet pågick dock även 
innan och efter Expoperioden, när verksamheten byggdes upp och sedan 
avvecklades. Logistiken innefattade bl.a. transport av material, personer, 
varor och produkter in och ut från Expoområdet. På förhand var det svårt 
att överblicka den omfattning som arbetet med logistik skulle få. Arbetet 
bestod bl.a. i hantering av ansökningar om personalpass, koordinering av 
lagerutrymmen, kontakter med Expobyrån etc. Under Expo 2010 be-
hövde samtliga formella dokument som krävdes för de olika ansökning-
arna och tillstånden stämplas och signeras av ansvarig på plats i pavil-
jongen, vilket krävde god planering och samordning av alla inblandade. 

3.10 Krisberedskap

Säkerhetsansvaret på Expoområdet var uppdelat så att varje deltagande 
land ansvarade för säkerheten inom sin paviljongs geografiska område, 
medan Expobyrån hade säkerhetsansvaret på områdena utanför dessa ytor. 
Expobyrån hade det övergripande ansvaret och ställde krav på paviljong-
erna bl.a. rörande brandsäkerhet, evakueringsmöjligheter och kameraöver-
vakning. Sverige arbetade metodiskt för att skapa en god krisberedskap 
och en hög säkerhet i den svenska paviljongen.
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Innehållet i det svenska deltagandet

4 Innehållet i det svenska deltagandet

4.1 Kommunikationsstrategi

För att hålla samman samt skapa effektivitet och tydlighet i budskapen 
kring det svenska deltagandet utvecklades en kommunikationsstrategi. 
Strategin omfattade hela innehållet i det svenska deltagandet, dvs. utställ-
ningen, konferensverksamheten, webben, programaktiviteterna och 
kommunikationsarbetet. I kommunikationsstrategin angavs att målet 
för all kommunikationen i samband med deltagandet var att skapa:

•   en stärkt, allsidig och positiv bild av Sverige som ett nytänkande, öppet 
och utvecklingsinriktat land med människa och miljö i centrum.

•  f örståelse och intresse för svenska värderingar.

•   en effektiv plattform för deltagande medfinansiärer (regering och 
näringsliv) så att dessa skulle kunna utveckla.

•   affärer i form av export av varor och tjänster, import, investe-
ringar och turism.

•   bilaterala relationer mellan svenska och kinesiska departement, 
myndigheter och organisationer i form av uppföljning av existe-
rande, eller etablerande av nya, avtal och överenskommelser.

•   bestående mekanismer eller processer på nya områden av värde 
för såväl Sverige som Kina. 

•   ett nätverk av individer eller grupperingar med intresse för  
Sverige, Friends of Sweden.

I kommunikationsstrategin identifierades även målgrupper för kommu-
nikationen, såväl i Sverige som i Kina. Kinesiska målgrupper var besluts-
fattare inom administration/politik samt näringsliv, Young Urbans 
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(unga, välutbildade stadsbor med en utblick mot omvärlden) samt all-
mänheten i form av mässbesökare (inte minst barnfamiljer). I Sverige var 
målgrupperna de näringslivsintressenter som var involverade i projektet 
samt berörda offentliga beslutsfattare och representanter. 

Utgångspunkten var att det svenska deltagandet var en av de största 
främjandesatsningarna som hade gjorts utomlands. Deltagandet byggde 
på frågeställningar som delades av både Sverige och Kina samt syftade 
till att skapa en plattform för möten, möjligheter för nya affärer samt 
ökad förståelse för svenska värderingar. Sverige hämtade inspiration ur 
det kinesiska temat för Expo 2010, Better City, Better Life, och ämnade 
i deltagandet visa upp smarta och resurseffektiva lösningar för städer. I 
samband med Expo 2010 skulle den svenska innovationsandan, Spirit of 
Innovation, (det svenska temat), visas upp. Dess ursprung kom från 
svenska värderingar så som öppenhet och nytänkande, obyråkratisk 
ledarstil, strävan efter konsensus och helhetssyn osv.

Den övergripande strategin för kommunikationen angavs till följande:

•  Kommunikationen ska bygga långsiktiga relationer.

•   Kommunikationen ska präglas av innovation, kommunikation 
och hållbarhet.

•  Kommunikationen ska vara  relevant och ”ödmjukt kaxig”.

•  Kommunikationen ska stötta program och utställning och omvänt.

•  Kommunikationen ska genomföras i Sverige och Kina samtidigt.

Tre huvudbudskap i kommunikationen kring det svenska deltagandet 
Expo 2010 identifierades utifrån temat Spirit of Innovation:

1. Smarta lösningar för Better City Better Life.

2. Nytänkande med människa och miljö i centrum.

3. Öppenhet och samverkan skapar hållbara lösningar.

Prioriterade kommunikationskanaler urskiljdes även, såväl för Sverige 
som för Kina. Internet, media, direkta marknadsföringsaktiviteter samt 
kommunikation genom samarbetspartner var exempel på viktiga kanaler.

Olika kommunikativa mål sattes upp i kommunikationsstrategin. Det 
var även viktigt att se kommunikationen kring det svenska deltagandet 
ur ett perspektiv som var längre än själva Expoperioden. Målsättningen 
var att skapa långsiktiga relationer och ett fortsatt intresse för Sverige 
och svenska lösningar även efter Expo 2010.





Lekfullheten genomsyrade hela utställningen och  
kom i uttryck redan på utsidan av paviljongen, där två  
stora Dalahästar stod som symboler för den svenska  
paviljongen och fungerade som attraktiva fotoobjekt  
och lekmöjlighet för barnen. hästen som symbol är 
positivt laddad i Kina. Region Dalarna och Mora  
sponsrade med dalahästarna. 

Många besökare utnyttjade möjligheten att åka rutsch-
kana mellan andra och första våningen i utställningen. 
Däribland Jacob Wallenberg och Börje Ekholm, Investor. 

Utanför den svenska paviljongen fanns lekplatsen  
villa villekulla, som användes flitigt av besökande barn.





Atmosfärrummet



hårdisk fr rk

andreas

Konstverket Cloud av Monica Förster stod i 
miljörummet och fungerade som en modell av 
en lunga eller ett moln som pulserade.
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Sjön Trummen var kraftigt förorenad men 
återställdes av kommunen 1970–1971. 
Besökarna kunde se hur sjön såg ut före och 
efter genom stora foton på zig-zag-väggar  
i miljörummet i utställningen.



andreas



I lösningsrummet presenterades SymbioCity-
konceptet, som handlar om att skapa hållbara 
helhetslösningar inom stadsutveckling.
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andreas
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Rutschkanan i utställningen mellan lösnings-
rummet på andra våningen och innovations - 
rummet på första våningen var ett verk av Ulf Rollof. 
Besökarna kunde även ta sig ner med trappa.
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Besökarna guidades av de tre målgruppsinspiratö-
rerna Erik Feng, Senior vice President för Ericsson 
i Kina, victoria Karlsson, trainee på volvo i Peking 
och Pippi Långstrump. På skylten informeras om 
hur innovationer skapas.

Sveriges tema väckte  
intresse från kinesisk media. 
här intervjuas generalkom-
missarie Annika Rembe 
framför innovationstavlan.



Gungorna, designade av Alexander Lervik,  
i innovationsrummet genererade elektricitet  
och började lysa när de sattes i rörelse.



Jakob

Robotar från ABB som tar emot besökares 
visitkort, klistrar dem på en Sverigekarta 
och delar ut pingisbollar i retur.

Många besökare ville ha 
stämplar i sina Expopass när 
de besökte olika paviljonger.



Den digitala kören Absolut Choir, 
utvecklad av Teenage Engineering, 
var ett interaktivt inslag i utställ-
ningens sista rum.

Utställningsbesökarna  
vinkas adjö av hundratals 
lovikavantar, som ett  
mjukt och varmt tack och  
välkommen åter.
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4.2 Den svenska utställningen

Den svenska utställningen tog sin utgångspunkt i den svenska innova-
tionsandan, Spirit of Innovation. Huvuddelen av utställningen var upp-
förd på två våningsplan i den svenska paviljongen, och placerad i fem rum 
med olika tema; svensk atmosfär, miljö, lösningar, innovationer och 
innovativt samhälle. En virtuell version av utställningen fanns på Sveriges 
kinesiska Expowebb, swedenexpo.cn.

Utställningen finns beskriven mer i detalj i bilaga 5. I avsnitt 6.1 redo-
visas antalet besökare i den svenska utställningen i förhållande till de 
uppsatta målen och i avsnitt 6.2 beskrivs vad besökarna tyckte om den 
svenska utställningen.

4.3 Konferensavdelningen

Konferensavdelningen i den svenska paviljongen var förhållandevis stor i 
jämförelse med liknande utrymmen i andra paviljonger. Den innehöll föl-
jande funktioner: 

•   entré med registreringsfunktion, lobby för väntande gäster och 
toalett

•   hissar för transport upp till konferensavdelningen på tredje 
våningen

•  tre lounger för mottagning av gäster och mingelytor

•  olika storlekar på mötesrum

•  två styrelserum för ca 14 personer vardera

•  en hörsal för ca 70 personer

•   ett mindre avskiljt mötesrum med loungemöblering för 8 
personer

•   två stora hörsalar för vardera ca 100 personer som sammansla-
get kunde husera ca 230 personer

•  kök för tillagning av mat till konferensgäster

•  bar på takterrassen

•  glasbalkong.

Innehållet i det svenska deltagandet
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Konferensavdelningen användes för tillfälliga utställningar, möten, semi-
narier, men också till mottagningar, luncher och middagar för särskilt 
inbjudna gäster. Planen redan från början var att ge medfinansiärerna 
möjlighet att använda konferensavdelningen utifrån egna önskemål. Stor 
vikt lades också vid att servicen i konferensavdelningen skulle vara mycket 
god. Konferensavdelningen användes främst av medfinansiärerna och 
komittén, men också av andra aktörer. Beläggningen var hög.

I avsnitt 6.3 presenteras statistik över konferensavdelningens användning 
och gästantal etc. samt även projektledarnas omdömen om konferensav-
delningen. I bilaga 6 beskrivs olika typer av aktiviteter som genomfördes i 
konferensavdelningen. Här berättar också några av samarbets partnerna 
om sina egna aktiviteter. Därtill redovisas den service som tillhandahölls 
i konferensavdelningen samt även de VIP-guidningstjänster som erbjöds. 

Konferensavdelningens totala yta var över 600m2.

Innehållet i det svenska deltagandet
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I den svenska konferensavdelningen fanns 
flera mötesrum. här används ett av dem av 
Atlas Copco för undertecknandet av ett avtal.

Matservering i konferens-
avdelningen var uppskattad.



Abslolut bar.

Foto: Petter Eldin,Sweco

Många av de samarbetspartner som använde 
konferensavdelningen utnyttjade också 
takterassen där det även fanns en bar.
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OvAn Ericsson använde den svenska paviljongen till flera 
olika aktiviteter, t.ex. ett innovations forum. På bilden 
syns forumets värd Douglas Gilstrap, strategi direktör  
på Ericsson.

T.h. I den svenska konferensavdelningen erbjöds olika 
tekniska lösningar, t.ex. använde SEB den 3D-filmteknik 
som tillhandahölls.

nEDAn Som avslutning på Skogsindustriernas arrang-
emang genomfördes en pingisturnering i konferens-
avdelningen med de inbjudna svenska spelarna Jörgen 
Persson och Mikael Appelgren.
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4.4 Swedenexpo.cn och kinesiska sociala medier

Genom den svenska paviljongens hemsida, swedenexpo.cn, kommuni-
cerades vad som hände i paviljongen även till dem som inte kunde göra 
ett personligt besök. De personer som hade besökt paviljongen kunde 
genom webbplatsen hålla fortsatt kontakt med Sverige och den svenska 
paviljongen. Hemsidan var interaktiv och uppdaterades i princip dagligen. 
Målet för swedenexpo.cn var dels att nå ut till många, och dels att få en 
viss andel lojala besökare som återkom regelbundet för att uppdatera sig 
med det senaste från den svenska paviljongen. Med tanke på målgruppen 
Young Urbans utformades swedenexpo.cn med ett modernt gränssnitt 
och element som kändes igen hos besökarna ur denna målgrupp, t.ex. 
med en bloggliknande nyhetssektion och ett kalendarium. Information 
och text varvades med bilder och videor för att göra innehållet intressant 
och lättillgängligt.

Swedenexpo.cn hade en engelsk och en kinesisk version och tanken 
var att innehållet skulle vara fullständigt speglat, dvs. sidorna skulle se 
identiska ut i alla aspekter och det enda som skulle skilja var språket. Det 
uttalade målet gällande nyhetsflödet var att göra minst ett nytt inlägg 
om dagen.

I Kina censureras innehåll som finns på Internet, vilket var en aspekt 
som behövde beaktas. För att inte riskera att sidan skulle spärras för 

Innehållet i det svenska deltagandet

Den svenska webbsidan utvecklades främst för att kommunicera med målgruppen 
Young Urbans. 
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kinesiska Internetanvändare valdes att använda en kinesisk server och 
att inte implementera någon kommentarfunktion på webbsidan. Det 
bjöds inte heller in till dialog på något annat sätt på swedenexpo.cn. 
Istället genomfördes en omfattande satsning på att kommunicera med 
kinesiska Internetanvändare genom kinesiska sociala medier.

De sociala medierna var en viktig kanal för att marknadsföra sweden-
expo.cn och för att direkt kommunicera budskapen kring det svenska 
deltagandet i Expo 2010. Då Kina inte har tillgång till samma sociala 
medier som resten av världen arbetades det parallellt med kinesiska och 
internationella sociala medier. Kommunikationen i sociala medier be-
drevs genom olika kanaler och på ett varierat sätt. Bl.a. laddades bilder 
upp på Flickr.5  Det sammanlagda resultatet av kommunikationen om 
det svenska Expodeltagandet på Internet i Kina redovisas i avsnitt 6.6. I 
bilaga 7 skildras arbetet med att driva trafik till swedenexpo.cn och där 
finns även mer information om kommunikationen i de sociala medierna.

4.5 Programverksamheten

Programverksamheten kommunicerade Spirit of Innovation och fungera-
de som ett sammanhållande kitt för övriga delar av det svenska deltagandet. 
I programarbetet samverkade 82 svenska och kinesiska programaktörer. 
450 föreställningar producerades inom ramen för den svenska program-
verksamheten, de flesta inom kulturprogrammet Street by Sweden. 
Kommittén arrangerade en ceremoni för det första spadtaget (Ground 

Innehållet i det svenska deltagandet

5 Flickr är en webbtjänst för uppladdning av digitala bilder och videofilmer i privata eller publika fotoalbum.

Den svenska guiden henrik Törnell gjorde matreportage från paviljonger under namnet 
hungry henrik. Reportagen publicerades på swedenexpo.cn och blev så populära att 
hungry henrik fick en egen kolumn i den kinesiska dagstidningen Shanghai Daily.



Bilden med flest ”favorit”-markeringar på 
Flickr. Kronprinsessan victoria och Prins 
Daniel utanför Storbritanniens paviljong.
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Breaking Ceremony) och en avslutande Grand Finale samt däremellan 
21 forum, seminarier och möten i paviljongens konferensavdelning. 

Programverksamheten innehöll flera höjdpunkter. Invigningen av den 
svenska paviljongen den 1 maj 2010 förrättades av handelsminister Ewa 
Björling inför en stor skara inbjudna gäster. Sveriges nationella dag firades 
den 23 maj med deltagande bl.a. av Kung Carl Gustaf, vice statsminister 
Maud Olofsson, officiella delegationer och en svensk näringslivsdelegation 
med 25 framstående företagsrepresentanter. Spirit of Innovation Forum, 
24 maj, arrangerades på innovationstema tillsammans med Vinnova och 
Invest Sweden. Symbio City Forum, 1–2 juli, handlade främst om hållbar 
stadsutveckling. Regeringskansliet hade huvudansvaret för forumet ge-
nom samordnaren för svensk-kinesiskt miljötekniksamarbete, Mats 
Denninger. CSR Forum, den 11–12 augusti, arrangerades genom ambas-
saden i Peking respektive Center för CSR och behandlade frågeställ-
ningar om företagens sociala ansvar. Symbio Care Forum, 13–14 oktober, 
hölls i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel samt barn- 
och äldreminister Maria Larsson. På forumet berördes frågor kring hälsa 
och sjukvård. Huvudarrangör var Exportrådet. Sista programaktiviteten 
som genomfördes var en Grand Finale i samband med avslutningen den 
31 oktober.

Innehållet i det svenska deltagandet

Kronprinsessan victoria och Prins Daniel förevisas det virtuella obduktionsbordet, 
en svensk innovation utvecklad av forskare i Linköping och norrköping. På bilden 
syns även f.v. generalkommissarie Annika Rembe, professor Anders Persson från 
Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, kommitténs ordförande 
Carl Cederschiöld samt Thomas Rydell från Interactive Institute.



Innehållet i det svenska deltagandethandelsminister Ewa Björling inviger  
paviljongen genom att måla ögon på  
den stora av de två dalahästarna. 

  

Kung Carl Gustaf tar emot blommor i  
samband med sitt besök. På bilden syns  
även vice statsminister Maud Olofsson  
och Sveriges dåvarande ambassadör i Kina,  
Mikael Lindström samt Carl Cederschiöld.
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T.v. Elisabet Falemo undertecknar i samband med Symbio City Forum ett avtal mellan 
den svenska och den kinesiska regeringen om samarbete inom hållbar utveckling.

T.h. En huvudaktör bakom Spirit of Innovation Forum var Sylvia Schwaag Serger, 
vinnova.

T.v. Barn- och äldreminister Maria Larsson höll ett inledande anförande vid Symbio 
Care Forum. 

T.h. Kinas hälsominister Chen Zhu deltog i Symbio Care Forum där han bl. a. talade 
om den sjukvårdsreform som Kina har genomfört de senaste åren.

Innehållet i det svenska deltagandet

Många olika ämnen diskuterades i 
den svenska konferensavdelningen 
under de samlingar som genomför-
des där. närmast på bilden syns Bo 
Diczfalusy, International Energy 
Agency, vid det nordiska mötet den 
25 juni 2010.
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Det mest omfattande svenska kulturprogrammet vid Expo 2010 var 
Street by Sweden. Programmet hade paviljongens publika delar som sin 
scen och många av föreställningarna skapades i interaktion med besö-
karna. Innehållet var musik, scenkonst och nycirkus av många slag och 
det improviserade var ett genomgående tema. Basen i programmet var 
Cirkus Cirkörs tvåveckorsensembler.

I utställningens sista rum fanns en scen för interaktiva och kreativa 
aktiviteter, Innovation Stage. Här genomfördes en blandning av slutna 
och öppna arrangemang. I alla verksamheter hade besökarna i utställ-
ningen insyn i det som hände på scenen, och i flera fall bjöds de in att 
medverka själva.

Utöver de evenemang som har redovisats ovan arrangerades även 
många andra programaktiviteter tillsammans med olika samarbetspartner, 
så som firandet av Sveriges nationaldag och ett barnkulturseminarium 
etc. Därtill genomfördes också såväl planerade som spontana aktiviteter 
på initiativ av guiderna, t.ex. sagostunder för barn som besökte utställ-
ningen. I bilaga 8 presenteras ett fullständigt kalendarium över kommitténs 
programverksamhet, en förteckning över alla programproducenter som 
kommittén samarbetat med, programrådet samt en bredare och mer in-
gående beskrivning av programmets höjdpunkter.
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STREET BY SWEDEn

Ovan Angela Wand, nedan t.v. Dogge Doggelito, 
nedan t.h. David & Fofo. På sid 121 högst upp 
t.v. Magmanus, högst upp t.h. Linnéa Backgård 
och sedan Anja Duchko-Zuber. Längst ner på 
sid 121 Complete Dance Company.





Linnéa Backgård,  
Street by Sweden.



Barn som deltog i Children  
Drama Competition, tillsammans 
med programchef Anna Rygård.



Generalkonsul Bengt Johansson den 9 maj, blomster-
konstnär Gunnar Kaj under midsommarfirandet, Swedish 
Fashion Performance den 23 maj samt Orphei Drängar 
och Elin Rombo i Expo Centre den 18 oktober 2010.
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Sagostund för kinesiska barn.
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4.6 Kommunikationsarbetet

I samband med Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai bedrevs 
ett intensivt kommunikationsarbete. Denna verksamhet baserades på 
kommunikationsstrategin och de mål för kommunikationen som angavs 
däri, se avsnitt 4.1. Det största kommunikationsarbetet utfördes under 
Expo 2010, men det var även värdefullt att ha en god kommunikation inför 
och efter Expo 2010.

Inför Expo 2010 arrangerades en del kommunikationsaktiviteter i både 
Sverige och Kina för att uppmärksamma det svenska deltagandet i Expo 
2010. Bland annat genomfördes ett program i Shanghai under en vecka i 
oktober/november 2009 under paraplynamnet Sweden Expo Week, vilket 
innefattade en miniutställning som gav en försmak av den kommande 
”riktiga” svenska utställningen vid Expo 2010. 

Övrigt kommunikationsarbete inför Expo 2010 bestod av många olika 
delar. Här kan bl.a. nämnas framtagande av grafisk profil, profilprodukter 
och trycksaker. Därtill producerades även olika korta filmer om Sveriges 
deltagande i Expo 2010, varav en visades på storbildsskärm på Stureplan 
i Stockholm. Personalen genomförde också många presentationer om det 
svenska Expodeltagandet i skilda sammanhang.

Under de 184 dagarna som världsutställningen pågick genomfördes 
kommunikationsarbetet med paviljongen som bas. Intresset från kinesisk 
media var stort. Det svenska deltagandets synlighet i kinesisk media 
beskrivs mer i detalj i avsnitt 6.5. I tillägg till kommitténs eget kommu-
nikationsarbete hade även många samarbetspartner, inte minst Official 
Partners, många kontakter med media och fick ofta stor uppmärksamhet.

Under Expo 2010 genomfördes även olika marknadsföringsaktiviteter 
i Shanghai för det svenska Expodeltagandet. Ett exempel på en sådan 
aktivitet var presentationen av Sveriges deltagande i Expo 2010 under 
Shanghai Rolex Masters i oktober 2010. 

I bilaga 9 beskrivs kommunikationsarbetet kring det svenska Expo-
deltagandet mer utförligt.



OvAn Generalkommissarie Annika Rembe inbjöds att 
hålla ett anförande på World Expo Summit i Peking, den 
12 november 2009, där bl.a. den kinesiska premiär-
ministern Wen Jiabao närvarade.

T.h. Kameramän i den svenska paviljongen i samband 
med invigningen den 1 maj.

Under Sweden Expo Week 
genomfördes en kinesisk 
teaterföreställning med 
Pippi Långstrump i en  
stadspark i Shanghai.



Sveriges deltagande i Expo 2010 omnämndes ofta i 
kinesiska tidningar, inte sällan med foto på förstasidan. 
här visar programchef Anna Rygård och bitr. gene-
ralkommissarie nina Ekstrand några artiklar för vice 
statsminister Maud Olofsson. 

Generalkommissarie Annika Rembe och Expobyråns 
vice Director General Mr huang Yaocheng drar upp 
blixtlåset till utställningens entré och inviger därmed 
Sweden Expo Week.
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4.7 Svenska paviljongens butik & café

Under världsutställningar har alla nationella paviljonger möjlighet att ha 
en butik och restaurang. Som redovisats i avsnitt 2.4.8 valdes dock restau-
rangalternativet bort och istället bestämdes att paviljongen skulle inrymma 
ett café och en butik. Erfarenheterna från tidigare världsutställningar 
visade ett blandat resultat för butik- och caféverksamheter. Kommittén 
ville därför inte driva paviljongens butik och café i egen regi, utan externa 
aktörer söktes för att istället sköta detta. Kravet på dessa aktörer var att de 
skulle kunna bidra med ett representativt sortiment, ha god erfarenhet av 
försäljning samt stor kännedom om den lokala marknaden i Kina. 

New Wave Group svarade väl upp mot dessa kriterier ang. butiken, 
och hade i tillägg till kraven även förmåga att designa och producera 
profilprodukter för det svenska deltagandet, vilket var värdefullt. För 
caféet valdes Taste of Nordic, vilka även drev serveringen i konferensav-
delningen. Detta företag valdes till caféet p.g.a. deras erfarenhet av att 
driva café i Kina och av svensk livsmedelsexport. 

Målsättningen med sortimentet i paviljongens butik var att det skulle:

•  ligga i linje med Sveriges tema Spirit of Innovation

•  vara bra svensk design

•  vara attraktivt för de kinesiska besökarna i paviljongen.

I arbetet med att ta fram ett sortiment togs bl.a. kontakt med Utrikes-
departementet och Svenska institutet för att inhämta deras erfarenheter 
av liknande projekt och tidigare världsutställningar. New Wave Groups 
erfarenheter från försäljning i Kina var vägledande i det slutliga urvalet. 

Sortimentet i den svenska paviljongens café innehöll svenska produkter, 
så som kaffe, bakverk, smörgåsar och öl. Senare under perioden togs även 
ett svenskt godissortiment in som kompletterade bilden av Sverige. En 
tävling utlystes i Sverige om att ta fram ett recept på ett bakverk som 
skulle säljas i paviljongens café. Resultatet blev en cheesecake med blåbär 
och saffranssmak, vilken uppskattades av cafégästerna.

Både New Wave Group och Taste of Nordic bemannade butiken med 
egen personal.

Innehållet i det svenska deltagandet
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Café och butik låg bredvid var-
andra; besökarna kunde dricka 
en kopp kaffe samtidigt som de 
tittade på butikens produkter. 
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5 Avveckling och framtid

5.1 Avvecklingsarbetet

Avvecklingen planerades löpande under projektets gång. Under som-
maren 2010 utarbetades en plan för avvecklingen där olika moment fanns 
specificerade. Mycket praktiskt arbete genomfördes med att avsluta all 
verksamhet. Därtill utfördes arbete med att förbereda förvaltningen av 
resultatet av det svenska Expodeltagandet efter att projektet hade avslu-
tats. Resultatet med deltagandet innefattade en fortsatt användning av 
den svenska paviljongen och temat Spirit of Innovation, skapandet av tre 
olika databaser med kontaktuppgifter till kinesiska besökare och VIP-
gäster, en mediedatabas samt en möjliggjord fortsatt kommunikation på 
Internet i Kina genom sweden.cn.

5.2 Den svenska paviljongens fortsatta liv

Den svenska paviljongen var utformad så att den skulle kunna nedmon-
teras och uppföras på annan plats. Tanken var redan från början att den 
svenska paviljongen skulle fortsätta att användas i Kina efter världsut-
ställningens slut.

Arbetet med att hitta en bra lokalisering för paviljongen efter Expo 
påbörjades tidigt. Redan 2009 uttryckte olika aktörer intresse för att 
förvärva paviljongen. Antalet intressenter växte successivt och ett urval 
av dessa inbjöds under sommaren 2010 att lämna anbud på att köpa pavil-
jongen. Anbudsgivarna skulle bl.a. beskriva var paviljongen var tänkt att 
återuppföras, planerna för vad den skulle användas till samt beloppet de 
var villiga att betala. Ambassaden i Peking, generalkonsulatet i Shanghai 
och Regeringskansliets miljötekniksamordnare i Kina inbjöds även att 
inkomma med synpunkter på de mest intressanta alternativen som förelåg.

Avveckling och framtid
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Efter ytterligare gallring återstod tre kandidater. Den fortsatta utvärde-
ringen visade att den kinesiska staden Tangshan hade lämnat det bästa 
anbudet, varför förhandlingar med dem inleddes. Beslut om försäljning 
av paviljongen till Tangshan fattades den 4 november. Köpeskillingen 
uppgick till 22 miljoner kinesiska yuan. 

I avtalet med Tangshan ingick att paviljongen skulle monteras ner i 
Shanghai och uppföras i ekostaden Caofeidian, nära Tangshan. Köparen 
uppgav att paviljongen bl.a. skulle användas till olika bilaterala verksam-
heter mellan Sverige och Kina. T.ex. fanns planer på att Malmö stad och 
Tangshans systerstadskontor skulle förläggas till paviljongen samt att ett 
svensk-kinesiskt innovationscenter skulle öppnas där. 

5.3 Temat Spirit of Innovation

Det svenska temat Spirit of Innovation fick ett gott bemötande och an-
vändes frekvent i en bred krets. Från flera håll efterfrågades ett fortsatt 
användande av tema och logotyp efter det att Expo 2010 var över. Kom-
mittén välkomnade och uppmuntrade till detta och en särskild version av 
den svenska logotypen togs också fram, där temat Spirit of Innovation 
står textat. 

5.4 Databaserna

Tre olika databaser skapades i samband med Sveriges deltagande i Expo 
2010. En databas med kontaktuppgifter från ca 2 500 VIP-gäster, den s.k. 
VIP-databasen. VIP-databasen överlämnades efter Expo 2010 till den 
svenska handelskammaren i Shanghai. En annan databas, Friends of  
Sweden, skapades genom att samla in e-postadresser från besökare till 
den svenska utställningen. Över 230 000 e-postadresser registrerades och 
efter Expo 2010 lämnades dessa över till svenska generalkonsulatet i 
Shanghai. Generalkonsulatet övertog också mediedatabasen med kon-
taktuppgifter till journalister. 

Redan under sommaren 2009 inleddes kontakter med svenska främjar-
organisationer i Kina beträffande om de ville ta emot databaserna efter 
Expo 2010 och hur de i så fall skulle hanteras. Det var dock först i slutet 
av världsutställningsperioden som överlämningen och den fortsatta 
hanteringen bestämdes.
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5.5 Sweden.cn

Kommitténs kinesiska Expowebb, swedenexpo.cn, och sweden.cn, den 
kinesiska versionen av Sveriges officiella webbplats (sweden.se), skapades 
gemensamt, vilket beskrivs i avsnitt 3.4.2. De ekonomiska medel som 
kommittén bidrog med till utvecklingen av sweden.cn möjliggjorde att 
denna webbplats kunde skapas. Genom sweden.cn fortsätter kommuni-
kationen på Internet till kinesiska målgrupper även efter Expo 2010. 
Svenska institutet och generalkonsulatet i Shanghai delar en resurs för 
detta och för kommunikation i kinesiska sociala medier.
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6  Måluppfyllelseanalys av Sveriges 
deltagande i världsutställningen i 
Shanghai

Syftet med Sveriges deltagande i Expo 2010 beskrivs i kommittédirektivet 
på följande sätt:

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2010 är att stärka en allsidig och 
positiv bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt näringslivs konkurrens-
kraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och 
investeringar och för forsknings- och kulturutbyte. Deltagandet ska spegla ett 
brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med betoning på klimat-
och miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för svenska företag att 
hävda sig på den kinesiska marknaden.

Utifrån syftet formulerades följande övergripande målsättningar för det 
svenska deltagandet:

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka en all-
sidig och positiv bild av Sverige i utlandet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska främja 
svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka Sveriges 
attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings- och 
kulturutbyte.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska spegla ett 
brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang och ska ha en 
betoning på klimat- och miljöfrågor samt ska även bidra till förbätt-
rade möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska 
marknaden.
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Utifrån dessa övergripande mål har särskilda etappmål identifierats som 
fungerar som resultatindikatorer för hur väl de övergripande målen har 
uppnåtts. Etappmålen relaterar till ett eller flera övergripande mål.

•  Den svenska utställningen ska ha 3 miljoner besökare.

•   Nöjdkundindex för besökarna till den svenska utställningen ska vara 
mellan 70–75.

•  Den svenska konferensavdelningen ska ha 60 000 besökare.

•   Det svenska deltagandet i Expo 2010 ska få stor och positiv uppmärk-
samhet i kinesisk media.

•   Sverige och det svenska deltagandet i Expo 2010 ska få stor och positiv 
uppmärksamhet på Internet i Kina.

•   Nöjdkundindex för samarbetspartnernas bedömning av sitt engage-
mang i Sveriges deltagande i Expo 2010 ska vara mellan 70–75.

•   Sverige ska på ett bra sätt ha främjats som investeringsland i samband 
med det svenska deltagandet i Expo 2010.

•   Goda förutsättningar för svenska forskare och andra aktörer ur den 
akademiska världen ska ges i samband med det svenska deltagandet i 
Expo 2010 för att stärka sina relationer till kinesiska kontakter.

•   Sverige ska visas upp som turistland på ett bra sätt i samband med det 
svenska deltagande i Expo 2010.

•   Goda förutsättningar ska ges till svensk kultursektor i samband med  
det svenska deltagandet i Expo 2010 för att stärka sina relationer till 
kinesiska kontakter.

•   Ett brett spann av politiska aktörer och näringslivsintressenter ska 
involveras i det svenska deltagandet i Expo 2010. Klimat- och miljö-
frågor ska på ett tydligt sätt lyftas fram i kommitténs aktiviteter och 
kommunikation. En bra plattform ska tillhandahållas till svenska fö-
retag för att marknadsföra sig i Kina.

Nedan analyseras hur väl etappmålen har uppfyllts. Detta resultat ligger 
sedan till grund för måluppfyllelseanalysen av de övergripande målen.

Mekanismer som leder till olika skeenden kan ofta vara svåra att klart 
belägga. Ibland tar det flera år innan det går att se vilka resultat som en 
aktivitet har fått. Det är därför viktigt att tänka långsiktigt, vilket även 
gäller då resultaten för detta projekt ska bedömas. I framtiden kommer 
resultatbilden att vara tydligare. Presentationen här syftar emellertid till 
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att redovisa de resultat som hittills har gått att se av det svenska Expo-
deltagandet i förhållande till de mål som sattes.

Strategin för utvärderingen samt val av index och innehållet i olika 
enkäter har utarbetats i samarbete med en utvärderingsexpert samt olika 
samarbetspartner.
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Figur 6.1  Antal besökare till den svenska utställningen

6.1 Antal utställningsbesökare

Målet för antal besökare till den svenska paviljongen var 2,7–3 miljoner. 
Totalt mottog den svenska paviljongen cirka 3 600 000 besökare, vilket 
motsvarar cirka 5 procent av Expots totala antal besökare. Medelvärdet 
per dag var ca 19 500 besökare, vilket är högre än det på förhand uppskat-
tade medelvärdet på 16 000 besökare per dag. Den första öppningsdagen i 
maj tog den svenska utställningen emot cirka 13 000 besökare och sista 
dagen i oktober cirka 24 000 besökare.  Diagrammet ovan visar besöksflö-
det per dag under hela Expoperioden.

Vid 42 av de 184 dagarna som världsutställningen var öppen var be-
söksantalet lägre än 16 000. Ett par av dessa dagar hade paviljongen av 
olika anledningar ett begränsat öppethållande, t.ex. i samband med 
kungliga besök och ministerbesök. Under två dagar var besöksantalet 
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Tabell 6.1 Genomsnittligt antal besökare per dag och månad och totala antalet 
besökare per månad till den svenska utställningen.

 Maj Juni Juli Aug Sept Okt Totalt

Medel 15 011 15 103 19 805 21 321 22 075 23 453 19 471

Totalt 465 351 453 075 613 949 660 953 662 264 727 028 3 582 620

över 30 000. Den 16 oktober upplevde världsutställningen flest antal 
besökare på en dag, med 1 032 700 personer. Denna dag hade också den 
svenska utställningen flest antal besökare på en dag, över 30 000 personer. 
Den 23 maj hade den svenska utställningen minst antal besökare, vilket 
berodde på att Sveriges Kung Carl Gustaf kom på besök och utställ-
ningen då stängdes ett par timmar.

Utöver räkningen av antalet besökare till paviljongen har även barnen 
som lekt i lekplatsen Villa Villekulla, som låg alldeles utanför den svenska 
paviljongen, räknats. Totala antalet lekande barn i Villa Villekulla upp-
skattades till cirka 230 000.

Besöksflödet

Det fanns ett maxantal för hur många besökare som fick släppas in på 
Expoområdet varje dag. För att optimera besöket, undvika trängsel och 
tillåta bästa upplevelse, kontrollerades även antalet besökare till den 
svenska utställningen. Vissa dagar hade världsutställningen betydligt 
färre besökare och i samband med varje dags öppning och stängning 
kunde besökarna gå direkt in. 

Rutschkanan tog besökaren från den andra till den första våningen i 
utställningen. I maj och juni var rutschkanan öppen några timmar på efter-
middagen och då rutschkanan var mycket populär bildades långa köer i 
lösningsrummet, där öppningen var placerad. Ett kösystem infördes i juli, 
vilket gjorde att besökarna kunde titta på utställningen i väntan på att få åka 
rutschkana. Detta möjliggjorde ett smidigare flöde genom utställningen.

Vädret påverkade hur lång tid besökarna vistades i utställningen. Då 
vädret var ovanligt kallt, varmt och då det regnade kraftigt tenderade 
besökarna att tillbringa längre tid i utställningen.
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Slutsats

Målet för antal besökare till den svenska paviljongen var 2,7–3 miljoner, 
vilket har överträffats då totalt ca 3 600 000 personer besökte utställningen.

T.v. villa villekulla var en klassisk Pippi-lekplats för de yngsta besökarna, vilken 
sprudlade av liv och kreativitet. Lekplatsen levererades av hags som sponsring.

T.h.  I genomsnitt köade besökarna i ca en timme och väl inne spenderade besökarna 
ca 20 minuter i utställningen. här syns guiden Keke Chen som räknar antalet besö-
kare vid entrén. 

T.v. Eftersom rutschkanan var mycket populär infördes i juli ett system med reserva-
tionsbiljetter, för att undvika köer i utställningen. 

T.h. Paviljongdirektör Christine Engdahl gratulerar besökare nr 1 000 000.

Måluppfyllelseanalys av Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai
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6.2 Besökarnas uppfattning om utställningen

De sista 14 dagarna i varje månad genomförde guider enkätundersök-
ningar med frågor till besökarna om deras nöjdhet med den svenska 
utställningen. Undersökningen utfördes slumpmässigt under varje 
tvåveckorsperiod. Totalt tillfrågades drygt 2 500 besökare under perioden 
maj–oktober. 

Undersökningen bestod av cirka 15 frågor som berörde olika aspekter 
av den svenska paviljongen och utställningen. Besökarna kunde betyg-
sätta varje fråga på en skala från 1 till 10. Betygen har sedan räknats om 
till skalan 0–100 och det är dessa medelvärden som presenteras. Besökarnas 
nöjdhet bedömdes genom nöjdkundindex (NKI) och målsättningen var 
ett NKI-värde på 70–75. Metoden för att beräkna nöjdkundindex är 
baserad på Svensk kvalitetsindex:s modell.

Filterfrågor

Ett antal filterfrågor fanns med i enkäten, beträffande ålder, bostadsplats, 
yrke och kön. Yrkeskategorierna var: studenter, beslutsfattare i företag, 
kontorspersonal i företag, ledande offentliga företrädare, offentliga tjäns-
temän, media samt övrigt. Bostadsplatserna var: de mest utvecklade 
städerna i Kina (Shanghai, Peking etc.), provinshuvudstäder i Kina, resten 
av Kina, Asien, Sverige, Europa samt resten av världen. Ålderskatego-
rierna var: 15–20, 21–35, 36–50, 51–60 samt 61–uppåt.

Målgrupper 

Utifrån filterfrågorna har olika gruppers resultat kunnat utläsas. Mål-
grupperna för det svenska deltagandet i Expo 2010 var beslutsfattare och 
Young Urbans (unga välutbildade stadsbor med utblick mot omvärlden). 
I denna undersökning definieras dessa på följande sätt: 

Beslutsfattare: Beslutsfattare i företag eller ledande offentliga före-
trädare. 

Young Urbans: ålder 21–35 år, bor i de fem mest utvecklade städerna 
i Kina eller provinshuvudstäderna och arbetar som beslutsfattare i före-
tag, kontorspersonal i företag, ledande statliga företrädare eller statliga 
tjänstemän.

Måluppfyllelseanalys av Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai
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Vilka var besökarna?

Resultatet visar att största andelen besökare var kineser (92 procent), att 
majoriteten var kvinnor (55 procent) samt att två tredjedelar kom från 
de största städerna i Kina och provinshuvudstäderna. 

Resultat

Resultatet av enkäten visar på positiva omdömen om utställningen. De 
flesta av frågorna får höga betyg med små variationer mellan de olika 
filtergrupperna. Nedan visas ett diagram med tre utvalda frågor.

”Jag hade roligt på utställningen”

En viktig målsättning med utställningen var att den skulle vara rolig att 
uppleva för besökarna. Diagrammet ovan visar ett betyg för denna fråga 
på 79, vilket tyder på att besökarna i hög grad hade roligt i utställningen. 
Den grupp som gav lägst betyg på denna fråga var besökare från resten 
av Asien och Europa. Målgruppen Young Urbans visade inga signifi-
kanta avvikelser från genomsnittet, vilket inte heller beslutsfattare i 
företag gjorde. 

”Jag upplevde att Sverige har smarta lösningar för städer”

Frågan angående huruvida besökarna upplevde i utställningen att Sverige 
har smarta lösningar för städer fick betyget 83, vilket indikerar att detta 

I vilken utstäckning håller
du med om påståendet: "Jag
 skulle vilja besöka Sverige"?

I vilken utsträckning
upplevde du att Sverige har

smarta lösningar för städer?

I vilken utsträckning hade
du roligt på utställningen?
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Figur 6.2  Frågor om den svenska utställningen
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Hur mycket kunde du om Sverige innan 
du besökte utställningen?

Hur mycket känner du att du vet om Sverige
efter att ha besökt utställningen?
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Figur  6.3 Kunskap om Sverige

har uppfattats. Det var inga betydande skillnader mellan olika ålders-
grupper, kön, yrkesgrupper eller bostadsorter. Målgrupperna Young 
Urbans och beslutsfattare avviker inte nämnvärt från genomsnittet. 

”Jag skulle vilja besöka Sverige”

Frågan med påståendet om intresset för att besöka Sverige fick det högsta 
betyget av alla frågor och hamnade på 93. Detta visar att det finns ett 
stort intresse för att besöka Sverige. Skillnaden mellan kvinnors och 
mäns vilja att besöka Sverige var liten, kvinnorna var något mer intres-
serade än männen. Young Urbans och beslutsfattare gav högre betyg än 
genomsnittet. Inom åldersgruppen 21–35 år var det de som bor i de fem 
mest utvecklade städerna i Kina samt i provinshuvudstäderna som helst 
ville besöka Sverige och av yrkesgrupperna var det beslutsfattare i företag 
och studerande som helst vill besöka Sverige. Dock är avvikelserna från 
genomsnittet små. 

Kunskap om Sverige

Stapeldiagrammet nedan visar hur mycket besökarna upplevde att de 
lärde sig om Sverige genom att besöka utställningen.
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Kunskapen har mätts genom besökarnas egna subjektiva uppfattning 
om vad de har lärt sig genom utställningen. Resultatet visar tydligt att 
besökarnas upplevda kunskap om Sverige har ökat väsentligt. Resultatet 
för män och kvinnor visar inga signifikanta skillnader. Åldersgruppen 
50 år och äldre hade mest kunskap om Sverige både innan och efter 
utställningen. Gruppen som lärde sig mest av utställningen var besökare 
från resten av Kina. Målgruppen ledande offentliga företrädare var den 
grupp som initialt kunde mest om Sverige (förutom de svenska besö-
karna), men denna grupp lärde sig något mindre än genomsnittet. Mål-
gruppen beslutsfattare inom företag kunde initialt något mer om Sverige 
än genomsnittet, men lärde sig mindre. Målgruppen Young Urbans 
lärde sig något mindre om Sverige av att besöka den svenska utställ-
ningen, jämfört med genomsnittet.

Nya frågor augusti–oktober

Från och med augusti lades tre ytterligare frågor till i enkäten. Syftet med 
dessa frågor var främst att ta reda på anledningen till besöket och att få 
veta vad i utställningen som uppskattades mest. 

Resultatet på frågan ”Varför besökte du utställningen?” (se figur 6.4) 
visar att de två främsta anledningarna till besöket var att de var intres-
serade av att besöka Sverige och att de ville lära sig om svenska innovationer/
forskning/teknologi. Den tredje främsta anledningen till att besöka ut-
ställningen var för att lära sig om svenska lösningar för hållbara städer. 

Resultatet på frågan ”Vad tyckte du bäst om i utställningen?” (se figur 
6.5) visar att det som uppskattades mest var atmosfären och budskapet,  
lösningsrummet samt att paviljongen var rolig för barnen. 

Besökare frågades även om de kunde säga temat för svenska pavil-
jongen. 80 procent av besökarna gav rätt svar, vilket tyder på att budskapet 
om Spirit of Innovation har gått fram. 

Övergripande nöjdhet med utställningen

För att utvärdera besökarnas övergripande nöjdhet med sitt besök har 
ett nöjdkundindex (NKI) uträknats. Målsättningen var ett NKI-värde 
på 70–75. Diagrammet i figur 6.6 visar tre frågor om den övergripande 
nöjdheten samt nöjdkundindex, vilket är genomsnittet av betygen för de 
tre frågorna.

Samtliga tre nöjdhetsfrågor fick höga betyg. Nöjdkundindex blev 78, 
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vilket således överträffade målsättningen som hade satts. Resultatet för 
målgrupperna Young Urbans och beslutsfattare visar inte några signifi-
kanta avvikelser jämfört med det totala resultatet. Avvikelserna mellan 
de olika filtergrupperna var även generellt sett små, vilket tyder på att 
dessa siffror väl representerar besökarnas uppfattning om utställningen.

Figur 6.4 varför besökte du utställningen? 
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Besökarna kunde endast välja ett alternativ. Samtliga alternativ presenteras i detta 
diagram.

31 %  Jag är intresserad av att besöka Sverige

28 %   Jag ville lära mig mer om svenska innovationer/forskning/teknologi

10 %  Jag ville lära mig mer om svenska hållbara lösningar eller liknande

 9 % Jag tyckte om designen av byggnaden

 4 % Personlig rekommendation

 4 % Jag ville prova rutschkanan 

 4 % Jag läste om den svenska paviljongen på Internet, i tidning eller liknande

 3 %  Jag har en personlig relation till den svenska paviljongen (jag känner en guide, jag är svensk etc)

 3 %  Ingen särskild anledning

 3 %  Jag är intresserad av att göra affärer med Sverige/arbeta för ett svenskt företag eller liknande

 1 % Annat
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Figur 6.5 vad tyckte du bäst om i utställningen? 

Besökarna kunde endast välja ett alternativ. Alternativet ”jag uppskattade inte 
utställningen” presenteras inte, eftersom få besökare valde detta alternativ.

8 %

7 %

7 %

5 %

3 %

2 %

2 %

2 %
2 %
1%

23 %

23 %

4 %

11 %

 23 %  Roligt för barnen 

 23 % ”Problem/lösnings-rummet” 

 11 %  Atmosfären/budskapet 

 8 %  Sista rummet; Innovation stage, digital kör och roboten 

 7 %  Uppträdandena vid kön 

 7 %  Rum A – Foton på människor och platser 

 5 %  Personalen 

 4 %  Rum C – Modeller av svenska innovationer; kullager mm 

 3 %  Rum C – Köket 

 2 %  Designen interiört/exteriört

 2 %  Rum D – Bilder av svenska innovationer, tex dragkedjan 

 2 %  Rum D – Gungorna

 2 %  Rutschkanan 

 1 %  Annat 
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Hur nära/långt ifrån den perfekta 
utställningen tyckte du att den 

svenska utställningen kom?

Hur väl mötte svenska
utställningen dina förväntningar?

Hur nöjd är du generellt med 
den svenska utställningen?

Nöjdkundindex

78

81

78

74

 Figur 6.6 Besökarnas nöjdhet

Slutsats

Målsättningen var ett nöjdkundindex på 70–75, vilket har överträffats 
då NKI-värdet blev 78. 

Utfallet av enkäten för besökare; NKI 78, är ovanligt högt, både jämfört 
med de NKI-värden som återfinns i Svenskt kvalitets index:s mätningar 
och med andra NKI-mätningar hos olika undersökningsföretag. Även 
om en så kallad intervjueffekt sannolikt existerar, det vill säga att respon-
denterna överlag har gett något högre betyg på grund av intervjuformen, 
får resultatet anses vara mycket bra.

6.3 Användning av konferensavdelningen

I den svenska paviljongen bedrevs en omfattande verksamhet i konferens-
avdelningen. Målsättningen för antalet gäster till konferensavdelningen 
var 60 000.

Allmän statistik

•   Konferensavdelningen användes 139 av totalt 184 dagar d.v.s. en 
75-procentig nyttjandegrad. 
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•   Från 1 maj till 31 oktober arrangerades 170 aktiviteter i konferens-
avdelningen, av totalt 78 olika aktörer (företag, organisationer, 
regioner). 

•   Majoriteten av aktörerna genomförde mellan en och tre aktiviteter. 
Ett fåtal företag arrangerade upp till tio aktiviteter i konferens -
avdelningen. 

•   Totalt besökte drygt 33 000 gäster konferensavdelningen. 

•   Uppskattningsvis var omkring 70 procent av gästerna i konferens-
avdelningen kineser, 20 procent från Sverige och cirka 10 procent 
internationella gäster. 

•   Antal gäster i konferensavdelningen per evenemang varierade mycket, 
från mindre möten med ca 20 deltagare till större evenemang med 
över 1 700 gäster under en dag. 

Bedömning av konferensavdelningen

Varje aktivitet i konferensavdelningen ordnades ofta av en projektledare. 
Efter varje avslutad aktivitet i konferensavdelningen skickades en e-post 
till dessa projektledare med tre frågor; vad som hade varit bra, mindre 
bra, samt vad i konferensavdelningen som skulle kunna förbättras. Sam-
manställningen av utvärderingarna visar att de i överlag har varit mycket 
nöjda med sina aktiviteter. Flertalet projektledare har kommenterat att 
konferensavdelningen och paviljongen var modern, spännande och 
svensk i sin stil. Baren och dess utsikt uppskattades mycket och bal-
kongen har använts en hel del i samband med lunchbufféer och mingel. 
En del projektledare har kommenterat att svenska paviljongens läge har 
varit positivt samt har omnämnt att paviljongen har varit lätt att hitta. 

Under de första veckorna, samt då och då under Expoperioden, var 
det svårt att få luftkonditioneringen att hålla en behaglig temperatur, 
vilket kommenterats av vissa projektledare. Brist på ljudisolering mellan 
rummen har även påpekats som en negativ aspekt. Ett rum för tolkut-
rustning samt ett rum för förvaring av handväskor, bärbara datorer och 
värdesaker har framförts som förbättringsförslag. Den tekniska suppor-
ten fick överlag positiva kommentarer. Även serveringen har fått mycket 
uppskattning från projektledarna, som främst uppskattat den goda ser-
vicen, den flexibla attityden och den goda maten. Några projektledare 
har påpekat att priser var höga för en del av tjänsterna som erbjöds. 

De långa köerna för att komma in på Expoområdet upplevde en del 
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aktörer som negativt, särskilt under de varma sommarmånaderna. Vän-
tetiden resulterade i att vissa aktiviteter kom igång något efter utsatt tid. 

Flera projektledare har framfört att de mottagit positiv feedback från 
sina gäster som besökt konferensavdelningen i den svenska paviljongen. 
Flertalet projektledare har även uppgett att deras aktiviteter har varit en 
positiv satsning som har gett goda resultat.

Logistiken på Expoområdet har av vissa projektledare upplevts som 
invecklad och byråkratisk. Logistikteamet i paviljongen har dock upp-
skattats mycket. Vidare har många projektledare uppmärksammat ser-
vicen i konferensavdelningen som en positiv och viktig del såväl inför 
som under sin/sina aktivitet/er. Utmärkt, professionell och entusiastiskt 
bemötande var återkommande fraser i projektledarnas kommentarer om 
personalen i konferensavdelningen.

Slutsats

Sveriges satsning på en rymlig och välplanerad konferensavdelning, som 
har gått att använda till relationsbyggande aktiviteter så som seminarier, 
möten, medieträffar, middagar m.m. har genomgående uppskattats 
mycket av de företag och organisationer som har använt detta utrymme. 
Även om en del projektledare har ansett att vissa praktiska detaljer, så som 
bristande isolering mellan olika rum samt för små förvaringsutrymmen, 
inte varit helt tillfredställande, har det övergripande positiva intrycket 
av konferensutrymmet tagit överhand. God service och en stor portion 
vilja från personalens sida att hjälpa till, verkar ha bidragit mycket till den 
positiva feedback som projektledarna förmedlat i sina kommentarer.

På förhand hade det satts upp en målsättning om att ha 60 000 besökare 
totalt i den svenska konferensavdelningen. Efter att Expo 2010 var över 
var resultatet 33 000 konferensgäster. Detta är alltså en lägre siffra än 
målsättningen och målet har således inte uppfyllts. 

Beräkningen om 60 000 gäster hade baserats på att konferensavdel-
ningen skulle vara utnyttjad 170 av de 184 dagarna (92 % beläggning) 
med ett genomsnittligt gästantal om 350 personer per dag. Det visade sig 
att denna uppskattning inte var realistisk. Konferensavdelningen utnytt-
jades i verkligheten 139 dagar och det genomsnittliga gästantalet blev 
225. Resultatet var ändå högt med en 75-procentig beläggning. Vid en 
jämförelse av antalet gäster i andra nordiska länders konferensavdelning-
ar framkommer att Sverige hade i särklass flest antal gäster. Norge hade 
totalt ca 7 400 gäster i sin konferensavdelning, Finland omkring 25 000, 
Danmark ca 6 000 och Island omkring 1 000 gäster. 
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Utöver de 33 000 gästerna i den svenska konferensavdelningen räknades 
även ca 2 500 inkommande VIP-delegationer till den svenska paviljongen, 
med totalt drygt 31 500 deltagare, främst kineser.

6.4 Kommitténs aktiviteter i konferensavdelningen

Målet som sattes för kommitténs aktiviteter i konferensavdelningen var 
att få tillräckligt många och för aktiviteten relevanta besökare. För att 
säkerställa möjligheten att uppnå detta mål har kommittén i alla aktivi-
teter samarbetat med svenska aktörer med goda relationer till och sam-
arbeten med relevanta kinesiska organisationer. 

Följande aktiviteter har genomförts under kommitténs 18 dagar i kon-
ferensavdelningen. Antal registrerade eller beräknade deltagare anges: 

1 maj Invigning av den svenska paviljongen, 350 deltagare 
9 maj 60-årsfirande av de diplomatiska förbindelserna, 200 deltagare
23 maj Sveriges nationella dag på Expo, 400 deltagare
24 maj Spirit of Innovation Forum, 300 deltagare
6 jun Sveriges Nationaldag, 500 deltagare
25 jun Nordisk Klimat- och Energidag, 120 deltagare 
1–2 jul Symbio City Forum, 350 deltagare
4 aug Samtida barnlitteratur i Kina och Sverige, 130 deltagare
11–12 aug CSR Forum, 225 deltagare 
28 aug Boklansering av Flickan som lekte med elden, 40 deltagare
5 sep EU-Sino Workshop on Engineering education, 100 deltagare
10 okt Sustainable Space Day, 120 deltagare
12 okt NOTCH, nordisk musikfestival, 30 deltagare
13–14 okt Symbio Care Forum, 500 deltagare
31 okt Grand Finale, 300 deltagare

Dessa 18 arrangemang besöktes sammanlagt av minst 3 500 registrerade 
deltagare. Det blir i genomsnitt fler än 200 deltagare per dag, vilket be-
döms vara bra. Viktigare än antalet deltagare är givetvis nivån på och 
relevansen hos de som deltog. Kommittén bedömer att medarrangörerna 
genomgående har ägnat stor kraft åt att bjuda in träffsäkert och att de 
inbjudna gästerna även har närvarat i hög utsträckning.
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Slutsats

Kommitténs aktiviteter uppfattas i stor utsträckning ha haft många och 
relevanta besökare. Kommittén anser därför att målet har uppfyllts.

6.5 Media i Kina

I samband med det svenska deltagandet i Expo 2010 genomfördes ett in-
tensivt kommunikationsarbete. Målet var i detta hänseende att få stor och 
positiv uppmärksamhet i kinesisk media för det svenska Expodeltagandet.

Resultatet av arbetet med media i Kina

Arbetet med kinesisk media under världsutställningens 184 dagar bestod 
bl.a. av följande delar:

•  20 presskonferenser

•  30 VIP-aktiviteter för media

•  70 utskickade pressmeddelanden

•  visningar av utställningen för över 1 500 medierepresentanter

•   besvarande av över 1 000 förfrågningar från media om intervjuer och 
andra aktiviteter

•  två större samarbetsprojekt med media.

Arbetet med media ledde bl.a. till följande resultat:

•  cirka 3 500 publiceringar i kinesisk media

•   uppskattning av motsvarande reklamvärde i Kina: drygt 53 miljoner  
kinesiska yuan.

Medietäckning

Det svenska Expodeltagandet fick god synlighet i kinesisk media, inte 
minst i Shanghais ledande dagstidningar. Rapporteringen på Internet var 
omfattande.

Så här såg fördelningen ut kring vilka media som rapporterade om det 
svenska Expodeltagandet:
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•  dagstidningar: 40 procent

•  näringslivstidningar: 5 procent

•  webbplatser: 45 procent

•  tv: 8 procent

•  övrigt: 2 procent.

Här är ett urval av ledande tidningar och annan central media som  
rapporterade om det svenska deltagandet:

•  Shanghai Evening Post: 33 artiklar 

•  Oriental Morning Post: 32 artiklar

•  Shanghai Morning Post: 32 artiklar

•  XINMIN Evening News: 30 artiklar

•  JIEFANG Daily: 25 artiklar

•  www.163.com: 235 artiklar

•  www.qq.com: 166 artiklar 

•  ICS: 12 tv-klipp

•  SMG: 10 tv-klipp

•  CCTV: 6 tv-klipp.

Huvudinnehåll i kinesisk media

228 pressklipp handlade om den svenska innovationsförmågan, med  
temat Spirit of Innovation som rubrik.

När kinesisk media berättade om den svenska innovationsandan 
nämnde de ofta:

•  innovationsväggen

•  rutschkanan

•  Pippi Långstrump

•  paviljongens arkitektur

•  kulturprogrammet Street by Sweden.
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När kinesisk media beskrev Spirit of Innovation, använde de ofta föl-
jande ord:

•  hållbarhet

•  bevarande av miljön

•  kraft, energi

•  roligt

•  interaktivitet.

Övriga mätningar 

•  Tonläge: närmare 100 procent av artiklarna hade ett positivt tonläge.

•  Täckning: 66 av artiklarna var större än en sida.

•  Foto: Cirka 700 artiklar innehöll minst ett foto.

•   Rubrik: Cirka 3 000 artiklar hade med ”den svenska paviljongen” i 
rubriken.

Ämnen relaterade till svenska högnivågäster

•   Kungens besök under Sveriges nationella dag: 179 pressklipp på 
tre dagar. 

•  Kronprinsessparets besök: 86 pressklipp på två dagar.

 Media omnämnde den svenska paviljongen som den bästa paviljongen 
för barn, och utsåg den till en s.k. ”must see” på Expot.

Mediesamarbete

För att maximera medietäckningen etablerades två långvariga samarbets-
projekt med media:

•   Shanghai Daily/ Matkolumn/ Hungry Henrik & Munching Matilda. 
16 artiklar om detta publicerades i Shanghai Daily.

•   Qiao Bao/ kolumn/ Utforska den svenska paviljongen. Denna kolumn 
introducerade den svenska paviljongen från olika perspektiv. Sju 
sådana kolumner publicerades i Qiao Bao.
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Medierelationer

Det var viktigt att ha en tillmötesgående och proaktiv inställning till 
journalister. Fler än 1 500 medierepresentanter gavs guidade turer i den 
svenska paviljongen. Fler än 1 000 journalistkontakter samlades in. Media 
vände sig ofta till den svenska paviljongen för intervjuer och kommentarer 
med anledning av att paviljongen var ”en av de tio mest intressanta”.

Slutsats

Resultatet visar att Sverige har haft en omfattande och positiv publicitet i 
kinesisk media. Kommitténs uppfattning är därför att målet har uppfyllts.

6.6 Uppmärksamhet på Internet i Kina

Det svenska deltagandet i Expo 2010 kommunicerades på Internet genom 
webbsidan för det svenska deltagandet, swedenexpo.cn, och i sociala medier. 
Målet var att skapa stor och positiv uppmärksamhet om Sverige och det 
svenska deltagandet på Internet i Kina.

6.6.1 Den svenska Expowebben, swedenexpo.cn

Swedenexpo.cn lockade under Expot besökare från främst tre länder; 
Kina (79 procent), Sverige (11 procent), och USA (2 procent). I Kina kom 
de flesta besökarna från Shanghai, Peking och Nanjing. 

Det totala antalet besökare på swedenexpo.cn från den 1 maj t.o.m. 
den 1 november 2010 var cirka 160 000. Det ger ett genomsnitt på nära 
1 000 besökare om dagen. Lite mindre än en fjärdedel av besökarna var 
återvändande och resten var nya. 

Det totala antalet sidvisningar var cirka 440 000, vilket var närmare 
tre sidvisningar per besökare. Innehållsmässigt var intresset störst för 
den virtuella utställningen, evenemangskalendern och nyhetssektionen. 
Genomsnittlig tid för varje besök var drygt två minuter.

När det gäller trafikkällor låg direkt trafik i topp, följt av hänvisande 
sidor och sökmotorer. Med direkt trafik menas de besökare som skriver 
”swedenexpo.cn” direkt i webbläsaren och således kommer direkt till 
sidan. Hänvisande sidor länkade till swedenexpo.cn på något sätt, vilket 
gjorde att besökaren kommer in via länk.
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25 % 60%

Sökmotorer: 23 027 (14 %)

Hänvisningar: 40 968 (25 %)

Direkt trafik: 96 997 (60 %)

14%

Figur 6.8 Trafikkällor till swedenexpo.cn

De tre vanligaste kinesiska sökorden som ledde in till swedenexpo.cn var Expo, 
Shanghai Expo och svenska paviljongen.

Slutsats

Huvudmålgruppen för swedenexpo.cn var Young Urbans (unga välut-
bildade stadsbor med en utblick mot omvärlden), och i besöksstatistiken 
kan utläsas att huvudparten av besökarna kom från de största städerna i 
Kina. Detta bör vara ett resultat av rätt riktad information, och rätt typ 
av innehåll för att attrahera denna målgrupp. 

Att som helt ny webbsida få fäste och locka närmare 1 000 besökare 

Figur 6.7 Besökare på swedenexpo.cn

Återkommande besökare: 34 168 (21%)

Nya besökare: 126 773 (79%)
21%

79 %
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om dagen bör ses som ett gott resultat. Att andelen återvändande besö-
kare är relativt stor tyder på att ansträngningarna att kontinuerligt ge-
nerera nytt innehåll var rätt. 

De flesta besökarna genererades via direkt trafik. Registreringen av 
sökord på sökmotorerna gav också positiva resultat. 

Antalet sidvisningar var alltså ca tre per besökare, vilket jämfört med 
andra liknande sidor bedöms vara ett bra resultat. Detsamma gäller den 
faktiska tiden som spenderades på webbsidan, drygt två minuter per 
besökare. Dessa två faktorer indikerar att besökarna har upplevt innehål-
let som intressant och uppdaterat. Tiden varierar också något över tid, i 
början var besökstiden kortare vilket drar ner snittet, för att sedan succes-
sivt öka och mot slutet vara tre till fyra minuter per besök. 

6.6.2 Social media i Kina

Under de sex månader som Expo 2010 var öppet kommunicerades en 
stor del information om Sverige och det svenska deltagandet på sociala 
medier i Kina. De grupper som skapades på sociala forum fick jämförel-
sevis höga besöksantal från Young Urbans. Över 10 000 besökare deltog, 
bidrog, vidarebefordrade information, kommenterade, och aktiverade 
sig inom de över 200 Sverigerelaterade ämnen som lanserades.

Arbetet med att skapa närvaro i olika typer av sociala forum resulte-
rade i höga besökssiffror och stort intresse för de ämnen som lanserades. 
Genom att gå med i Sveriges vängrupper i de sociala forumen fick drygt 
13 000 Young Urbans en tät relation till Sverige och deltagandet i Expot. 
Som ”vänner till Sverige” (friends of Sweden) har dessa sedan aktivt ut-
tryckt sina känslor för Sverige och Expo 2010 på ett flertal sätt, såsom 
att skriva kommentarer, vidarebefordra nyheter, delta i aktiviteter online 
osv. Vänlistorna på de olika nätverken såg ut som följer:

•  Renren.com, ca 1 500 

•  Kaixin001.com, ca 1 600

•  Douban.com, ca 1 900

•  Sina Twitter, ca 8 000.

Inom dessa grupper var sidvisningsfrekvensen hög, med drygt 2 400 
besökare per dag, ca 350 vidarebefordringar av nyheter, 170 kommentarer 
och ca 150 interaktiva meddelanden. All information om det svenska 
deltagandet, och Sverigerelaterade händelser, både i paviljongen och 
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utanför, spreds snabbt via de kinesiska besökarna. Totalsiffror för dessa 
nätverk återfinns nedan:

•  ca 450 000 besökare

•  ca 63 000 besökare vidarebefordrade innehåll

•  ca 32 000 kommentarer

•  ca 27 000 interaktiva meddelanden. 

En stor mängd innehåll skapades och lanserades i sociala medier under 
dessa sex månader. Minst en artikel, åtta foton och två twitterinlägg om 
dagen. Totalsiffror återfinns nedan:

•  ca 250 artiklar 

•  ca 1 700 foton

•  ca 70 videoklipp

•  ca 470 twitterinlägg.

De videoklipp som lanserades via videodelarsajten Youku (Kinas mot-
svarighet till YouTube) blev mycket populära och var vid två tillfällen på 
startsidan på youku.cn. Totalt publicerades ca 70 videoklipp, vilka hade 
nästan 60 000 visningar. Antalet videoklipp om den svenska paviljongen 
var stort jämfört med alla övriga deltagande länder. Exempelvis hade 
USA 35 videoklipp.

 Samarbetet med Kinas två största portaler, Sina och Sohu, gav ett bra 
genomslag till en låg kostnad. Sökord på Baidu och Google samt an-
nonsköp på vissa forum genererade också trafik till swedenexpo.cn. 
Vissa svenska guider fick även egna idolsidor i sociala medier.

Slutsats

Siffrorna ovan visar att arbetet med sociala medier i Kina har gett resultat. 
Det är effektivt att använda denna typ av kommunikation för att nå ut 
till målgruppen Young Urbans. Generellt gäller att det går att få stor 
spridning genom en relativt liten ansträngning via sociala medier, och 
det visade sig också här. En annan fördel med kommunikation i sociala 
medier är att den uppfattas som mer ärlig och transparent, eftersom det 
är en diskussion inom målgruppen och inte information som skickas från 
ett företag till en grupp konsumenter.
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Målsättningen som sattes var att skapa stor och positiv uppmärksamhet 
om Sverige och det svenska Expodeltagandet på Internet i Kina. Baserat 
på det redovisade resultatet för swedenexpo.cn och de sociala medierna 
bedömer kommittén att målet har uppfyllts. Tilläggas bör även att resul-
tatet kring uppmärksamheten på Internet i Kina även har påverkats av den 
andra svenska webbsidan, sweden.cn, som framtogs och lanserades 
parallellt med swedenexpo.cn.

6.7 Samarbetspartnernas nöjdhet med att delta

Målet för samarbetspartnernas nöjdhet var att få ett nöjdkundindex 
(NKI) på 70–75. De genomförda undersökningarna utformades efter 
de kategorier som har skapats, Official Partners, Official Sponsors, 
Official Organizations och Official Suppliers. Det visade sig lämpligt 
att göra olika undersökningar för leverantörer och organisationer jämfört 
med partner och sponsorer. Detta berodde på att sponsorer och partner 
var två relativt homogena grupper medan organisationerna och leveran-
törerna var mer heterogena, då de varierade mer i både den egna organi-
sationsformen och i samarbetet med kommittén. Dessa grupper ombads 
svara på ett antal ganska öppna frågor om sina engagemang i Expo 2010, 
vilka de flesta valde att göra i rapportform. Genom val av denna metod 
kunde dock inte nöjdkundindex mätas för dessa grupper. 

För Official Partners och Official Sponsors valdes att göra enkätun-
dersökningar, vilket möjliggjorde en kvantitativ utvärdering av deras 
nöjdhet. Nöjdkundindex räknades ut för dessa grupper. Länkar till en-
käterna skickades ut, vilka sedan fylldes i på webben. En webbenkät 
fanns för sponsorerna, medan två olika enkäter fanns för Official Part-
ners; en till högre chefer och en till projektledarna. Frågorna var till viss 
del samma i de olika enkäterna, men det fanns även en viss variation. 
Respondenterna fick betygsätta varje fråga på en skala från 1–10. Betygen 
har sedan räknats om till skala 0–100 och det är dessa medelvärden som 
presenteras.

6.7.1 Official Partners/Official Sponsors

Svarsfrekvensen var 100 procent för projektledarna bland Official Partners, 
96 procent för partnernas högre chefer och 78 procent för sponsorerna.

Två filterfrågor fanns för att dela in partner och sponsorer i olika 
kategorier. Den första filterfrågan berörde hur stort företaget var och 
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Figur 6.9 Temat och konferensavdelningen
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den andra hur mycket mer pengar som hade spenderats utöver de medel 
som angavs i kontraktet för engagemanget i projektet.

Frågor gällande temat och konferensavdelningen fick höga betyg. 
Diagrammet ovan visar två exempel på frågor som ställdes gällande 
detta, och som framgår var det generella omdömet positivt. I tillägg till 
dessa frågor gavs även högt betyg på frågan om temat överensstämde väl 
med företagens egna kommunikationsprofil (partner, 87; sponsorer, 77).

Ett antal frågor ställdes till partner och sponsorer om vilket resultat 
de bedömde att deras engagemang i Expo 2010 hade lett till. Regionernas 
företrädare gav höga betyg på ökade investeringar (75) och större kun-
skap i Kina om regionen (83). Partnerföretagen gav höga betyg på att de 
hade fått förbättrade relationer med kunder och beslutsfattare i Kina (83). 
Svaren från sponsorerna gav inte någon särskilt tydlig bild av vilket re-
sultat som deras engagemang hade lett till.

I enkätundersökningen kan även utläsas hur mycket medel som partner 
och sponsorer i genomsnitt hade satsat utöver det som stadgades i kon-
trakten. Partner och sponsorer svarade att de hade satsat 2,2 respektive 
1,9 gånger så mycket som den kontraktsangivna summan. Det svenska 
deltagandet uppskattas, bl.a. utifrån dessa uppgifter, totalt ha omslutit 
minst dubbelt så mycket som budgeten för projektet, alltså upp mot 300 
miljoner kronor.
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Övergripande nöjdhet med engagemanget i projektet

För att utvärdera partners och sponsorers övergripande nöjdhet med sina 
engagemang i det svenska Expodeltagandet har ett nöjdkundindex 
(NKI) uträknats. Målsättningen var ett NKI-värde på 70–75. Tre frågor 
har ställts om deras nöjdhet, baserade på en modell från Svenskt kvalitets-
index och utifrån dessa svar har ett nöjdkundindex räknas ut, vilket är 
genomsnittet av betygen för de tre frågorna.

Diagrammet ovan visar ett NKI-värde för Official Partners på 75 och 
för Official Sponsors på 63. Vid en närmare granskning av partnerenkä-
terna märks att högre chefer fick NKI 73 och projektledare fick NKI 77. 

Skillnaden vad gäller NKI avseende Official Partners respektive  
Official Sponsors speglar dessa gruppers olika förutsättningar och villkor 
under utställningstiden och i paviljongen. Sponsorerna är en mycket 
hetero gen grupp jämfört med partnerna vad avser storlek och ambitioner 
under utställningen. Detta avspeglas också i resultaten; spridningen i 
betyg för de olika frågorna är störst för denna grupp. Sponsorerna hade 
inte samma förutsättningar som partner till delaktighet i projektet. De 
var inte erbjudna synlighet i utställningen, och inte heller middagsplatser 

Figur 6.10 Partners och sponsorers nöjdhet
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i samband med högnivåbesök. Sponsorerna hade inte heller själva samma 
resurser som partner att dra full nytta av ett projekt av denna omfattning. 
Sanno likt hade de dock ungefär samma förväntningar som partner. 
Betyget på frågan om projektet mötte förväntningarna är lågt för denna 
grupp, 59, vilket påverkar NKI-talet negativt eftersom denna fråga är en 
del av index.

Slutsats

Målsättningen för nöjdkundindex var 70–75, vilket alltså uppnåddes 
för Official Partners men inte för Official Sponsors. Utfallet av enkäten 
för partner, NKI 75, är bra, både jämfört med de NKI-värden som 
återfinns i Svenskt kvalitetsindex:s mätningar och med andra NKI-
mätningar. NKI 63 för sponsorer uppfyller inte målet, men får anses 
godkänt med tanke på de speciella förutsättningar som gäller för denna 
grupp (se figur 6.10).

6.7.2 Official Organizations

En utvärdering av nöjdheten hos Official Organizations med engage-
manget i det svenska Expodeltagandet har genomförts baserat på de 
kommentarer som organisationerna lämnat på ett antal öppna frågor som 
de ställts. Svarsfrekvensen var 81 procent.

Det finns såväl skillnader som likheter mellan de olika organisatio-
nerna i denna grupp. Skillnader är att en del har sin bas i Kina medan andra 
har sin bas i Sverige. Storleken på och innehållet i deras huvudverksamhet 
varierar också mycket. Gemensamt för alla är dock att de innan Expo 2010 
hade egna kontakter med aktörer i Kina. De organisationer och myndig-
heter som ingick i Official Organizations skiljde sig även åt beträffande 
hur de var engagerade i det svenska Expodeltagandet. En del var rådgivare 
och gav stöd till kommittén, vissa ansvarade för olika programaktiviteter, 
medan andra samarbetade med kommittén i särskilda projekt. 

I de inkomna svaren från organisationerna har det uttryckts att de har 
fått positiva erfarenheter av sina engagemang i projektet. Det har även 
varit kompetenshöjande för personalen som var involverade i arbetet. 
Organisationerna har i stor utsträckning lyckats stärka sina befintliga 
kontakter i Kina och även skapat nya. Det framhålls även att engage-
manget ibland har krävt stora arbetsinsatser. 

I svaren från organisationerna framkommer vidare en stor nöjdhet 
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med att ha deltagit i det svenska Expoprojektet. Positiva kommentarer 
har även lämnats kring det svenska temat och hur organisationerna har 
exponerats i projektet. De organisationer som har genomfört verksamhet 
i paviljongen har generellt sett varit nöjda med resultatet. Det har även 
kommenterats att det ibland har funnits vissa svårigheter med att genom-
föra en del av aktiviteterna.

6.7.3 Official Suppliers

Nöjdheten hos Official Suppliers har även undersökts genom att leve-
rantörerna inbjudits att svara på ett antal öppna frågor om delaktigheten 
i det svenska Expodeltagandet. Svarsfrekvensen för denna grupp var 100 
procent.

Leverantörerna i Official Suppliers är en disparat grupp på många sätt. 
De har varierande storlek, arbetar inom skilda områden samt har ofta 
haft olika mycket inblandning i verksamheten och olika nära samarbete 
med kommittén. 

Leverantörerna har främst kommenterat de delar av det svenska Expo-
deltagandet som de själva har varit engagerade i. I majoriteten av svaren 
som har inkommit framkommer en stor nöjdhet totalt sett av engage-
manget i det svenska Expodeltagandet. Flera leverantörer har uppgett 
att de har lärt sig mycket, att de har fått nya kontakter och god uppmärk-
samhet tack vare deltagandet, att de har fått allmän ”goodwill” av att 
vara med samt att de har varit nöjda med det svenska temat och sitt eget 
arbete. Det verkar även ibland finnas en intern stolthet av att ha varit 
leverantör till Sveriges deltagande i världsutställningen. En del leveran-
törer har också uttryckt viss kritik. Exempelvis handlar det om otydliga 
avtalsskrivningar och svårigheter att genomföra det egna uppdraget 
beroende på bl.a. förseningar i andra delar av projektet.

6.8 Investeringar

På förhand sattes målet att Sverige på ett bra sätt skulle främjas som in-
vesteringsland i samband med det svenska deltagandet i Expo 2010. I 
genomförandet av den investeringsfrämjande verksamheten spelade Invest 
Sweden, Myndigheten för utländska investeringar i Sverige, en central roll. 
Ett nära samarbete med dem pågick under hela projektet. Invest Sweden 
ansvarade för och deltog i flera programpunkter, hade medarbetare som 
arbetade i den svenska paviljongen och var en viktig strategisk rådgivare. 



SOU 2011:22

162

Måluppfyllelseanalys av Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai

I en rapport som Invest Sweden har skrivit med synpunkter på Sveriges 
deltagande i Expo 2010 framkommer en nöjdhet med den svenska Expo-
satsningen och de tillfällen den medförde att marknadsföra investerings-
landet Sverige gentemot Kinas näringsliv. Även om det kan vara svårt att 
bedöma resultatet på kort sikt är det Invest Swedens mening att det är 
rimligt att tro att de svenska aktiviteterna i samband med världsutställ-
ningen bidrog konkret till att förstärka ett redan mycket starkt kinesiskt 
intresse för att investera i och ingå affärsrelationer med svenska företag.

I det svenska Expodeltagandet var fem regionala organisationer enga-
gerade. Ett av syftena för dem att delta kunde vara att attrahera kinesiska 
investeringar till deras regioner. I den enkät som tillställdes högre chefer 
från berörda regioner ingick frågan om i hur stor utsträckning de trodde 
att intresset för att investera i deras regioner hade ökat genom engage-
manget i Expo 2010. Betyget som denna fråga fick var 75 (skala 0–100), 
vilket är ett högt värde som pekar på att de har upplevt att investerings-
främjandet för deras regioner har fungerat i samband med Expo 2010. 

Slutsats

Redogörelsen ovan visar på goda omdömen om investeringsfrämjandet 
i samband med Sveriges deltagande i Expo 2010. Kommittén bedömer 
därför att målet har uppfyllts.

6.9 Forskningsutbyte

Kommittén har arbetat med målet att goda förutsättningar för svenska 
forskare och andra aktörer ur den akademiska världen ska ges i samband 
med det svenska deltagandet i Expo 2010 för att stärka sina relationer till 
kinesiska kontakter. För att säkerställa möjligheten att uppnå detta mål 
har kommittén i alla forskningsrelaterade aktiviteter samarbetat med 
svenska aktörer med goda relationer till och samarbeten med relevanta 
kinesiska organisationer. 

Ett antal forskningsområden antogs av Kina och Sverige vid ett Joint 
Committee Meeting i Peking 2007. Det finns också sedan 2007 en svensk 
Kina-strategi i Utbildningsdepartementet där även andra departement är 
inkluderade. Det finns många avancerade samarbeten bl.a. kring innova-
tioner mellan svenska och kinesiska universitet. Kommittén bedömer att 
flera sådana fått goda förutsättningar att stärkas genom den plattform för 
möten som skapats inom ramen för den svenska programverksamheten. 
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Utbildningsdepartementet bjöd i december 2009 in svenska universitet 
och forskningsfinansiärer för att ge kommittén möjlighet att informera 
om det svenska deltagandet på Expo och berätta om den svenska pavil-
jongen som möjlig plattform för aktiviteter på det akademiska området. 
17 personer deltog och följande aktörer var inbjudna till mötet som leddes 
av statssekreterare Peter Honeth: Vetenskapsrådet, Vinnova, Formas, 
FAS, Uppsala universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungl. 
Tekniska högskolan, Statens lantbruksuniversitet, Chalmers tekniska 
högskola, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och 
forskning, Stiftelsen för strategisk forskning, KK-stiftelsen, Socialdepar-
tementet, Jordbruksdepartementet, Miljödepartementet och Näringsde-
partementet. Många av dessa aktörer har sedan på olika sätt bidragit till 
det svenska deltagandet och till stärkta svensk-kinesiska relationer. 

Slutsats

Målet var att i samband med det svenska deltagandet i världsutställningen 
ge förutsättningar för att skapa stärkta relationer inom forskningsvärlden 
mellan Sverige och Kina. Ett antal aktiviteter med vetenskapligt innehåll 
har genomförts, dock inte riktigt i den utsträckning som förväntades från 
början. Baserat på de möjligheter som erbjöds och kvaliteten på de aktivi-
teter som genomfördes anser kommittén att målet ändå har uppfyllts.

6.10 Turism

Ett av målen med Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai var 
att Sverige skulle visas upp som turistland på ett bra sätt. VisitSweden, 
som arbetar med att attrahera turism till Sverige, har spelat en central roll 
i arbetet med turismen under Expo 2010. De har varit en nära samarbets-
partner till kommittén under hela projektet samt har även genomfört en 
del aktiviteter, inte minst tillsammans med andra partner.

I rapporten som VisitSweden har skrivit om Expo 2010 framgår att 
deras fokus var att bearbeta researrangörer och resenärer som var föremål 
för s.k. technical visits. VisitSweden har arrangerat journalistresor till 
Sverige, hanterat en kinesisk TV-produktion om Sverige som turistdes-
tination, bidragit med information om Sverige som turistland, utbildat 
guider samt genomfört turistsatsningar tillsammans med svenska regioner. 
I VisitSwedens rapport framkommer en nöjdhet från deras sida med hur 
Sverige visades upp som turistland under Expo 2010.  
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I undersökningen om besökarnas upplevelse av den svenska utställningen 
(se avsnitt 6.2) ingick frågan om i hur stor grad besökarna skulle vilja 
besöka Sverige. Betyget var 93 för denna fråga. Detta höga betyg visar 
på ett stort intresse för Sverige som turistland. 

Slutsats

Redovisningen visar på positiva resultat för det svenska turistfrämjandet 
i samband med Expo 2010. Kommitténs uppfattning är därför att målet 
har uppfyllts.

6.11 Kulturutbyte

Kommittén har arbetat med målet att goda förutsättningar ska ges till 
svensk kultursektor för att stärka sina relationer till kinesiska kontakter. 
I strävan mot att uppnå detta mål har kommittén tidigt etablerat kontakt 
med Sveriges generalkonsulat i Shanghai, eftersom de kontinuerligt skapar 
kultursamarbeten och har relevanta erfarenheter och viktiga nätverk i 
Shanghai regionen. Från den 1 januari 2010 inrättades en ny tjänst som 
kulturråd vid Sveriges ambassad i Peking och också detta har haft bety-
delse för kommitténs arbete med kulturfrågor. Vidare har kommitténs 
programråd bl.a. bestått av företrädare för Kulturrådet och Svenska 
institutet. 

Den enskilt största svenska kulturproduktionen under Expo var kvälls-
föreställningen vid Sveriges nationella dag den 23 maj. Svenska institutet 
fick i uppdrag att genomföra kulturprogrammet under den dagen och 
producerade då bl.a. en stor mode- och dansföreställning, Swedish Fashion 
Performance, i Red hall på Expo center. Föreställningen fick stor medial 
uppmärksamhet i Kina och i planeringen av den visade SVT:s kulturny-
heter ett inslag om produktionen.

Kulturinslaget i det ceremoniella första spadtaget för byggandet av den 
svenska paviljongen var centralt. Den svenska koreografen Veera Suvola 
Grimberg skapade en kort balett för två grävmaskiner och till svensk 
samtida musik blev detta ett publikt lyckat avstamp med svensk innovativ 
kultur. Sedan paviljongen väl öppnade den 1 maj har många svenska artis-
ter på olika områden mött en kinesisk publik. Det har rört sig om musik, 
akrobatik, dans performance, blomsterskapande och teater. Inom ramen 
för programmet Street by Sweden har också publiken fått möjlighet att 
interagera med artisterna och så kom t.ex. Dogge Doggelito att rappa 
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tillsammans med en kinesisk rappare som råkade vara besökare i den 
svenska paviljongen i augusti. Kulturens förmåga att bygga samverkan har 
också funnits som innehåll i några professionella möten, t.ex. Kulturrådets 
seminarium om barnlitteratur som arrangerades den 4 augusti. 

Regeringen beslutade den 10 september 2009 om ett uppdrag till 
miljö- och kulturmyndigheter om samverkan för att främja en hållbar 
stadsutveckling. Boverket, Formas, Riksantikvarieämbetet och Arki-
tekturmuseet medverkade i linje med uppdraget på Expo 2010 genom 
flera workshops; When People Matter. I det arbetet skapade myndighe-
terna kontakter med institutioner i Kina. 

Pippi Långstrump var ett annat viktigt kulturellt inslag i det svenska 
deltagandet i Expo. Genom att kommittén fick tillstånd att använda 
bilder och text ur Astrid Lindgrens böcker om Pippi skapades en kul-
turell inramning av stor innehållslig betydelse i utställningen. Med 
Pippi som utgångspunkt genomfördes också många sago- och tecknings-
stunder där kinesiska barn (och även vuxna) fick möjlighet att skapa 
egna bilder i paviljongen. 

Ytterligare en kulturell aspekt i det svenska deltagandet var den gestalt-
ning som byggnad och utställning fick. Arkitekter och formgivare har här 
skapat rum och gett form åt all den verksamhet och det innehåll som 
speglat Sveriges tema Spirit of Innovation i Shanghai. De konstnärliga 
dimensionerna i det arbetet har varit viktiga. Vidare kan nämnas ljud-
konstnären Susanne Skog Myréns skogs- och fågelljud som fyllde glas-
gångarna mellan byggnadskropparna i utställningen. Konstnären Ulf 
Rollofs rutschkana i utställningen var ett annat betydelsefullt konstnärligt 
inslag i paviljongen. 

Slutsats

Baserat på resultatet som redovisats görs bedömningen att aktiviteter 
och inslag på olika sätt bidragit till att stärka kulturutbytet mellan 
Sverige och Kina. Många etablerade relationer mellan aktörer i Kina och 
Sverige har fördjupats och andra har skapats helt från grunden genom 
Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai. Kommittén menar därför att 
målet har uppfyllts.
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6.12  Brett engagemang, betoning på klimat och miljö 
samt företagens möjligheter på kinesiska marknaden

Målsättningar har satts upp om att ett brett spann av politiska aktörer 
och näringslivsintressenter ska involveras i det svenska Expoprojektet, 
att klimat- och miljöfrågor på ett tydligt sätt ska lyftas fram i kommitténs 
aktiviteter och kommunikation samt att en bra plattform ska tillhanda-
hållas för svenska företag till att marknadsföra sig i Kina. I jämförelse 
med tidigare redovisade målsättningar tolkas dessa mål snarare som 
åtgärdskrav för hur arbetet ska bedrivas. 

6.12.1 Brett engagemang

Intressenter ur många olika svenska samhällssektorer har varit engage-
rade i det svenska deltagandet i Expo 2010. Av de fler än 110 samarbets-
partner som kommittén hade i projektet var den absoluta majoriteten av 
dessa företag eller andra typer av näringslivsintressenter. Särskilda insatser 
har gjorts för att även ge små och medelstora företag möjlighet att delta. 
Representanter för olika politiska partier har deltagit i olika delar av 
verksamheten. Ett antal svenska ministrar har även besökt den svenska 
paviljongen.

6.12.2 Betoning på klimat och miljö

Ett av de tre ledorden för det svenska deltagandet är hållbarhet. Ambi-
tionen har varit att hållbarhetstänkande ska genomsyra det svenska del-
tagandet inom alla verksamhetsområden. Flera partner och sponsorer 
har bidragit med material med tydlig miljöprägel, bl.a. till att användas i 
byggandet av den svenska paviljongen men också till att nyttjas i andra 
delar av verksamheten. Den svenska paviljongen har på flera sätt präglats 
av hållbarhetstänk, vilket redovisas i bilaga 4. I utställningen har det 
berättats om svenska miljöproblem som framgångsrikt har tacklats. Dess-
utom har det svenska systemtänkandet för hållbar stadsutveckling, Symbio 
City, presenterats. Vid Symbio City Forum, den 1–2 juli, diskuterades 
olika aktuella miljö- och klimatfrågor och erfarenheter utbyttes kring hur 
dessa problem kan hanteras.
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6.12.3 Företagens möjligheter på kinesiska marknaden

I tidigare avsnitt har det på olika sätt berättats om hur företag har enga-
gerat sig som samarbetspartner till det svenska Expodeltagandet. Detta 
presenteras därför inte här i närmare detalj.

Slutsats 

Resultatet visar att olika politiska aktörer och näringslivsintressenter har 
engagerats samt att klimat- och miljöfrågor lyfts fram i verksamheten. 
Därtill har tidigare företagens delaktighet presenterats. Kommittén anser 
därför att målet har uppfyllts.

6.13 Måluppfyllelseanalys

Kommittén kan konstatera att en överväldigande majoritet av etappmålen 
har uppfyllts. Detta leder vidare till en analys av hur väl de övergripande 
målen har uppfyllts. De övergripande målen var följande:

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka en 
allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska främja 
svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska stärka 
Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsk-
nings- och kulturutbyte.

•   Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai ska spegla ett brett 
svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang och ska ha en betoning 
på klimat– och miljöfrågor samt ska även bidra till förbättrade möjlig-
heter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska marknaden.

Etappmålen utgör resultatindikatorer för hur väl de olika övergripande 
målen har uppfyllts. Uppfyllelsen av det övergripande målet med en 
stärkt Sverigebild kan analyseras bl.a. genom etappmålet om besökarnas 
nöjdhet med den svenska utställningen, vilket har uppfyllts. Etappmålen 
om uppmärksamhet i kinesisk media och på Internet i Kina har också 
uppfyllts. Dessa resultat indikerar att Sverigebilden har stärkts. Således 
är det kommitténs mening att detta övergripande mål har uppfyllts.
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Huruvida Sveriges deltagande i Shanghai Expo har främjat svenskt nä-
ringslivs konkurrenskraft och kreativitet är något svårare att bedöma. 
Etappmålet om samarbetspartnernas nöjdhet har uppfyllts vad gäller 
partner men inte för sponsorer. Partnerna gick in med mer resurser än 
sponsorerna i projektet och genomförde generellt sett större satsningar 
på att nå ut till kinesiska målgrupper, varför deras nöjdhet väger tyngre 
i bedömningen av uppfyllelsen av detta övergripande mål. 

Delaktigheten i projektet har varit bred från svenska näringslivsintres-
senter, där bl.a. många företag har utnyttjat möjligheten att genomföra 
aktiviteter i den svenska konferensavdelningen. Det samlade resultatet 
indikerar att näringslivet i stor utsträckning har dragit nytta av engage-
manget i Expo 2010. Kommittén anser därför att detta övergripande mål 
har uppfyllts.

Resultaten från etappmålen om turism, investeringar, forskning och 
kultur har överlag varit positiva. Kommittén kan därför konstatera att 
även det här övergripande målet har uppfyllts. 

Det övergripande målet om att spegla ett brett svenskt politiskt och 
ekonomiskt engagemang, betona klimat- och miljöfrågor samt bidra till 
förbättrade möjligheter för svenska företag att hävda sig på den kinesiska 
marknaden bedömer kommittén även har uppfyllts, baserat på redovis-
ningen av uppfyllelsen av etappmålet i fråga.

Slutsats

Analysen av uppfyllelsen av de övergripande målen ger ett positivt resul-
tat. Förhoppningarna som fanns på förhand när målen sattes har i hög 
grad infriats. Kommittén anser därmed att den totalt sett har uppnått 
sina mål med Sveriges deltagande i Expo 2010. Självklart kan det alltid 
diskuteras om målen var rätt satta, om rätt mätningar gjordes och om 
resultaten är rättvisande etc. En sådan diskussion är alltid välkommen, 
eftersom det kan utveckla analysen.

Som omnämns i inledningen av kapitlet är det i nuläget svårt att be-
döma de långsiktiga effekterna av det svenska deltagandet i Expo 2010. 
Förhoppningen är dock att det framöver kommer att bli ännu tydligare 
att Sveriges Expodeltagande t.ex. bidrog till att långsiktigt stärka bilden 
av Sverige i Kina och att svenska näringslivsintressenter genom projektet 
fick en starkare position på den kinesiska marknaden. Vad som blir av 
detta får framtiden utvisa och det är mycket beroende av hur det svenska 
Expodeltagandet följs upp med ytterligare främjandeverksamhet i Kina.
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7 Övriga resultat

Utöver det som har redovisats i måluppfyllelseanalysen finns även en 
del andra intressanta resultat. Här inbegrips det resultat som har redo-
visats i kapitel 5 gällande den svenska paviljongens fortsatta liv, den 
fortsatta användningen av temat Spirit of Innovation, de databaser som 
har skapats och överlämnats till lokala främjandeorganisationer i Shanghai 
samt den fortsatta kommunikationen på Internet i Kina genom webb-
sidan Sweden.cn. Därtill redovisas här ett antal utmärkelser som har 
tilldelats det svenska deltagandet samt den svenska mediebevakningen 
av Sveriges deltagande i Expo 2010.

7.1 Utmärkelser

Sveriges deltagande i Expo 2010 tilldelades bl.a. följande priser:

”BIE Award for Creative Display”

Utmärkelsen delades ut av den internationella världsutställningsorgani-
sationen, BIE, och gällde den svenska utställningen. Kategorin som 
Sverige tävlade i bestod av 28 länder och innefattade deltagare som byggt 
egna paviljonger i mellanstorlek. Motiveringen för priset: 

“Gold goes to Sweden for the very appealing way of combining sustainable 
development, innovation and communication in a very attractive and educa-
tional manner.“

“Most Commercially Valuable Expo Pavilion”

Tilldelat av China Business Network och Fortune Times, ledande affärs-
tidningar. Priset delades med Australien, Kanada och USA.
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”Excellent Pavilion Award”

Priset delades ut av den kinesiska näringslivstidningen China Business 
Journal för paviljongens bidrag till en stärkt kommunikation mellan 
kinesiska och svenska entreprenörer.

”Bästa Expo-hemsida”

Svenska paviljongens hemsida swedenexpo.cn blev utsedd till den bästa 
webbplatsen bland deltagarna i Expo 2010 av den stora kinesiska tid-
ningen Global Times.

”Top 10 pavilion design”

Sveriges paviljong valdes av CNN Go som en av tio paviljonger med en 
utmärkande arkitektur och stil. Motivering: 

”Sweden’s effort gets a big thumbs up with lots of angles. Arty and well, 
really cool looking.”

Bild tagen efter prisutdelningen av  ”BIE Award for Creative Display”. F.v. ämnesråd 
Staffan Björck, bitr. generalkommissarie nina Ekstrand, generalkommissarie  
Annika Rembe, paviljongdirektör Christine Engdahl och programchef Anna Rygård.



SOU 2011:22

171

Övriga resultat

7.2 Svensk media

I samband med Sveriges deltagande i världsutställningen i Shanghai sat-
sades inga större resurser på att informera och bearbeta svensk media, 
eftersom fokus låg på att nå ut till kinesiska målgrupper. Det kan ändå 
vara av intresse att se vad svensk media skrev om Sveriges deltagande i 
Expo Shanghai 2010, varför viss statistik om detta insamlades.

Figur 7.1 Antal artiklar i svensk media

noterade artiklar i svensk media, fr.o.m. januari 2008 t.o.m. november 2010.
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Antal articklar 

Inför Expo, 2008 och 2009

Pressbevakningen i svensk media inleddes under 2008, då totalt 39 artiklar 
om det svenska deltagandet i världsutställningen noterades. Dessa be-
rörde främst upphandlingen av arkitekt till den svenska paviljongen samt 
huruvida Ostindiefararen skulle göra ett nytt besök i Shanghai i samband 
med Expo 2010. 

Under 2009 skrevs betydligt fler artiklar i svensk media om det svenska 
deltagandet. Totalt noterades ca 120 artiklar under 2009. Artiklarna 
handlade bland annat om paviljongens design och dess uppförande (inte 
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minst träkonstruktionen och de stora naturbilderna av Mattias Klum 
som fanns på paviljongens innerväggar), medfinansiärernas ökande in-
tresse för paviljongen samt det svenska temat Spirit of Innovation.

Inför Expo, våren 2010

Svensk medias intresse ökade ju närmre tiden för öppnandet av utställ-
ningen kom. Under våren 2010 noterades 185 artiklar, vilka berörde flera 
olika områden. Många artiklar handlade om dalahästarnas tillverkning 
och färd till Shanghai och det fanns också många artiklar om de svenska 
regionernas beslut om deltagande och deras förberedelser. En del artiklar 
berörde också nya finansiärers deltagande och produkter som skulle 
komma att visas upp på utställningen. Även paviljongens möjlighet att 
sticka ut bland andra paviljonger och valet av tema och budskap togs upp. 

Under Expo

Under världsutställningens sex månader, från 1 maj 2010 till 31 oktober 
2010 noterades ca 350 artiklar om det svenska deltagandet. Huvudparten 
av dessa var positiva eller neutrala. De behandlade framför allt en förete-
else eller deltagande från ett visst företag eller person. Till exempel upp-
märksammades olika forum och seminarier som arrangerades i paviljong-
en, Kungahusets besök på Expo, kulturframträdanden, program aktiviteter, 
tävlingar samt besöksantalet.

Ett fåtal artiklar var kritiska eller ifrågasättande med fokus på kostnader 
och den hårda konkurrensen.

Efter Expo 2010

Efter världsutställningens slut minskade antalet artiklar om Expo 2010 
snabbt. Förutom om själva avslutningen skrevs det i svenska tidningar 
främst om försäljningen av den svenska paviljongen. Total noterades drygt 
700 artiklar om det svenska deltagandet i Expo i svensk media. 
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8 Ekonomisk slutredovisning

InTÄKTER UTFALL BUDGET AvvIKELSE UTFALL % BUDGET %

Staten 70,0 70,0 0,0 47,1 % 46,8 %

Medfinansiärer (företag/
regioner/organisationer) 76,0 79,0 -3,0 51,1 % 52,8 %

Övriga intäkter från butik/café/
catering/guideservice 2,6 0,7 1,9 1,8 % 0,4 %

SUMMA 148,6 149,7 -1,1 100,0 % 100,0 %

KOSTnADER      

Administration (löner stab,  
IT, AV-utrustning i konferens-
avdelningen, övriga adminis-
trationskostnader)

32,2 34,9 2,7 21,7 % 23,3 %

Paviljong (byggkostnader, 
driftkostnader, övriga 
kostnader)

70,2 63,0 -7,2 47,2 % 42,1 %

Innehåll (kommunikation/mark-
nadsföring, program, utställ-
ning, konferensavdelning)

43,7 51,8 8,1 29,4 % 34,6 %

SUMMA 146,1 149,7 3,6 98,3% 100,0 %

ÖvERSKOTT Av  
vERKSAMhETEn

2,5 0,0 2,5 1,7 % 0 %

Tabell 8.1 Preliminär ekonomisk redovisning (2011–02–01), miljoner kronor

FÖRSÄLJnInG Av  
PAvILJOnG

UTFALL BUDGET AvvIKELSE

Intäkt 23,0 0 23,0

Kostnader 1,2 0 -1,2

ÖvERSKOTT Av  
FÖRSÄLJnInG

21,8 0 21,8

TOTALT ÖvERSKOTT 24,3 0,0 24,3

Balansdagens kurs 
2010–12–31, från 
Utrikesdepartementet 
används för omräkning 
av kvarvarande medel  
i Kina. Observera 
att huvuddelen av 
överskottet finns i 
kinesiska yuan och 
kommer att påverkas 
av växelkursen vid 
överföring till Sverige.
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för framtiden

Expo  2010

Världsutställningen i Shanghai blev en stor framgång för Kina, men också 
för många deltagare. Den på förhand uppsatta förhoppningen om att Expo 
2010 skulle bli den största världsutställningen någonsin vad gäller antalet 
infriades, med drygt 73 miljoner besökare. Antalet deltagande länder och 
organisationer överträffade även förväntningarna, genom de 190 länderna 
och 56 organisationerna. Ordförande i den internationella världsutställ-
ningsorganisationen BIE beskrev Expo 2010 som en ”häpnadsväckande 
framgång”.

Världsutställningen arrangerades i Kina i en tid av fortsatt stark kinesisk 
ekonomisk tillväxt och en allt starkare roll i världen för Kina. Kinas fram-
trädande position gjorde att många länder, däribland Sverige, bedömde det 
som omöjligt att inte delta i världsutställningen. Expo 2010 kan närmast 
betraktas som världens utställning i Kina. Detta understryks även av att 
mer än 95 procent av besökarna antas ha varit kineser. Expot gav dessa 
besökare en möjlighet att ta del av många länders kultur, värderingar och 
inte minst lösningar för en hållbar stadsutveckling. Även i kinesisk media 
ökade bevakningen av omvärlden generellt i samband med Expot.

Temat för världsutställningen, Better City, Better Life, gav såväl Kina 
som många länder möjlighet att fokusera på en av vår tids viktigaste 
frågor. Det är naturligtvis en förhoppning att frågeställningen hålls le-
vande även efter Expot och att det erfarenhetsutbyte som initierats och 
de kontakter som etablerats kommer att fortsätta vara till nytta för såväl 
Kina som andra länder.

Infrastrukturen i Shanghai utvecklades mycket i samband med Expo 
2010. Industrier flyttades ut från Shanghai när Expoområdet förbereddes. 

Analys och rekommendationer för framtiden
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Luften i Shanghai under Expo 2010 var betydligt bättre än normalt, p.g.a. 
beslut om stängning av fabriker i närområdet under dessa 184 dagar. 
Världsutställningsområdet kommer att användas för nya ändamål när 
området återställts. Kinas paviljong och ett antal andra byggnader som 
byggts av arrangören var redan initialt tänkta som permanenta byggnader, 
men efter Expo 2010 bestämdes att denna krets skulle utökas med ett 
antal andra paviljonger, så som Saudiarabien, Frankrike och Italien. 

Det är kommitténs uppfattning att det sannolikt finns få länder som 
både har resurser att organisera en världsutställning och som kan dra 
nytta av den på samma sätt som Kina.

Analys/slutsatser

•   Expo 2010 blev en framgång för Kina och många deltagande länder 
och organisationer.

•  Flest antal besökare någonsin till en världsutställning.

•  Stor upprustning av Shanghai i samband med Expo 2010.

Rekommendationer för framtiden

•   Sveriges representant i BIE bör verka för att kommande världsutställ-
ningar arrangeras i länder där en sådan ger ett mervärde för såväl 
befolkningen som för svenska intressen.

Det svenska deltagandet

Sveriges deltagande är, såvitt kommittén känner till, den största svenska 
främjarsatsning som hittills genomförts. Den omfattade fler än 110 intres-
senter och en budget på ca 150 miljoner kronor. Detta har sin grund i den 
stora betydelse Kina har för näringsliv och världsekonomin i stort. Det 
är inte sannolikt att ett svenskt deltagande i kommande världsutställ-
ningar skulle bli lika stort, om inte utställningen arrangeras i länder som 
Indien, Brasilien, Sydafrika, Ryssland eller möjligen Turkiet. 

Syftet med det svenska deltagandet var att stärka en allsidig och positiv 
bild av Sverige, att främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreati-
vitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar 
och för forsknings- och kulturutbyte. Enkelt uttryckt var kommitténs 
uppdrag att dels stärka Sverigebilden, dels skapa förutsättningar för 
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skilda aktörer, framför allt från näringslivet, att skapa och vidareutveckla 
relationer som gynnar den egna verksamheten. 

Nära 3,6 miljoner besökare såg den svenska utställningen. Sverige och 
det svenska deltagandet har uppmärksammats i såväl sociala som tradi-
tionella kinesiska medier på ett positivt sätt. De deltagande intressen-
terna är överlag mycket positiva till såväl det övergripande genomförandet 
som sitt eget deltagande. Det är därför kommitténs uppfattning att det 
svenska deltagandet väl har nått sina mål och att det får anses ha varit 
framgångsrikt. Det positiva utfallet grundar sig på många olika faktorer, 
stora och små, men några större förtjänar att lyftas fram särskilt: 

•   projektets bredd och tydliga samarbetsstruktur med ett aktivt 
partnerskap

•   bra samarbete och starkt stöd av offentliga aktörer såväl i Shanghai 
som i Sverige

•   temat Spirit of Innovation fungerade för hela verksamheten och var 
väl förankrat och exemplifierat av deltagande företag samt knöt an 
till det kinesiska temat Better City, Better Life

•   väl fungerande paviljong, anpassad för hela verksamheten och ett 
lokalt klimat

•  funktionell och flexibel konferensavdelning

•  interaktiv utställning 

•  en av få paviljonger med fokus på barn och familjer 

•  flexibel och slagkraftig logotyp 

•  aktiv närvaro på Internet i Kina

•  variationsrik och relevant programverksamhet

•  väl fungerande organisation med ett stort engagemang.

Samtidigt konstaterar kommittén att insatser av det här slaget bör ses på 
lång sikt och att de långsiktiga effekterna av deltagandet i världsutställ-
ningen inte kan mätas ännu. 

Det har för kommittén varit viktigt att se Sveriges deltagande som ett 
långsiktigt projekt som skulle ge effekt, inte enbart under själva Expot, 
utan såväl före som efter. Ambitionen har varit att skapa något som kunnat 
ge effekt utöver de sex månadernas ”fyrverkeri”.

Av naturliga skäl blir genomslaget i början av projektet beroende av 
hur snabbt man kommer i gång, och i slutet av i vilken utsträckning 



SOU 2011:22

177

Analys och rekommendationer för framtiden

deltagande företag och myndigheter och andra intressenter kan utnyttja 
deltagandet i fortsatta relationer och aktiviteter. 

Det är därför angeläget, och kommitténs förhoppning, att näringslivet 
och inte minst de svenska främjarorganisationerna även fortsättningsvis 
kommer att kunna utnyttja effekterna av det svenska deltagandet i Kina. 

Analys/slutsatser

•  Kommitténs uppfattning är att deltagandet nådde sina mål.

•   Kinas betydelse i världsekonomin var en förutsättning för det stora 
intresset och engagemanget i det svenska deltagandet i Expo 2010.

•   Framgångsfaktorer var bl.a. ett aktivt partnerskap samt väl fungerade 
tema och paviljong.

•  Insatserna bör ses på lång sikt och bör förvaltas på ett strategiskt vis.

Rekommendationer för framtiden

•   Svenska deltaganden i världsutställningar och liknande evenemang 
bör ha utgångspunkten att skapa ett långsiktigt bidrag till utveck-
lingen av en relevant och dynamisk Sverigebild.

•   För det krävs en så tidig start som möjligt liksom en genomtänkt upp-
följning och utveckling av skapade kontakter och uppnådda resultat. 
Detta bör om möjligt uttryckas även i uppdraget.

•   Insatsen måste ske samordnat mellan alla engagerade parter och 
med utnyttjande av alla tänkbara kommunikationskanaler på ett 
samlat sätt.

Organisation

Det svenska deltagandet har varit organiserat genom en kommitté, vilken 
kan jämföras med en temporär myndighet. Valet av kommittéformen med 
en mindre ”styrelse” som genom sin sammansättning, hälften från nä-
ringslivet och hälften från offentlig sektor, har representerat såväl skilda 
intressen som kompetens och erfarenhet av relevans för projektet, har 
fungerat mycket väl. Den större nationalkommittén har möjligen haft en 
mindre tydlig roll än i tidigare världsutställningsprojekt, men har haft sin 
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betydelse för att skapa en bred förankring av projektet. I Kina har verk-
samheten, i enlighet med kinesiskt regelverk, drivits i ett särskilt bolag. 

Den svenska lösningen innebär en möjlighet att anpassa organisationen 
efter förutsättningarna för respektive världsutställning, vilket är en för-
del. Samtidigt har valet av en ny organisatorisk och förvaltningsrättslig 
form denna gång inneburit att omfattande resurser behövt läggas på att 
skapa kunskap och rutiner när det gäller legala, finansiella och adminis-
trativa frågor, t.ex. regelverket för upphandling, redovisning och övrig 
administration. 

Sverige har valt att inte ha en mer eller mindre permanent organisation 
för deltagande i världsutställningar och jämförbara evenemang. Skilda 
länder har i detta sammanhang valt olika vägar. För framtiden bör över-
vägas hur det uppbyggda strukturkapitalet bäst kan förvaltas mellan 
världsutställningar. Kommittén tror inte att en fast organisation är lös-
ningen, men anser samtidigt att det vore önskvärt att skapa en struktur 
hos någon av främjarorganisationerna eller inom UD som skulle kunna 
vara ”vilande” mellan världsutställningar, eller andra större främjarin-
satser, och aktiveras relativt enkelt då beslut fattats om ett svenskt delta-
gande. Startsträckan skulle på så sätt bli kortare, erfarenhet och nätverk 
skulle kunna utnyttjas mer effektivt, vilket även gäller personella och 
ekonomiska resurser. En ”vilande” form skulle inte påverka möjlighe-
terna att välja organisationsform.

Det bör också, enligt kommitténs mening, övervägas på vilket sätt en 
sådan framtida projektorganisation kan utnyttja kompetens och resurser 
från Regeringskansliet och andra myndigheter, något som delvis varit 
svårt att få till stånd i det nu avslutade projektet. Det är kommitténs 
förhoppning att det samlade strukturkapital i form av utredningar, policies 
m.m. som tagits fram kan utnyttjas av framtida organisationer för större 
främjarprojekt och att nedlagda resurser på så sätt kan återutnyttjas. 

Analys/slutsatser

•   Att välja en kommitté med en mindre styrelse som ansvarade för 
svenska deltagandet har fungerat väl.

•   Kommittéformen har inneburit att stora resurser behövt läggas på att 
skapa administrativa basfunktioner.
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Rekommendationer för framtiden

•   Överväg att skapa en ”vilande” Expoorganisation (en s.k. kader -
organisation) i syfte att tillvarata kompetens, erfarenheter och nätverk.

•   Tydliggör vilka kompetenser och resurser som kan nyttjas från 
Regeringskansliet och andra myndigheter.

Strategiska överväganden

Under arbetets gång gjorde kommittén ett antal strategiska övervägan-
den som gav form åt det svenska deltagandet i Expo 2010. Ett projekt 
som Sveriges deltagande i Expo 2010 förutsätter naturligtvis samtidigt 
ett stort mått av flexibilitet, eftersom förutsättningarna delvis är okända 
långt in i projektet och dessutom ofta ändras under projektets gång. 

Det är också kommitténs mening att de grundläggande strategier som 
valts för projektets olika delar har fungerat väl. Samtidigt konstaterar 
kommittén att en grundläggande kommunikationsplattform och strategi 
borde ha tagits fram som en av de allra första åtgärderna i projektet. 
Övriga strategiska och taktiska val hade förenklats om de kunnat grundas 
på en sådan.  

Analys/slutsatser

•   Projektets grundläggande inriktning vad avser såväl samarbetsformer 
som val av tema och kommunikationsstrategier har fungerat väl.

•  Ett stort mått av flexibilitet är nödvändigt.

Rekommendationer för framtiden

•   En grundläggande kommunikationsplattform och strategi bör tas 
fram som en av de första åtgärderna i uppstarten av projekt.

Medfinansiering och partnerskap

Utifrån erfarenheter från tidigare världsutställningar beslutades tidigt att 
deltagandet i Shanghai skulle utformas som ett partnerprojekt. Detta inne-
bar att samarbetspartner erbjöds ett aktivt deltagande med stor möjlighet 
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att påverka projektets utformning och innehåll. Denna modell har upp-
skattats mycket av såväl medfinansiärerna som kommittén. Ett aktivt 
partnerskap ställer dock krav på kommunikation och kompromissvilja. 
Det kan konstateras att de aktörer som på olika sätt deltagit mest aktivt 
har varit mest nöjda i de utvärderingar som gjorts. 

Det går naturligtvis att fråga sig om det aktiva partnerskapet lett till 
ett alltför stort kompromissande, t.ex. vad gäller utformning av utställ-
ningen.  Det är dock kommitténs uppfattning att så inte varit fallet och 
att fördelarna med aktiva partner överväger nackdelarna.

Det är kommitténs uppfattning att det stora antalet medaktörer har 
stärkt det svenska deltagandet, dels genom att skapa bredd och exempli-
fiera det svenska temat Spirit of Innovation, dels genom att bidra till finan-
sieringen. Det stora antalet medfinansiärer med möjlighet att påverka 
innebar dock en utmaning när det gällde att skapa en sammanhållen 
tematik och berättelse i utställningen. Om samma modell ska användas i 
framtiden bör möjligen partners rättigheter och skyldigheter ytterligare 
förtydligas i de kontrakt som upprättas.

Sveriges deltagande hade enligt kommittédirektivet ett tydligt närings-
livsfrämjande syfte. I enlighet med detta gavs många små och medel-
stora företag möjlighet att delta. Möjligen har en del av dessa inte haft 
tillgång till kompetens, nätverk och övriga resurser i tillräcklig utsträck-
ning för att maximalt kunna utnyttja sitt deltagande. En del företag, även 
vissa större, hade kanske varit betjänta av en viss handledning från kom-
mitténs sida i vad som krävs för att effektivt ta tillvara de möjligheter 
som ett deltagande kan ge. Kommittén har dock inte sett det som sitt 
uppdrag att bidra med sådan handledning och heller inte haft resurser 
utan hänvisat till aktörer som Exportrådet och andra konsulter på plats 
i Kina. För framtiden föreslår dock kommittén att en enklare lista med 
”tänk på att” upprättas som hjälp till deltagande aktörer.

Den statliga finansieringen skulle uppgå till 70 miljoner kronor under 
förutsättning att näringslivet bidrog med minst lika mycket. Finansie-
ringen har till 47 procent utgjorts av statliga medel och 53 procent av nä-
ringslivet och övrig finansiering. Andelen icke statlig finansiering är, såvitt 
kommittén vet, en av de högsta. Många länder har haft ett helt offentligt 
finansierat deltagande. Alternativt har den privata andelen motsvarat 
20–30 procent av totalbudgeten. Den svenska modellen med ett tydligt 
”Private Public Partnership” – s.k. OPS-lösning har uppmärksammats av 
andra deltagande länder, media och forskare. Det är också kommitténs 
uppfattning att denna finansieringsmodell fungerat väl. Nackdelen är dock 
att det först på ett mycket sent stadium stod klart hur stor den samman-
lagda budgeten skulle bli och den stora arbetsinsats som den förutsatte. 
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Antalet samarbetspartner, fler än 110, översteg vida förväntningarna. 
Initialt förväntades ca 10 partner och ett fåtal sponsorer delta. Antalet 
partner blev mer än dubbelt så många som beräknat och inte mindre än 
61, framför allt mindre och medelstora, företag deltog som sponsorer. 
En del av denna sponsring, 12 miljoner, var direkt budgetavlyftande, 
annan, 8 miljoner, får ses som ”bra att ha”. Det kan naturligtvis diskute-
ras om värdet av denna senare del översteg det merarbete vad gäller kon-
takter, administration m.m. som varje sponsor genererat. Kommitténs 
bedömning är dock att så var i huvudsak fallet. 

Det faktum att näringslivet varit berett att bidra med insatser värda 
många miljoner, trots att förberedelsetiden präglades av den värsta fi-
nanskrisen på mycket länge, har naturligtvis sin grund i hur strategiskt 
viktigt näringslivet ansett det varit att delta i just Kina. Men kommittén 
drar också slutsatsen att ett förtroendefullt samarbete etablerats mellan 
kommittén och företagen.

Ett stort antal myndigheter och organisationer har varit engagerade i 
Sveriges deltagande i Expo 2010. Dessa representerades framför allt av 
UD och främjarorganisationerna, men det kan noteras att även andra 
departement och myndigheter samt organisationer deltog aktivt. Dessa 
aktörers deltagande bidrog till att skapa en stark förankring av projektet 
genom att tillvarata befintliga nätverk i Kina, tillföra kompetens till den 
svenska Expoorganisationen samt skapa förutsättningar för kontinuitet 
och uppföljning av genomförda aktiviteter. Det breda deltagandet från 
myndigheter och andra aktörer var, inte minst en förutsättning för kom-
mitténs programarbete. Kommittén vill i sammanhanget också särskilt 
framhålla det mycket goda lokala samarbete med inte minst generalkon-
sulatet, Exportrådet, Invest Sweden och handelskammaren, utan vilket 
projektet svårligen hade kunnat genomföras på det sätt som skedde.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det breda deltagandet har 
varit en styrka men att ett stort antal intressenter också ställer helt andra 
krav på en projektorganisation när det gäller samordning och informa-
tionsspridning än vad som initialt förutsågs. 

Analys/slutsatser

•  Fördelarna med ett aktivt partnerskap överskrider nackdelarna.

•   Finansieringsmodellen med både statliga och privata medel har  
bidragit till såväl en bred förankring som en god finansiering.

•   Näringslivets bidrag har överstigit den offentliga finansieringen.



SOU 2011:22

182

Analys och rekommendationer för framtiden

•   Små och medelstora företag har inte alltid kunnat dra full nytta av 
sina engagemang i projektet. 

•   Kommittén bedömer värdet av den icke budgetavlyftande spons-
ringen större än det merarbete som uppstod därigenom.

•   Ett stort antal myndigheter och organisationer har bidragit till pro-
jektet på ett positivt sätt.

•   Det stora antal samarbetspartner har varit en styrka men har också 
ställt stora krav på organisationen.

Rekommendationer för framtiden

•  Fortsätt att använda samma finansieringsmodell.

•   Om modellen med aktiva partnerskap ska användas i framtiden bör 
rättigheter och skyldigheter ytterligare specificeras i kontrakten för 
deltagande.

•   Ge större stöd till små och medelstora företag.

•   Förankra tidigt även hos myndigheter och organisationer.

•   Satsa tidigt på att utforma metodiken för hur kommunikationen  
med samtliga partner ska ske.

Paviljong

Kommittén valde, med hänsyn till framför allt tidsaspekter, att inte ge-
nomföra en arkitekttävling utan att i stället genomföra en upphandling av 
paviljongens design. Detta ledde inledningsvis till kritik från företrädare 
för arkitektkåren. Den lösning som valdes för att ta hänsyn till denna och 
det faktum att en arkitekttävling låg utom möjligheternas gräns var att 
anlita en arkitektkonsult som gav synpunkter på och råd kring hur anbuds-
underlaget borde vara utformat. Grundat på erfarenheter från tidigare 
världsutställningar valdes att upphandla design av paviljong och utställning 
i separata upphandlingar. Kommittén är nöjd med utfallet, men kan kon-
statera att en annan lösning säkerligen också hade kunnat fungera. 

Oberoende av vilket som väljs bör, som tidigare nämnts, en kommu-
nikationsplattform och strategi tas fram som steg ett och ligga till grund 
för bl.a. kommande upphandlingar och uppdrag. Risken är annars att 
mycket kraft får läggas på att samordna vad byggnad och utställning ska 
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kommunicera. Kommittén vill påpeka att detta önskvärda förfarande är 
en av de faktorer som leder till slutsatsen att förberedelsetiden bör vara 
längre än vad som var fallet inför deltagandet i Expo 2010.

Arkitekturen av paviljongen rönte uppskattning från många håll. Bl.a. 
CNN Go berömde paviljongens design (se avsnitt 7.1 om utmärkelser) 
och samarbetspartnerna uttryckte också sin uppskattning. 

I projekt som innebär uppförande av en paviljong bör byggnadskompe-
tens finnas tillgänglig i organisationen på ett tidigt stadium. Processerna 
rörande såväl tillstånd som byggande förutsätter god lokal kännedom och 
samtidigt förståelse för svenska förhållanden.

Kommittén kan konstatera att paviljongen generellt sett har fungerat 
väl och i allt väsentligt utformats i enlighet med de detaljerade krav som 
ställdes i samband med upphandlingen. I sammanhanget kan konstateras 
att flera länders paviljonger i första hand var utformade för utställnings-
ändamål, men inte som en fungerande mötes- och arbetsmiljö. Detta 
gällde dock inte den svenska paviljongen som innehöll i huvudsak väl 
fungerande ytor för såväl utställning och möten som för dagligt arbete 
för medarbetarna. Vissa lärdomar har dock gjorts bl.a. beträffande pla-
neringen av olika flöden, brist på vilrum för artister m.fl., brist på förråd 
samt bristfällig anpassning för personer med funktionsnedsättning. 

Analys/slutsatser

•  Paviljongen har i stort fungerat mycket bra i alla dess olika delar.

Rekommendationer för framtiden

•   Utforma en kommunikationsstrategi innan arbetet med att upp-
handla och utforma paviljongen inleds.

•   Säkerställ kvalificerad byggkompetens i organisationen på ett tidigt 
stadium.

Temat Spirit of Innovation och logotypen

Det svenska temat fungerade, enligt kommitténs mening, mycket väl och 
bidrog i stor utsträckning till det goda resultatet. Ett världsutställnings-
tema ska ge skilda målgrupper associationer av Sverige och samtidigt 
fungera som en samlande kraft. Detta förutsätter att det kan ”levas” av 
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såväl deltagande intressenter som projektorganisationen, men också att 
det representerar Sverige i stort. 

Temat bör genomsyra hela deltagandet och tillsammans med kom-
munikationsstrategin utgöra grunden för ”innehållet” i deltagandet, dvs. 
alla de aktiviteter som skapar en relation till utvalda målgrupper, t.ex. 
utställning, konferensavdelning, webb, kommunikationsaktiviteter samt 
programaktiviteter. Som komplement till temat fungerade den svenska 
logotypen bra och den fick ett tydligt genomslag i allt ifrån profilpro-
dukter till partners kommunikation.

Genom ett tydligt men ändå flexibelt grafiskt program har logotypen 
kommit att utnyttjas på en mängd olika sätt och det är kommitténs upp-
fattning att den starkt bidragit till det svenska deltagandets genomslag 
och profilering.

Kommittén anser att det var viktigt att temat kunde presenteras ca 1,5 
år före Expots öppnande. Det var också en fördel för det svenska delta-
gandet att ha logotyp och grafiskt program klart i så pass god tid innan 
öppnandet av Expo så att det kunde kommuniceras på ett tidigt stadium. 
Det är också kommitténs mening att temat även i fortsättningen kan och 
bör användas för kommunikation om Sverige och svensk innovationskraft.  

Analys/slutsatser

•   Temat har fungerat väl och blivit det samlade uttrycket för hela den 
svenska insatsen.

•  Logotypen stödde på ett bra sätt det svenska temat.

Rekommendationer för framtiden

•   Tema och logotyp är centrala delar av projektets kommunikations-
strategi och bör läggas fast tidigt i ett sammanhang och kommuniceras 
brett hos alla partner i projektet.  

•   Kommittén rekommenderar att Spirit of Innovation används i fler  
sammanhang. 

Administration

Att som en tillfällig svensk organisation dyka ner i en på många sätt 
annorlunda administrativ miljö innebär en utmaning. Att t.ex. öppna, 
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driva och stänga bolag i Kina har skapat en hel del arbete. Kommittén har 
dock haft mycket god hjälp av främst Exportrådets kontor i Shanghai, men 
också av generalkonsulatet i Shanghai. Utan deras stöd hade arbetet varit 
betydligt svårare att genomföra. 

Sveriges offentliga regelverk utgår från fortvariga myndigheter och äm-
betsverk och är därför inte helt anpassat för stora tidsbegränsade projekt 
som dessutom ska genomföras utomlands och i en helt annan kultur. Kom-
mittén vill här ge två exempel som illustrerar detta. Det ena är hanteringen 
av räntor på projektmedel under projektets gång. Eftersom kommittén 
hanterat sin redovisning inom Regeringskansliets ekonomisystem har 
kommittén bl.a. följt de regler som finns inom kansliet för ränteintäkter, 
dvs. att dessa ska tillfalla förvaltningsavdelningen. Detta är en olämplig 
tillämpning, när som nu var fallet, mer än 50 procent av medlen kommer 
från andra medfinansiärer än staten. 

Ett annat exempel är den valutarisk som projektet har levt med och som 
hade kunnat leda till allvarliga problem för projektets ekonomi. Eftersom 
projektet löpt under nära fyra år och den kinesiska valutan, liksom även 
dollar och euro, fluktuerat mycket under denna tid har stor omsorg fått 
läggas på att hantera denna valutarisk i budgeten. Kommittén anser att 
en större säkerhet och trygghet skulle kunna ges om arrangören av projekt 
av det här slaget på förhand kunde veta i hur hög grad projektet ska stå 
för denna risk och i vilken utsträckning staten kan/bör stå risken.

Den löpande verksamheten förväntas ge ett mindre överskott, men 
det kan konstateras att det är en utmaning att budgetera för ett delta-
gande i en världsutställning. Såväl lokala kostnadsförhållanden och re-
gelverk som Expoorganisationens kostnadspåverkande regelverk är till 
viss del okända faktorer när budget görs. Dessa kan, på samma sätt som 
valuta effekter påverka en budget i stor utsträckning. Det är därför kom-
mitténs rekommendation att 10–15 procent av budgeten behålls ofördelad 
under en längre tid. 

Analys/slutsatser

•   De administrativa processerna är komplicerade för tidsbegränsade 
projekt av denna typ, bl.a. därför att det statliga regelverket inte 
har vissa särskilda regler för klart definierad verksamhet av kort 
varaktighet.

•   Regelverket är heller inte tillräckligt anpassat för partnerfinansierade 
projekt.
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Rekommendationer för framtiden

•   Det bör övervägas att utforma ett antal specialregler för att underlätta 
genomföranden av främjandeprojekt av den typ som ett deltagande i 
världsutställningar innebär.

•   Det svenska deltagandet i Expo 2010 var i realiteten ett OPS-projekt 
och det kan vara utgångspunkten för en sådan regelöversyn.

•  Behåll 10–15 procent av budgeten ofördelad under en längre tid.

Medarbetare

Ett projekt som detta kräver en tydlig strategi och goda strukturer. 
Samtidigt förutsätter det ett stort mått av flexibilitet. Att arbeta på en 
världsutställning är ofta ett hårt och intensivt jobb. De medarbetare 
som rekryteras bör ha denna insikt och erfarenhet. 

Det är, enligt kommitténs erfarenhet, värdefullt att tidigt ha lokal 
närvaro och att lokal kompetens är synnerligen viktig, såväl för att byg-
ga relationer som för att skapa en effektiv och professionell organisation. 
Erfarenhet från tidigare världsutställningar eller andra större främjar-
projekt är också värdefull, inte minst från projekt som har inkluderat 
såväl näringsliv som offentlig sektor.  

Det svenska teamet har varit ett blandat team, vilket varit både nöd-
vändigt och stimulerande. Genom den stora andelen kinesiska medarbe-
tare har ett värdefullt nätverk för framtida relationer byggts. Många har 
redan fått anställning hos svenska företag eller aktörer med relation till 
Sverige. För framtida projekt kan övervägas om t.ex. guider ska rekryteras 
i tre grupper, de som arbetar första hälften, de som arbetar andra hälften 
och de som arbetar under hela perioden. Detta för att bättre anpassa till 
studieterminer och undvika en viss trötthet och leda samtidigt som det 
skapar kontinuitet i teamet.

Analys/slutsatser

•   Att arbeta med ett blandat team av svenskar och kineser var inte bara 
nödvändigt av en rad skäl, utan gav även andra positiva effekter – bl.a. 
en förstärkning av kontakten med det kinesiska samhället och inte 
minst gruppen Young Urbans.

•  Anställningstiden för guiderna blir vid stora Expon väl lång.
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Rekommendationer för framtiden

•   Rekrytera guider i t.ex. tre grupper för att möjliggöra rotation och 
göra förutsättningarna än bättre att upprätthålla motivationen. 

Utställning

Den svenska utställningen uppfattades av såväl de 3,6 miljoner besökarna 
som media som kreativ och interaktiv.  Utställningen uppskattades dess-
utom för att den erbjöd även barn och familjer en upplevelse. Det kan 
konstateras att det tog en viss tid innan allt ”satte sig” och att en utställning 
av det slag som visades i Shanghai kan behöva en del justeringar när det 
gäller flöden, kommunikation m.m. Det är dock kommitténs uppfattning 
att utställningen efter en del justeringar fungerade väl och var mycket 
uppskattad. Det omfattande researcharbete som utställningskonsulten 
gjorde för att utforma utställningen för en kinesisk målgrupp bidrog i stor 
utsträckning till detta. 

Resultatredovisningen i avsnitt 6.1 och 6.2 visar att såväl antalet utställ-
ningsbesökare som deras nöjdhet överträffade målet med råge. Besökarna 
ansåg också att deras kunskap om Sverige hade ökat genom besöket samt 
att utställningen var rolig och informativ.

Att den svenska utställningen var uppskattad framkom även genom 
de utmärkelser som Sverige fick (se avsnitt 7.1). T.ex. fick Sverige den 
internationella Expoorganisationens (BIE) guldpris för kreativ design.

Det faktum att projektet utformats som ett partnerprojekt med aktiv 
medverkan från företagen och att dessa skulle erbjudas synlighet i ut-
ställningen innebar en viss utmaning för utställningskonsulten. Att med 
många skilda intressenter ändå skapa en sammanhållen berättelse är inte 
en enkel uppgift. Samtidigt måste delar av det som också kan berättas 
om Sverige medvetet väljas bort. Det faktum att antalet medfinansiärer 
blev högre än väntat och att flera av dem kom in på ett relativt sent stadium 
innebar även det utmaningar och merarbete för utställningskonsulten. 
Det är dock kommitténs uppfattning att utställningen, trots att den på 
många sätt var en kompromiss mellan olika intressenter och kreativa 
idéer, mycket bra kommunicerade Sveriges tema Spirit of Innovation och 
den berättelse om svensk innovationsanda som temat byggde på.  

Kommittén vill dessutom särskilt lyfta fram att ca 230 000 barn lekte 
i den typiskt svenska lekplatsen Villa Villekulla som ett positivt resultat.
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Analys/slutsatser 

•   Det kräver stort arbete och vilja från alla parter att finna en bra 
kompromiss kring formerna för medfinansiärernas exponering i 
ut stäl lningen.

•  Ett bra och väl förankrat tema underlättar i hög grad den processen.

Rekommendationer för framtiden

•   Genom att tidigt fastställa tema kan arbetet med exponeringen i 
utställningen ske smidigare. 

Konferensavdelningen

Den svenska konferensavdelningen var mycket uppskattad av såväl be-
sökare som av de samarbetspartner som använde den för egna aktiviteter. 
Den upplevdes som vacker och funktionell – personal, servering och 
AV-support ansågs bidra till att skapa bra aktiviteter. Kommittén kan 
konstatera att även då möten varit överbokade har lokalerna fungerat bra. 

Kommitténs strategi att utrusta konferensavdelningen med väl utvecklad 
AV-teknik i syfte att underlätta för samarbetspartner att skapa effektiv 
kommunikation utan att behöva bygga utställningar eller ta in mycket 
material till paviljongen utnyttjades av de allra flesta. Rekommendationen 
till samarbetspartnerna att inte göra för omfattande egna installationer i 
konferensavdelningen följdes dock inte av alla, med en del skador och 
slitage i konferensavdelningen som följd. 

De samarbetspartner som använde sig av den digitala tekniken var 
överlag nöjda. Prisnivåerna för AV-tjänster ifrågasattes dock av vissa. 
Även prisnivåerna på kökets tjänster ifrågasattes initialt av vissa medfi-
nansiärer, särskilt med utgångspunkten från kommitténs beslut att cate-
ring inte skulle kunna köpas av externa leverantörer. Det är dock kom-
mitténs uppfattning att nära nog samtliga medfinansiärer och andra som 
utnyttjat kökets tjänster varit nöjda, inte minst med den flexibilitet som 
kunde erbjudas. Att ha en rutinerad samarbetspartner som också sedan 
tidigare kände många av kunderna var värdefullt. När det gäller AV-
tjänster bör i framtiden övervägas om ett bredare basutbud av dessa kan 
finansieras inom ramen för Expoorganisationens budget. 

Möjligheten att hyra ut möteslokaler till fler aktörer än samarbetspart-
nerna begränsades av att många av dem väntade in i det längsta med att 
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bekräfta att de inte behövde bokade dagar. Konferensavdelningen blev 
således inte uthyrd i den utsträckning som hade varit möjligt. Detta 
uppvägdes dock av intäkterna från de guidetjänster som erbjöds vid besök 
i andra paviljonger. 

Analys/slutsatser 

•   Konferensavdelningens utformning och service har varit viktig för 
såväl medfinansiärernas som kommitténs egna aktiviteter.

•   Guidning till andra paviljonger är en uppskattad tjänst.

•   Kostnaderna för ett basutbud av AV-service bör ingå i erbjudandet 
till medfinansiärerna.

Rekommendationer för framtiden

•  Satsa resurser på en väl utvecklad konferensavdelning.

•   Planera och reglera tidigt hur uthyrning av icke utnyttjad tid ska 
göras.

•  Avsätt, om möjligt, en större del av budgeten för AV-service.

Kommunikation på Internet i Kina

Att satsa på en lokalt utvecklad och driftad webbplats och ett aktivt ar-
bete med sociala medier var ett strategiskt val för att nå en av nyckelmål-
grupperna, Young Urbans. Internet och kommunikation i social media 
får stor uppmärksamhet hos denna grupp och omfattande resurser sat-
sades därför på detta. Webbplatsen var den enda Expowebbplatsen i sitt 
slag såvitt kommittén har kunnat se. Den fick ett bra genomslag och 
utnämndes till bästa Expowebb. 

Satsningen på lokala sociala medier bidrog också till den spridning av 
information kring Sverige som den svenska paviljongen fick. 

Satsningen förutsatte god kännedom om såväl Sverige som målgruppen 
och de lokala förutsättningarna och var relativt resurskrävande.

Det är, enligt kommitténs uppfattning, viktigt att redan tidigt i pro-
jektet ha en väl utvecklad strategi för hur Internet ska utnyttjas i kom-
munikationen med olika målgrupper och att detta kommer att vara än 
viktigare i framtiden då inte enbart en yngre målgrupp kan förväntas 
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nås via sociala medier. Det är också viktigt att planera för hur resultatet 
ska förvaltas efter nedstängning av en Expowebbplats. Tack vare det 
parallella utvecklandet av Expowebbplatsen och den kinesiska versionen 
av den officiella Sverigeplattformen sweden.cn bör kommunikationen 
med de aktuella målgrupperna kunna fortsätta. Det är kommitténs upp-
fattning att satsningen föll väl ut.

Analys/slutsatser 

•   Webbsatsningen var ett viktigt och effektivt komplement som vid-
gade den svenska insatsens genomslag.

•  Samordningen med sweden.cn var fördelaktig.

Rekommendationer för framtiden

•  Satsa resurser på utnyttjande av Internet på ett tidigt stadium.

•   Bygg en strategi som inkluderar samtliga målgrupper och olika faser 
av projektet.

Programverksamheten

Sveriges program vid Expo 2010 har fungerat som en länk och brobyggare 
i de svensk-kinesiska relationerna. Bredden och djupet i de verksamheter 
som genomfördes borgar enligt kommitténs bedömning för att ambitionen 
att skapa starkare relationer med Kina har kunnat uppnås. 

Med hänsyn till att kommittén är en tillfällig organisation har tillgång 
till kompetens, nätverk och inte minst möjlighet och vilja att föra vidare 
det som åstadkommits under de sex månaderna varit av stor betydelse. 
Programverksamheten har därför byggt på samarbeten med över 80 
myndigheter, organisationer, företag och institutioner i Sverige och Kina. 
Det starka svenska intresset för att etablera kontakter med Kina och den 
plattform som kunnat erbjudas olika programaktörer har dock gjort 
kommitténs arbete i denna del relativt enkelt och tacksamt. Mängden 
aktörer har varit stimulerande men också resurskrävande. 

De Sverigefrämjande organisationerna har alla varit särskilt betydel-
sefulla i programarbetet, men många andra aktörer har bidragit till att 
på olika sätt skapa förutsättningar för inte minst kommitténs fyra forum. 
Den kulturella delen av programmet, Street by Sweden, har i huvudsak 
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producerats eller samordnats av Cirkus Cirkör med en väl fungerande 
produktionsledning på plats i Shanghai. Kommittén anser att det varit 
en effektiv modell att ha en huvudsaklig samarbetspart i denna del. 

Högnivåbesöken var av stor betydelse för uppmärksamheten och ge-
nomslaget för den svenska insatsen inte minst i media. Kungens, Kron-
prinsessans och Prins Daniels besök i samband med Sveriges nationella 
dag, respektive Symbio Care Forum, har varit särskilt viktiga för att 
attrahera kinesiskt högnivådeltagande till aktiviteter och genom att i 
media förstärka bilden av Sverige som ett innovativt inriktat land. Det-
samma kan sägas om de besök av statsråd som skedde vid dessa tillfällen 
och vid invigningen. Regeringskansliet var också i övrigt representerat 
genom statssekreterare och andra aktörer. Det kan dock konstateras att 
Sverige i jämförelse med t.ex. övriga nordiska länder hade avsevärt färre 
minister- och statssekreterarbesök.

Med en längre planeringstid hade ytterligare insatser kunnat läggas på 
att etablera kontakter med kinesiska aktörer inom olika områden. Kom-
mittén har även i protokollära frågor varit beroende av ett nära samarbete 
med andra aktörer, oavsett om det gällt protokoll enligt svenska eller 
kinesiska riktlinjer eller Expobyråns alldeles egna protokollära regler. Det 
är kommitténs uppfattning att närheten till en svensk utlandsmyndighet, 
i det här fallet generalkonsulatet i Shanghai, är av betydande värde.

Kommitténs beslut att inrikta programinsatserna mot fyra program-
dimensioner bedöms ha fungerat väl och skapat en bredd i det svenska 
programmet. Områdena näringsliv, vetenskap, kultur och samhälle har 
täckt in programverksamheten och bidragit till att säkerställa ett mång-
dimensionellt svenskt program. Vid en jämförelse med andra länders 
strategier framgår att flertalet deltagare i Expo valt att lägga relativt stort 
fokus på kulturprogram. Övriga dimensioner verkar inte ha bedömts 
som lika relevanta av särskilt många. I detta avseende skiljer sig eventuellt 
Sveriges strategi från många andra länder. 

Kommittén valde av strategiska skäl att koncentrera programinsat-
serna till den svenska paviljongen. Den stora entréhallen och gränderna 
skapade tillsammans med dammar och omgivande tomtyta en fin spelplan 
för alla artister inom kulturprogrammet. Vidare var paviljongens kon-
ferensavdelning en god mötesplats för kommitténs fyra forum och en 
stor mängd andra möten, seminarier, konferenser och måltider. 

I utställningens sista rum skapades en scen för innovationer, Innovation 
Stage. Denna verksamhet beslutades i ett relativt sent skede av planeringen 
och med större framförhållning hade möjligheterna här kunnat utnyttjas 
ännu bättre. Denna yta skulle också kunnat användas mer strategiskt av 
olika samarbetspartner.
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Analys/slutsatser

•   Högnivåbesök – inte minst från Kungahuset – bidrog starkt till upp-
märksamheten av det svenska temat och insatsen i sin helhet. 

•   Organisation och innehåll i programverksamheten var framgångsrik.

•   Entréhallen gav utmärkta möjligheter att ordna ett varierat program 
för väntande besökare till paviljongen.

Rekommendationer för framtiden

•   Planera högnivåbesöken tidigt när tema och kommunikationsstrategi 
är fastlagd. Utnyttja besök även inför Expo.

•   Bygg programverksamheten utifrån en samarbetsmodell med svenska 
och lokala aktörer.

•   Väg medvetet in programverksamhetens behov och möjligheter i ut-
formningen av paviljongen.

Media och kommunikationsarbete

Sveriges paviljong kom under Expotiden i kinesisk media att beskrivas 
som en av de tio mest intressanta paviljongerna. Denna inofficiella rank-
ning var sannolikt resultatet av såväl allt det som erbjöds i form av byggnad, 
utställning och program som ett aktivt arbete med att bygga goda rela-
tioner med kinesisk media. 

Kommunikationsarbetet i Kina startade av olika skäl sent och det är 
kommitténs uppfattning att ju tidigare man kan starta att bygga relationer 
och kunskap desto bättre. De länder som redan 2007 hade sina generalkom-
missarier på plats, permanent eller ofta inresta, kunde utnyttja det stora 
intresset för Expo i kombination med en begränsad konkurrens. Det är 
också kommitténs uppfattning att de aktiviteter som genomfördes inför 
Expot, pressträffar i Kina och journalistresor till Sverige, var strategiskt 
viktiga och gav bra resultat. De journalister som besökte Sverige och ett 
flertal av de deltagande företagen återkom ofta till den svenska paviljongen.

Kommittén fokuserade primärt på kinesisk media. I samband med 
arbetet att skapa en trygg finansiering av projektet var det dock viktigt 
med uppmärksamhet även i svensk media. 
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Analys/slutsatser 

•   Det är väsentligt att information till och bearbetning av media särskilt 
i värdlandet startar så tidigt som möjligt. 

Rekommendationer för framtiden

•  Planera för ett antal journalistresor på ett tidigt stadium.

•   Rekrytera om möjligt tidigt medarbetare med kunskap om såväl 
Sverige som värdlandets mediemiljö.

Butik och café

Att driva butik och café under en världsutställning kan vara en riskfylld 
verksamhet. Då kommittén inte hade någon erfarenhet av sådan verk-
samhet beslutades att lägga ut den på externa aktörer. 

Analys/slutsatser 

•   Det kan finnas risker förenade med att driva butik- och caféverk-
samhet under världsutställningar.

Avslutande kommentarer

Det svenska deltagande i Expo 2010 är nu avslutat. De engagerade partner-
företagen är överens om att satsningen blev mycket framgångsrik för 
Sverige. Samarbetet mellan staten och näringslivet har fungerat synner-
ligen väl. Genom paviljong, utställning och seminarier m.m. visades att 
Sverige är en intressant partner för Kinas fortsatta utveckling.  

Konkurrensen om kinesernas uppmärksamhet är emellertid hård då 
andra nationer också satsar stora resurser på sin marknadsföring. Det är 
inte under Expo som slaget vinns, det är under åren som följer och av den 
eller de nationer som bäst kan använda Exposatsningen för att främja 
sina långsiktiga relationer med Kina.

De svenska främjarorganisationerna och andra offentliga aktörer kom-
mer att förvalta resultatet av Expo och näringslivet kommer på samma 
sätt att tillvarata de egna satsningarnas effekter. Samtidigt har det faktum 
att projektet, framför allt genom försäljningen av paviljongen, genererat 
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ett överskott gett en möjlighet för staten och näringslivet att fortsätta att 
samverka i Kina för att stärka en allsidig och positiv bild av Sverige, att 
främja svenskt näringslivs konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka 
Sveriges attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings- 
och kulturutbyte. Kort sagt för att främja långsiktiga relationer med Kina. 

Sveriges deltagande har varit ett framgångsrikt samarbetsprojekt mellan 
stat och näringsliv där näringslivet tagit en mycket aktiv del. Den gemen-
samma finansieringen har till 51 procent bestått av medel från medfinan-
sierande näringslivsintressenter och utöver det har näringslivet bidragit 
med sponsring till ett värde av ca 20 miljoner. Detta har varit motiverat 
av det stora intresse som svenskt näringsliv har av att vara aktiva i Kina. 
Samtidigt har även ett 15-tal myndigheter och organisationer samt Re-
geringskansliet deltagit mycket aktivt. Även deras medverkan har utgått 
från behovet av att utveckla långsiktiga relationer med Kina. 

Mot bakgrund av Kinas stora betydelse för svenska intressen är det 
därför kommitténs mening att överskjutande medel ska hållas samman 
och utnyttjas gemensamt av staten och näringslivsintressenter för fortsatt 
främjande av svenska intressen i Kina. Det bör ske i enlighet med temat 
för Sveriges deltagande i världsutställningen – Spirit of Innovation – och 
närmare utformas i nära samverkan mellan stat och näringslivsintressenter.

Kommitténs huvudsakliga rekommendationer

•   Svenskt deltagande i världsutställningar och liknande evenemang 
bör alltid ha som utgångspunkt att skapa ett långsiktigt bidrag till 
utvecklingen av en dynamisk, positiv och relevant Sverigebild.

•   Säkerställ en så tidig start av projektet som möjligt och en genom-
tänkt systematisk uppföljning och utveckling av skapade kontakter 
och uppnådda resultat.

•   Fortsätt att använda modellen med aktivt partnerskap för med-
finansiering och en OPS-lösning (offentlig-privat samverkan) med 
en huvudsaklig kostnadsfördelning på 50/50.

•   Utveckla en grundläggande kommunikationsplattform och strategi 
som en av de första åtgärderna före det att upphandling av t.ex. ut-
formning av paviljong och utställning sker. Fastställande av tema och 
logotyp är centrala i detta sammanhang.

•   Etablera så tidigt som möjligt lokal närvaro för att bygga kompetens 
och utnyttja en tidig kommunikation med skilda målgrupper.
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•   Säkerställ lokal kompetens samt en nära samverkan med de Sverige-
främjande organisationerna och andra lokala aktörer.

•   Utnyttja tidigt digital kommunikation i form av webb och social 
media.

•   Avsätt resurser till en väl utvecklad och rymlig konferensavdelning 
med god service.

•   Bygg programverksamhet på aktiv samverkan av många olika svenska 
och lokala aktörer.

•   Regeringen bör överväga att utforma ett antal specialregler för att 
underlätta genomförandet av främjandeprojekt av den typ som del-
tagande i världsutställningar innebär.

Till sist vill kommittén framföra sitt varma tack till alla dem som har 
varit involverade i Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 
2010. Detta gäller framför allt till alla medarbetare utan vars starka 
engagemang och hårda arbete projektet inte hade kunnat genomföras 
och inte blivit så framgångsrikt.
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Beslut vid regeringssammanträde den 4 oktober 2007

Sammanfattning av uppdraget

En kommitté ska ha i uppdrag att förbereda och ansvara för det svenska 
deltagandet i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Till denna kom-
mitté ska en rådgivande nationalkommitté knytas.

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och ut-
landsmyndigheterna i Kina, framför allt Sveriges generalkonsulat i 
Shanghai och Sveriges ambassad i Peking, liksom med Exportrådet och 
berörda utlandskontor.

Kommittén ska senast den 1 april 2011 lämna en slutrapport om det 
svenska deltagandet i världsutställningen.

Bakgrund

Regeringen beslutade den 7 juni 2007 (UD2007/20333/FIM) att Sverige 
ska delta i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai. Utställningen som 
äger rum den 1 maj–1 oktober 2010 har temat ”Better City, Better Life”. 
Arrangörerna räknar med deltagande av omkring sammanlagt 200 länder 
och internationella organisationer. 

Syftet med ett svenskt deltagande i Expo 2010 är att stärka en allsidig 
och positiv bild av Sverige i utlandet, att främja svenskt näringslivs konkur-
renskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges attraktionskraft för turism 
och investeringar  och för forsknings- och kulturutbyte. Deltagandet ska 
spegla ett brett svenskt politiskt och ekonomiskt engagemang med beto-
ning på klimat- och miljöfrågor samt bidra till förbättrade möjligheter för 
svenska företag att hävda sig på den kinesiska marknaden.

Dir.  
2007:142

Kommitté för Sveriges deltagande i världs-
utställningen Expo 2010 i Shanghai

Bilaga 1



SOU 2011:22

198

Bilaga 1

Deltagande i en världsutställning bygger för svensk del på ett gemensamt 
åtagande från stat och näringsliv. Det svenska deltagandet sker i form av 
ett samverkansprojekt mellan offentliga och privata aktörer. Finansie-
ringen förutses ske genom statliga medel, medel från svenska företag 
och organisationer samt medel från andra offentliga och privata aktörer; 
regeringens beslut om statlig finansiering förutsätter således att närings-
livsintressenter ställer motsvarande medel till förfogande. Kommuner, 
landsting och regionala organisationer kommer också att beredas tillfälle 
att medverka i det gemensamma åtagandet att genomföra det svenska 
deltagandet i världsutställningen. 

Deltagandet sker i form av en utställningspaviljong med utgångspunkt 
från ett utställningskoncept (eng. theme statement) som de deltagande 
länderna avger. Till denna paviljong knyts programverksamhet, särskilda 
evenemang som exempelvis nationell dag, partneraktiviteter, informa-
tions- och marknadsföringsaktiviteter samt restaurangverksamhet.

Uppdraget

För att förbereda och genomföra det svenska deltagandet i världsutställ-
ningen Expo 2010 i Shanghai tillkallas en kommitté som ska representera 
offentliga och privata aktörer i projektet. Kommittén ska besluta om 
inriktningen på verksamheten, organisationsformen för utställningen 
och arbetsfördelningen samt utse en svensk generalkommissarie för ut-
ställningen. Till kommittén ska en rådgivande nationalkommitté knytas. 

Kommittén ska samarbeta nära med Utrikesdepartementet och utlands-
myndigheterna i Kina, framför allt Sveriges generalkonsulat i Shanghai 
och Sveriges ambassad i Peking, liksom med Exportrådet och berörda 
utlandskontor.

Totalkostnaden för Sveriges deltagande i världsutställningen beräknas 
till ca 140 miljoner kronor, varav näringslivsintressenter förväntas bidra 
med 70 miljoner kronor. Regeringen lämnar i budgetpropositionen för 
2008 förslag avseende finansieringen av statens andel av Sveriges delta-
gande i Expo 2010 i Shanghai. 

I beräkningen av kostnaderna för det svenska deltagandet ingår pavil-
jong inkl. drift, utställning, personal, särskilda lokaler för programverk-
samhet och evenemang samt för restaurang, administrationskostnader 
inkl. IT-stöd, vissa evenemang (Sveriges nationella dag) samt informa-
tions- och marknadsföringsinsatser
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Kommittén för Sveriges deltagande i Expo 2010 i Shanghai ska den 1 
januari 2009 och den 1 januari 2010 lämna delrapporter om hur arbetet 
fortskrider samt anmäla eventuella behov av reglering i förordning. Kom-
mittén ska senast den 1 april 2011 redovisa sitt arbete med Sveriges del-
tagande i världsutställningen med en ekonomisk slutrapport. 

 
     (Utrikesdepartementet)
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Nationalkommitténs ledamöter

Ordförande .........................................Carl Cederschiöld 
Sekreterare ..........................................Fredrik Wetterqvist

Absolut ................................................Peeter Luksep 
Alfa Laval ............................................Lars Renström
Atlas Copco ........................................Annika Berglund
Business Region Göteborg  ...............Göran Johansson
Envac ...................................................Christer Öjdemark
Ericsson ...............................................Hans Vestberg
Exportrådet ........................................Ulf Berg
Fagerhult .............................................Johan Hjertonsson
Företagarna .........................................Anna-Stina Nordmark Nilsson 
IKEA ...................................................Anders Dahlvig
Invest Sweden .....................................Per-Erik Sandlund
Investor ...............................................Jacob Wallenberg 
IVA ......................................................Björn O. Nilsson
Kulturdepartementet .........................Ingrid Eiken
Kulturrådet .........................................Kennet Johansson
Lunds universitet ...............................Roger Greatrex
Malmö stad .........................................Ilmar Reepalu
Miljödepartementet ...........................Elisabeth Falemo
Munters ...............................................Lars Engström
Näringsdepartementet ......................Jöran Hägglund
Region Skåne ......................................Jerker Swanstein
Regionförbundet Södra Småland .....Peter Hogla
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Riksdagen ...........................................Kent Härstedt
SCA .....................................................Camilla Weiner 
SEB ......................................................Odd Eiken/Hanse Ringström
SKF ......................................................Tom Johnstone
Skogsindustrierna ..............................Marie S. Arwidson
Socialdepartementet ..........................Karin Johansson
SSAB....................................................Olof Faxander
Stockholms Handelskammare..........Maria Rankka
Stockholms stad .................................Sten Nordin
Stockholms universitet ......................Torbjörn Lodén
Sweden-China Trade Council ..........Elisabeth Söderström
Svensk Handel ....................................Dag Klackenberg
Svenskt Näringsliv .............................Urban Bäckström
Tillväxtanalys .....................................Dan Hjalmarsson 
Tillväxtverket .....................................Ingela Blixt
Trelleborg ............................................Viktoria Bergman
Umeå kommun ...................................Roland Carlsson
Utbildningsdepartementet................Peter Honeth
Utrikesdepartementet .......................Kjell Anneling
Utrikesdepartementet .......................Harald Sandberg
Utrikesdepartementet .......................Cecilia Julin
Utrikesdepartementet .......................Eva Walder
Utrikesdepartementet .......................Gunnar Wieslander
Utrikeshandelsföreningen ................Ingvar Krook
Vinnova ...............................................Sylvia Schwaag Serger
VisitSweden ........................................Thomas Brühl
AB Volvo .............................................Leif Johansson
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ABB
Absolut
Alfa Laval
Astra Zeneca
Atlas Copco
Business Region  
Göteborg

Envac
Ericsson
Exportrådet

Fagerhults Belysning
IKEA
Investor
Malmö stad
Munters
Region Skåne
Region  
Småland Blekinge

Sandvik
SCA

SEB
SKF
Skogsindustrierna
SSAB
Stockholms stad
Trelleborg
Vattenfall
AB Volvo

Amazing Sweden
Ambrosius
Assa Abloy
Atracta
Axis Communications
Bergkvist-Insjön
Berns Salonger
Big Image
Blueair

Bona
Brixgate
Crem International
Cybercom
DreamHack
Eastcoast Solutions
Elanders
Electrolux
Esselte

Finnair
Fälth & Hässler
Gemla
Gillebagaren
Greencarrier
Gunnebo
H&M
Hags
Hallberg & Hallberg

Förteckning över Official Partners,  
Official Sponsors, Official Organizations, 
Official Suppliers

Official Partners

Official Sponsors
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HiQ
Höganäs
InPress
ISS
Korsnäs
Lind & Schultz
Litium
Lotus Travel
Market Check
Mediatec
MultiQ
MyNewsdesk

National Geographic
Offecct
Oriflame
Paloma
PSU
Region Dalarna
Scandic Sourcing
Scandinavian  
Perspectives

Sigtunahöjden
Springtime
Stage Magic

Stena
Sweco
Teknotrans
Teleopti
TetraPak
Tierra Grande
TimeEdit
Wallenius Water
Vinge
Ytong

Delegationen för  
hållbara städer 

Energimyndigheten 
Invest Sweden
Karolinska Institutet
Kulturrådet 
Kungliga Ingenjörs-
vetenskaps akademien 
(IVA) 

Regeringskansliet
Statens konstråd 
Sweden-China  
Trade Council 

Svenska institutet
Sveriges ambassad  
i Peking

Sveriges general-
konsulat i Hongkong

Sveriges general-
konsulat i Shanghai 

Vinnova
VisitSweden

Official Organizations

Carlgren  
TV & videoproduktion
China Construction 
International 

Eastwei
Futurniture
Leagas Delaney
New Wave

Springtime
Sweco
Taste of Nordic
Tengbom

Official Suppliers
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Den svenska paviljongen

(Faktablad från Sweco om den svenska paviljongen, utdelat vid en press-
konferens i Stockholm om Sveriges deltagande i Expo 2010, den 4 februari 
2010.)

Den svenska paviljongen har utformats av Swecos arkitekter. Sweco 
fick designuppdraget i november 2008. Arbete inleddes med en intern 
tävling som underlag för kreativa idéer och förslag kring utformningen 
av paviljongen. Ett team från företaget har sedan arbetat vidare under 
ledning av arkitekterna Johannes Tüll och Christer Stenmark. 

Paviljongen är 3 000 m2, hälften av ytan kommer att användas för 
utställningen, resterande hälft är konferens- och möteslokaler för företag 
samt butik, café och kontor. Paviljongen består av fyra volymer sam-
manbundna av glasade spänger. På taket bjuds gäster ut på en terrass med 
utblickar mot utställningsområdet och in mot Shanghais stadskärna.

Utgångspunkter 

Swecos design tar avstamp i det övergripande temat för världsutställ-
ningen – Better City – Better Life. Det svenska temat Spirit of Innovation 
har varit vägledande i arbetet. 

En grundtanke som format arbetet är att både naturen och staden är 
en stor källa till inspiration för människan. Innovativa och kreativa män-
niskor är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle. Byggnaden 
har därför utformats för att bjuda besökaren på överraskande möten med 
innovativa tankesätt. Byggnaden ska attrahera och locka besökaren. 
Genom sitt uttryck ska den förmedla ett löfte om att vi kan och vill göra 
världen till en bättre plats för nästa generation. 

Bilaga 4
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Konceptet

Designkonceptet bygger på mötet mellan staden, människan och naturen. 
Stadens attraktionskraft finns i de nätverk och det sociala samspelet som 
skapas mellan människor. Naturen har en central plats i den svenska själen 
som försörjningsresurs och källa för kontemplation, rekreation och inspi-
ration. Konceptet formaliseras och framträder tydligast i paviljongens 
fasader. Den yttre fasaden symboliserar staden och består av perforerade 
plåtar med ett mönster inspirerat av planen för Stockholms stadskärna, 
den mest urbana miljön i Sverige. Nattetid framträder stadens infrastruk-
tur då de stora stråken lyser upp. Innerfasaderna, med motiv av naturen, 
är en symbol för den miljö vi alla är en del av. Naturmotiven är fotografier 
tagna av Mattias Klum och visar olika typer av svensk natur. På natten 
lyser bilderna upp och vissa rörliga element projiceras på väggarna.

Hållbarhet och innovation

Sweco arbetar dagligen med att utveckla byggnader och städer utifrån 
ett hållbarhetsperspektiv där både ekonomiska, sociala, ekologiska och 
rumsliga aspekter vägs in. Detta angreppssätt har varit vägledande i arbetet 
med att utforma paviljongen.

Helhetsperspektiv

Paviljongen har i sin arkitektur utformats ur ett hållbarhetsperspektiv 
för att kunna flyttas och återbrukas på annan plats. Paviljongen har även 
utformats utifrån en helhetssyn där besökaren ska känna sig välkommen 
från det att man ställer sig i kö tills man lämnar paviljongen rik på upp-
levelser och känslor.

Materialval

Ett av de innovativa inslagen i paviljongen är den träkonstruktion i miljö-
certifierat limträ som utgör entrén till den svenska paviljongen. Där får 
besökarna skydd och skugga när de väntar på att få besöka paviljongen. 
Trä är ett hållbart material ur många aspekter. Konstruktionen är komplex 
för att visa på de möjligheter som materialet har och hur trä kan användas 
för mer än bara balkar och pelare. 
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Valet av ljus markbeläggning kring paviljongen och ljusa väggytor har 
många positiva effekter ur ett hållbarhetsperspektiv. De ljusa ytorna re-
flekterar ljus. Marken är plattlagd och kan även återbrukas. Som mark-
beläggning används återvunnen stenkomposit med sten från Kina. Grovt 
singel är löst lagd och döljer på så sätt dagvatten, kablar, ledningar och 
armaturer, dessutom fyller stenarna en arkitektonisk funktion.

Byggnaden är inklädd i en sekundär solavskärmande och energibespa-
rande dubbelfasad. Ytterväggarna består av prefabricerade moduler som 
kan återanvändas. Ytterfasadens plåt är dessutom ytbehandlad med en 
speciell ljus färg som är värmereflekterande. 

Vatten och energi

Sverige är världsledande inom miljöteknik och på att ta fram lösningar 
som minimerar energi- och vattenanvändning. Många av de lösningar 
som utvecklats i Sverige kommer att visas upp och användas i pavil-
jongen. Bland annat kommer paviljongen att ha ett avancerat system för 
vattenrening i de vattendammar som finns i paviljongen. 

Paviljongen har utformats med ett belysningskoncept. Högkvalitativ 
lågenergibelysning används för att lysa upp både invändigt och utvändigt. 
Belysningen är även behovsanpassad för att inte förbruka mer energi än 
nödvändigt. 

Värme och kyla

Ett gott inneklimat är en förutsättning för att få besökarna och de som 
arbetar i paviljongen att trivas. Den senaste tekniken för kyl-, ventilations- 
och avfuktningssystemen, som är behovsreglerad, återfinns därför i pavil-
jongen. Sweco har specialiserade installationskonsulter som har arbetat 
med att planera och anpassa den teknik som finns för att fungera optimalt 
i paviljongen. 

Paviljongen har en avancerad träkonstruktion av miljöcertifierat trä. 
Markbeläggningen består av ljusa plattor av återvunnen stenkomposit med 
sten från Kina.

Beläggningsstenarna är lagda löst och döljer på så sätt dagvatten, 
kablar, ledningar och armaturer dessutom fyller stenarna en arkitekto-
nisk funktion.

Paviljongen har en effektiv planlösning då alla teknikinstallationer är 
samlade i en huskropp, t.ex. kök, toalett, vatten, hissar etc.

Bilaga 4
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Swecos team

Projektansvarig ............................................................  Christer Stenmark
Ansvarig arkitekt .................................................................. Johannes Tüll 
Arkitektteam .......Anders Neregård, Anna Markström, August Wiklund, 
Alessio Boco, Peter Järvholm
Medverkande .... David Essinger, Markus Lidfeldt, Thorbjörn Andersson 
Konstruktion .....................................................Tomas Nordh, Egil Bartos
System  ........................................................................... Lars Olof Mattsson
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Den svenska utställningen

(Faktablad från Springtime med partner om den svenska utställningen, i 
en något utvecklad version. Bladet delades ut vid en presskonferens i 
Stockholm inför Sveriges deltagande Expo 2010, den 4 februari 2010.)

I utställningen i den svenska paviljongen får besökaren lära känna ett 
av världens mest innovativa länder. Hur kommer det sig att Sverige blivit 
det lilla landet med de stora företagen och de välkända varumärkena? 
Och hur har svenskarna lyckats med ekvationen ekonomisk tillväxt, 
social välfärd och omsorg om miljön? 

Besökarna får bekanta sig med svensk innovationsanda, svenska värde-
ringar och den kultur som skapar innovationer och världsledande idéer 
– där samverkan, lekfullhet, kreativitet och delaktighet är viktiga ingre-
dienser.

I utställningen får besökaren på ett lekfullt sätt vara med på en resa från 
svenska miljöproblem och lösningar till vardagsliv och innovationer i svenska 
städer. Sverige vill locka till både skratt och eftertanke samtidigt som vi 
också vill bjuda in besökarna till att bli delaktiga i vår innovationsanda. 

Utställningen på totalt 1 500 m2 består av fem rum i två våningsplan. 
Varje rum har ett tydligt tema som i sin tur länkar till en berättelse om 
svensk innovationskraft. 

Till den svenska utställningen väntas ca 16 000 besökare varje dag. 

Entréområdet

Besöket börjar redan i entréområdet där gästerna, i skydd från regn och 
sol, får uppleva paviljongens inbjudande arkitektur. I kön får man grafiskt 
möta utställningens tre inspiratörer: Erik Feng från Ericsson, Victoria 
Karlsson från Volvo och Pippi Långstrump från Villa Villekulla. Inspi-
ratörerna, som också återkommer i utställningen, berättar och lyfter 
fram det mest intressanta för de tre huvudmålgrupperna: beslutsfattare, 
unga storstadsbor och barnfamiljer.

Bilaga 5
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Rum A – Svensk atmosfär (Swedish Atmosphere Entry Hall) 

För att komma in i utställningen tar sig besökarna via trappa eller rull-
trappa en våning upp. De kliver in i utställningens första rum som är en 
stor kontrast mot köområdets stoj och stim. Här välkomnas besökarna 
till Sverige. Genom vackra foton, ljud, ljus samt sval luft skapas en käns-
la av Sverige. Bilderna visar svenskar, svenska städer och svensk natur. 
Besökarna snurrar själva fram bilder på stora cylindrar och kan på så vis 
påverka rummets karaktär. 

Rum B – Miljörummet (The Hall of Environmental Challenges)

I Miljörummet berättar vi att Sverige har egna upplevelser av miljöför-
störing och miljöproblem som vi inte sticker under stol med. Det är tack 
vare dem vi har fått idéer att utveckla bra och hållbara lösningar. Besö-
karna tar del av en berättelse med verkliga exempel på bland annat vatten, 
skogsbruk och sophantering där vi gått från miljölarm till lösningar.

Med hjälp av specialframtaget utställningsljud och dramatisk belysning 
växlar rummet under berättelsens gång, från baksidorna hos gårdagens 
miljöproblem till nutida framgångsrecept.

Utställningens tre inspiratörer (Erik, Victoria och Pippi) hälsar på 
besökarna från skyltar i rummet. De lyfter fram budskapet i rummet 
genom att rikta sig till sina respektive målgrupper.

Rum C – Lösningsrummet (The Room for Solutions)

Över den inglasade gången mellan rum B och rum C förflyttar sig besö-
karen från problemet till lösningen.  Lösningsrummet ger betryggande 
svar på de frågor publiken tagit med sig från rummet innan. Här presen-
teras exempel på viktiga lösningar på miljöproblem inom vattenrening och 
sanitet, avfallshantering, bygg och energi, t.ex. genom Atlas Copcos tysta 
borrigg, SKF:s energieffektiva kullager och Alfa Lavals värmeväxlare. Vi 
visar hur allas vår önskan om bättre välfärd måste understödjas av sam-
hällets infrastruktur och lösningar som utnyttjar våra resurser optimalt.

På väggarna finns bilder och färgstark grafik som fyller på berättelsen 
om hur Sverige har hanterat de övergripande miljöfrågorna.

I rummets mitt växer ett kök upp från golv till tak. Köket symboliserar 
hemmets produktionsenhet – där vi som individer kan göra skillnad 
genom våra insatser för smarta och hållbara vardagslösningar.  
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I köket bjuds besökarna på svenska pepparkakor. Barnen leker och provar 
sig fram i sitt eget kök, uppmanade av Pippi Långstrump att hitta kreativa 
lösningar. 

För att komma vidare till nästa rum kan besökarna välja mellan att ta 
trappan eller det lite snabbare alternativet – en stor rutschkana som för-
svinner ner i golvet. 

Rum D – Innovationsrummet (Spirit of Innovation Hall)

Besökaren lämnar Lösningsrummet med funderingar om bakgrunden 
till de svenska framstegen. I Innovationsrummet presenterar vi ett reso-
nemang som kan förklara hur Sverige har lyckats skapa stora varumärken 
och ett av världens mest innovativa samhällen.

Svaret ligger i the Spirit of Innovation, vår innovationsanda som bygger 
på samarbete, deltagande och respekt för varje individ.

Genom rutschkanan genom taket från våningen ovanför samt en 
mängd självlysande gungor visar vi att det i svensk kultur finns en nära 
koppling mellan lekfullhet och förmågan att vara kreativ och innovativ.

På väggen och i taket, likt en stjärnhimmel, hänger ljuslådor med bilder 
på innovationer som blivit verklighet tack vare vår Spirit of Innovation. 
Bilderna visar t.ex. framtidens blöjor inspirerade av maneter med extra 
hög absorptionsförmåga från SCA, den helautomatiska dammsugaren 
Trilobite från Elextrolux, bärselen från Babybjörn m.m. Innovationer 
som bidrar till ett bättre samhälle exponeras också som t.ex. nya material 
som artificiell spindelväv, Spibernät, världens första vertikala växthus 
Plantagon som kan anläggas mitt i städer och därmed minska transport-
kostnaderna för livsmedel, GSM-nätet som används av tre miljarder män-
niskor världen över m.m.

Rum E – Innovativt samhälle (Innovative Society)

Utställningens sista rum lyfter fram det innovativa svenska samhället 
där framstående städer och regioner berättar om sina allra mest spän-
nande framtida innovationsprojekt. T.ex. ESS-laboratoriet i Skåne, hur 
Stockholm planerar att sätta ett hus på månen och hållbar utomhusbelys-
ning från Småland Blekinge. Besökarna bjuds in till en fortsatt kontakt 
och relation med Sverige. På plats finns robotar från ABB som tar emot 
besökarnas visitkort och delar ut pingisbollar. 

Besökarna kan ta del av de aktiviteter som pågår på innovationsscenen 

Bilaga 5



SOU 2011:22

211

Bilaga 5

samt uppmanas att låta den mekaniska kören sjunga och tolka var och 
ens förhoppningar och drömmar om framtidens hållbara innovationer.

När man lämnar utställningen vinkas man adjö av hundratals yllevantar, 
stickade av svenskar, som ett varm och mjukt ”tack - och välkommen åter”.

Personer och företag bakom utställningen i svenska paviljongen 

Springtime (koncept och projektledning): Birgitta Ed, Carin Lembre, 
Marie Wennberg, Henrik Sjöberg, Fei Fang
Futurniture (gestaltning och design): Jakob Lind, Hanna Meijer, Frida 
Eriksson, Andreas Slättner, Maria Lindroos
Tengbom (inredningsarkitekter): Jannice Johansson, Josef Zetterman, 
Henrik Geijer
Mediatec (AV-lösningar): Johan Hagsjö, Daniel Jonzon
Ambrosius (utställningsbyggnation): Jörgen Siegård, Mirja Lilja Hagsjö, 
Yingdi Wang
Eastwei Relations (målgruppstest, kinesiska texter): Lucia Wang, 
Wilson Hu
Susanne Skog-Myrén: ljudkonstnär 
Ulf Rollof: konstnären bakom rutschkanan 
Teenage Engineering: Absolut Choir
Monica Förster: Cloud som scenografi i utställningens miljörum
Alexander Lervik: lysande gungorna i innovationsrummet 
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Konferensavdelningen

Partneraktiviteter i konferensavdelningen

Den svenska paviljongens konferensavdelning var väl nyttjad av kom-
mitténs samarbetspartner, såväl medfinansiärer som sponsorer, samt 
även i viss mån av enskilda hyrestagare. Flera aktörer kunde genomföra 
aktivteter parallellt, vilket visade sig lämpligt då flera av samarbetspart-
nerna inte hade resurser att hantera stora aktiviteter. Medfinansiärerna 
kunde välja mellan ”hela” eller ”delade” dagar för sina respektive arrang-
emang och då de inte disponerade hela konferensavdelningen bjöds spon-
sorer och enskilda hyrestagare in att dela utrymmena. 

Mycket arbete lades ofta ner på arrangemangen i konferensavdelningen. 
Några exempel på aktiviteter som genomfördes:

•  Affärsmöten med befintliga och potentiella kunder.

•  Kundaktiviteter med kända moderatorer och filmvisningar i 3D.

•  Högnivåseminarier med ministernärvaro.

•  Kontraktskrivningar.

•  Utställningar av nya produkter och testlanseringar.

•   Studentdagar med syfte att stärka varumärket bland nästa genera-
tions beslutsfattare.

•   Aktiviteter för studenter som fick använda paviljongen som bas och 
sedan upptäcka Expo på egen hand.

•  Presskonferenser.

I tillägg till de aktiviteter som samarbetspartnerna arrangerade ansvarade 
också kommittén för genomförandet av fyra forum och en lång rad andra 
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arrangemang. Vid dessa tillfällen nyttjades faciliteterna till fullo i och med 
det stora antalet gäster och de olika parallella aktiviteterna i kombination 
med kungliga gäster och besök av kinesiska och svenska ministrar.

Exempel på samarbetspartners aktiviteter

Atlas Copco

Atlas Copcos deltagande i Expo 2010 syftade till att stärka relationer med 
olika aktörer i Kina, alltifrån kunder och prospekt, distributörer, leve-
rantörer och representanter från olika myndigheter till egen personal. 
Målet var att skapa fler affärer i Kina och att få egna medarbetare att 
känna stolthet över företagets stora satsning och engagemang. Dessutom 
passade företaget på att arrangera en större investerarkonferens och en 
presskonferens i den svenska paviljongen. 200 MBA-studerande och deras 
lärare fanns bland de inbjudna och deltog i ”master classes” där medlemmar 
ur Atlas Copcos ledningsgrupp stod för utbildningen.

Under sex intensiva dagar hade Atlas Copco mer är 5 500 besökare i 
konferensavdelningen, där de hade arrangerat en egen utställning och 
olika seminarier för sina gäster. Utställningen ”Vi står för hållbar produk-
tivitet” stämde väl med temat för den svenska paviljongen och företaget 
utnyttjade tillfället till att visa upp energieffektiva kompressorlösningar, 
produktiv och säker gruvutrustning samt ergonomiska verktyg för in-
dustrin. Atlas Copco informerade också om sitt globala välgörenhets-
projekt ”Vatten åt Alla”. I den publika delen kunde besökare titta på 
Atlas Copcos futuristiska tysta borrigg ämnad för användning i städer. 

Förberedelserna inför den lyckade satsningen var omfattande med ett 
stort lokalt projektteam i Kina, med representanter från Atlas Copcos 
alla kinesiska bolag. Dessutom hade Atlas Copco ett team i Stockholm, 
som höll i kontakterna med Expoorganisationen där. De viktigaste fram-
gångsfaktorerna var att Atlas Copco på ett mycket tidigt stadium listade 
alla tänkbara besökare och aktiviteter, samt att personer i ledande ställ-
ning i företaget ställde upp mangrant. Hela koncernledningen, divisions-
presidenter och alla chefer för kinesiska bolag fanns på plats för att bygga 
goda relationer med det stora antalet gäster. Tack vare den stora uppslut-
ningen signerades viktiga order med stora kinesiska kunder under Atlas 
Copcos dagar.
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Region Småland Blekinge

För Region Småland Blekinges del blev satsningen på Expo 2010 start-
skottet på en samverkan för att stötta regionens näringsliv i kontakterna 
med Kina. Med miljöteknik i fokus bjöds mindre och medelstora företag 
in att delta i satsningen. Syftet var tvådelat; dels att sprida kunskap om 
och öka förmågan regionalt att göra affärer med Kina, dels att marknads-
föra den kompetens som finns i regionen ur ett investeringsfrämjande 
syfte. För att särskilja regionen ur ett kinesiskt perspektiv antogs ett 
kinesiskt namn för regionen: ”The Swedish Province of Wu Xing” (de 
fem elementens provins, fritt översatt). 

I paviljongens konferensavdelning arrangerades ett antal seminarier. 
Seminariet ”How to do business in China” riktade sig till svenska aktö-
rer från varierande branscher och gav en bild av vilka kunskaper och 
förberedelser som krävs för att göra affärer i Kina och var hjälp kan fås  
med detta. Därutöver arrangerades marknadsföringsseminarier för ki-
nesiska gäster på temat ”Business in harmony with nature” med talare 
från offentlig sektor, lärosäten och företag i regionen. De kinesiska gäs-
terna kom framför allt från miljö -, stadsplanerings- och näringslivsut-
vecklingssidan. I tillägg till de seminarier och möten som arrangerades i 
paviljongen besöktes även olika vänprovinser, städer samt fabriker. Re-
sultatet av engagemanget i Sveriges deltagande i Expo 2010 blev många 
intressanta möten och etablerade kontakter som regionens företrädare 
och företag kommer fortsätta att bearbeta för att nå långsiktiga resultat. 

SEB

SEB:s deltagande syftade dels till att bjuda företagets viktigaste kunder 
till Shanghai och informera om den viktiga kinesiska marknaden, dels 
till att marknadsföra sig mot kinesiska investerare som samarbetspartner 
för den nordiska marknaden. I slutet av maj arrangerades ett högnivåse-
minarium och en middag i den svenska paviljongen under temat China’s 
Challenge, med prominenta talare som exempelvis Hans Rosling. 240 
kunder från företag, finansiella institutioner och private banking base-
rade i Asien och Europa deltog. Fler önskade delta men rymdes inte i 
föreläsningssalen. Seminariet handlade bl.a. om de utmaningar som Kina 
står inför samt om hur Kina utmanar världen. 

Ett nytt seminarium arrangerades i slutet av juni vars syfte var att 
presentera Norden som investeringsmarknad. Ca 60 investerare deltog, 
däribland världens största banker samt även journalister. Budskapet var 
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att Norden är stabilt och transparent för investeringar i aktier, obligationer, 
fonder och valutor. I september arrangerades en konferens för de vikti-
gaste kundernas högsta ledning samt en nätverkskonferens. SEB använde 
sig bl.a. av den 3D filmteknik som konferensavdelningens AV-teknikleve-
rantör tillhandahöll, med lyckat resultat. SEB fick mycket bra medietäck-
ning i Kina i såväl tryckt media som TV och webb. I övrigt satsade SEB 
även på att bygga en webbsida på engelska och kinesiska (www.expo2010.
seb.client.nu/) som presenterade SEB:s verksamhet och deras medverkan 
som Official Partner till det svenska deltagandet i Expo 2010. 

Skogsindustrierna

Syftet med Skogsindustriernas deltagande var att stötta skogsrelaterad 
industri och skapa affärsmöjligheter i Kina. Trä skulle marknadsföras som 
ett hållbart byggmaterial, exemplifierat genom den limträkonstruktion 
som entréhallen i den svenska paviljongen bestod av. I den svenska ut-
ställningens miljörum visades bl.a. hållbar skogsavverkning som exempel 
på svensk innovationsanda. De huvudsakliga målgrupperna var exploa-
törer, beslutsfattare, representanter inom industri och myndigheter samt 
journalister. Skogsindustrierna höll förberedande möten och gjorde 
besök hos relevanta myndigheter i god tid innan Expot öppnande. En 
presentation på webben och annat marknadsföringsmaterial togs fram 
på kinesiska.  

Skogsindustrierna hade sedan tidigare goda relationer med kinesiska 
byggnadsministeriet och ville i och med deltagandet i Expo 2010 fort-
sätta arbetet med att introducera europeisk byggstandard för trä i Kina. 
Därför arrangerades tre seminariedagar i den svenska paviljongen med 
inbjudna talare, bl.a. generaldirektör Yang Rong från kinesiska byggnads-
ministeriet och flertalet arkitekter från både Sverige och Kina. Skogsin-
dustrierna arrangerade också seminarier på närliggande hotell och gjorde 
fabriksbesök inom kinesisk träindustri. Som avslutning organiserades en 
medieaktivitet för inbjuden kinesisk fackpress. En pingisturnering arrang-
erades med inbjudna svenska toppspelare (Jörgen Persson och Mikael 
Appelgren) som spelade med de kinesiska gästerna. Den kinesiska medie-
täckningen var mycket positiv och omfattande. 
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Tillhandahållen service i konferensavdelningen

Serveringen i konferensavdelningen tillhandahölls av företaget Taste of 
Nordic, vilka även drev caféet i paviljongen. Anledningen till att Taste 
of Nordic valdes till att driva serveringen i konferensavdelningen var 
p.g.a. deras erfarenhet av export av svenska livsmedelsprodukter samt av 
restaurangverksamhet i Kina.

Taste of Nordic beslutade i sin tur att samarbeta med restauratören 
Rosers för att driva matserveringen. Rosers hade goda referenser från 
näringslivet från att ha arrangerat en rad större arrangemang under speci-
ella omständigheter, t.ex. Volvo Ocean Race. För arrangemang av luncher, 
middagar och mottagningar erbjöd Rosers kompletta menyer, men stor 
flexibilitet visades även i beaktande av särskilda önskemål. Det gick att 
beställa allt från en enkel lunch eller fika till en stående buffé eller femrätters 
sittande bankett.

För leverans av AV-teknik till konferensavdelningen svarade Mediatec, 
en av de officiella sponsorerna. De valdes ut som leverantör baserat på 
referenser från näringslivet och dokumenterad förmåga att leverera goda 
tekniska lösningar. Tekniknivån var hög eftersom det var viktigt att ha en 
konferensavdelning med tekniska lösningar som möjliggjorde en omfat-
tande och varierad verksamhet. Som exempel kan nämnas den 3D-teknik 
som erbjöds för visning av film. Avancerad teknik var också viktig för att 
överensstämma med den svenska innovationsandan, Spirit of Innovation.

Eftersom en majoritet av samarbetspartnerna förespråkade konsekutiv 
tolkning förbereddes inte konferensavdelningen för simultantolkning. 
Det visade sig dock att många ändå önskade ha detta, varför ett av för-
råden gjordes om till ett permanent tolkningsbås. Några av samarbets-
partnerna önskade ha tolkning i direkt anslutning till mötesrummen, 
vilket även kunde erbjudas på plats av teknikleverantören. 

VIP-guidningstjänster

I samband med världsutställningar är det praxis att erbjuda VIP-tillträde 
och guidade turer för VIP-gäster. De första två månaderna togs ca 15 
delegationer emot per dag till den svenska paviljongen, men i takt med 
att Sveriges deltagande blev alltmer omtalat i media ökade antalet för-
frågningar. I slutet av perioden togs över 30 delegationer emot per dag. 
Totalt räknades ca 2 500 inkommande VIP-delegationer till den svenska 
paviljongen, med totalt drygt 31 500 deltagare, främst kinesiska.
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Förfrågningar om att ordna besök hos andra paviljonger inkom även från 
kommitténs samarbetspartner. Detta blev till en omfattande verksamhet 
och en tjänst som uppskattades av samarbetspartnerna som förstod mer-
värdet av bokade visningar i andra paviljonger och av att slippa köer. 
Eftersom kommittén hade fler än 110 samarbetspartners och begränsat 
med resurser för att hantera dessa förfrågningar debiterades för dessa 
tjänster. Totalt arrangerades visningar i olika paviljonger för 65 sådana 
VIP-delegationer.
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Swedenexpo.cn och sociala medier

Marknadsföring av swedenexpo.cn

För att driva trafik till en webbsida används ofta onlinemarknadsföring. 
Därigenom skapas uppmärksamhet för webbsidan, vilket är särskilt viktigt 
när sidan är ny och Internetanvändarna knappt känner till dess existens. 
Onlinemarknadsföring är förenat med kostnader, och då resurserna var 
begränsade gällde det i stor utsträckning istället att vara kreativ och 
hitta andra sätt att marknadsföra swedenexpo.cn på.

T.ex. länkades webbplatserna sweden.cn och swedenexpo.cn till var-
andra i de fall där det gick att hitta en klar koppling mellan de två sidornas 
innehåll. Förutom detta togs det även fram en rad andra lösningar för att 
driva trafik. Alla filmer som lades upp på videodelarsajterna Youku och 
YouTube hade länkar till swedenexpo.cn, webbpersonalen puffade för 
sidan i sociala medier, klistermärken med swedenexpo.cn togs fram och 
delades ut, ett par role ups trycktes upp och användes sedan som bak-
grund i många intervjuer som genomfördes i paviljongen. I de kolumner 
som skrevs i Shanghai Daily lades det in på slutet ”glöm inte att besöka 
swedenexpo.cn för mer om den svenska paviljongen”.

Under världsutställningen uppdaterades till en början även kommitténs 
svenska webbsida, expo2010.se, med information på svenska och engelska. 
Efter hand blev det dock tydligt att det var mer effektivt att omdirigera 
expo2010.se till swedenexpo.cn. I och med detta ökade användningen 
av de svenska sökord som fanns på Google, då även dessa nu ledde till 
swedenexpo.cn.
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Internationella sociala medier

De internationella sociala medierna som det svenska Expodeltagandet 
kommunicerades i var främst Facebook, Twitter och Flickr. På Facebook 
hade den svenska paviljongen en egen profil med 1560 fans. Facebook 
uppdaterades kontinuerligt under hela Expot med nyheter, foton och 
filmer, och kompletterade på så sätt swedenexpo.cn och drev trafik till 
sidan. Alla uppdateringar kommenterades och fick många ”Gilla”-mar-
keringar. På Twitter lades främst alla pressmeddelanden ut, men även en 
del statusuppdateringar. Fotograferna som arbetade med det svenska 
deltagandet i Expo 2010 ansvarade för Flickr och uppdaterade med bilder 
samt följde bildernas popularitet. Den bild som genererade flest klick på 
Flickr var en bild på paviljongen, och den som flest angav som sin favorit 
var en bild på Kronprinsessparet utanför Storbritanniens paviljong. 

Livestreamingsverktyget Bambuser användes också en del av foto-
teamet. De evenemang som filmades via teamets iPhone direktsändes på 
så sätt på swedenexpo.cn i realtid.

Kinesiska sociala medier – introduktion

Sociala medier i Kina har en relativt kort historia men har utvecklats 
snabbt i jämförelse med de internationella sociala medierna, som Twitter 
och Facebook. Utseende och funktioner har i mångt och mycket kopierats 
från de internationella versionerna.

Fyra kategorier av sociala medier finns i Kina:

1.  Sociala nätverk, exempelvis Kaixin och Renren. På dessa finns funk-
tioner som att lämna kommentarer, diskutera, rösta, lägga upp foton 
och så vidare. Dessa nätverk kan jämföras med Facebook.

2.  Bloggar och mikrobloggar, exempelvis Sina Twitter, som tillhör de 
stora bloggportalerna Sina.com och Sohu.com. Dessa har enklare 
funktioner än ovanstående nätverk. Här gick det att skriva inlägg 
med max 100 ord och ladda upp en och annan bild, men inte mer.

3.  Videodelarsajter, exempelvis Youku, som kan jämföras med 
YouTube.

4.  Sökmotorer, exempelvis Baidu och Google, som har kolumner där 
besökarna kan publicera artiklar och kommentera.
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Nätverken med social nytta har varit de mest populära bland den unga 
generationen, tätt följt av mikrobloggning (Twitter), som har växt snabbt. 
Efter dessa kommer videodelningssajter och sökmotorer. 

Användarna av sociala medier i Kina är oftast unga stadsbor i åldern 
18–35. Över 80 procent av denna generation använder flera olika sociala 
medier samtidigt.

Arbetet med kinesiska sociala medier under Expo 2010

I samarbete med webbyrån Leagas Delaney skapades fem grupper på fem 
populära nätverk på Internet: renren.com, kaixin001.com, douban.com, 
youku.com och Sina Twitter. Vidare gjordes blogginlägg på de populära 
bloggportalerna sina.com och sohu.com samt videopubliceringar på 
youku.com. I dessa sociala grupper lanserades sedan med jämna mellan-
rum olika teman i syfte att få igång en konversation. Dessa teman var 
anpassade till målgruppen och berörde aktuella ämnen och företeelser 
med koppling till Sverige. Exempel på sådana teman var:

•  Sverige eller Schweiz – vad är skillnaden?

•  svenskt mode

•  Kronprinsessbröllopet – ”Swedish True Love”

•  Sverige och den svenska paviljongen

•  svensk sport

•  aktiviteter i paviljongen.

För att generera övrigt innehåll i grupperna skapades också fotoalbum, 
videoklipp och återkommande kolumner som behandlade händelser och 
evenemang både i den svenska paviljongen och i Sverige i stort. 

Arbetet med sociala medier kopplades till swedenexpo.cn på olika 
sätt. En stor del av innehållet som genererades till webbsidan laddades 
också upp till de sociala nätverken och bloggarna, och dessa länkade 
också tillbaka till webbsidan. Nio nyckelord köptes för att marknads-
föra swedenexpo.cn på sökmotorerna Baidu och Google. Alla dessa 
nyckelord gav träffar på swedenexpo.cn. Vidare köptes vid särskilda 
tillfällen annonsutrymme i form av banners på de sociala nätverken som 
uppmärksammade en speciell händelse (exempelvis Kronprinsessbröllopet 
och Expots invigning). Dessa banners länkade sedan till swedenexpo.cn.
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Vad sägs om Sverige på Internet i Kina?

Det fanns ett stort intresse för Sverige och det svenska Expodeltagandet 
på Internet i Kina. Många kinesiska Internetanvändare gick med i olika 
grupper och kommenterade på innehåll. De ställde frågor, vidarebeford-
rade informationen till sina vänner, gav tips och råd, och till och med 
diskuterade egna personliga saker på dessa sidor. De följde paviljongens 
programaktiviteter och visade intresse för svenskrelaterade nyheter.

När det gäller det svenska deltagandet uppskattades den kreativa 
svenska utställningen, och erfarenheter delades från besök i paviljongen 
och världsutställningen. Konversationen inkluderade positiva kommen-
tarer om de svenska guiderna samt saker som hade hänt under deras 
besök. Rörande Sverige i stort gav 100 procent av medlemmarna på dessa 
forum positiva kommentarer. De värdesatte det svenska sättet att leva, 
den svenska attityden, stadsplaneringen, naturen och Sveriges bidrag till 
att bevara miljön och skapa hållbarhet i samhället. 
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Den svenska programverksamheten

Kalendarium över kommitténs programverksamhet

20 april 2009 Ground Breaking Ceremony
30 oktober VIP lunch på One Xintiandi
7 januari 2010 Expo-mingel på Berns i Stockholm
22 mars Expo-mingel på Berns i Stockholm
1 maj Invigning av den svenska paviljongen 
1–15 maj Complete Dance Company i Street by Sweden
1–15 maj Angela Wand i Street by Sweden
9 maj 60-årsfirande av de diplomatiska förbindelserna
9 maj Bollnäsbygdens spelmanslag i EU-paraden
10 maj Peter von Poehl med band i Street by Sweden
16–31 maj Linnea Backgård i Street by Sweden
16–31 maj Rasmus Wurm i Street by Sweden
22–23 maj Dreamhack på Innovation Stage
23 maj Sveriges nationella dag på Expo
24 maj Spirit of Innovation Forum
25–26 maj Delegationsresa till Zhejiang University
28 maj Emilia Amper i Street by Sweden
1 juni Barnens dag i Kina och den svenska paviljongen
1–15 juni Anja Duchko-Zuber i Street by Sweden
1–15 juni Jonathan Priest i Street by Sweden
6 juni Sveriges nationaldag
16 juni–2 juli Josefine Lindstrand och band i Street by Sweden
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16 juni–2 juli Jukka Juntti i Street by Sweden 
19 juni Kungligt bröllop i Stockholm, mediafest i Shanghai
24–26 juni Midsommar och blomsterfest med Gunnar Kaj
25 juni Nordisk Klimat- och Energidag 
1–2 juli Symbio City Forum
2–3 juli When People Matter på Innovation Stage
22 juli Lunds studentsångare i Street by Sweden
3–15 augusti Dogge Doggelito i Street by Sweden
4 augusti Samtida barnlitteratur i Kina och Sverige
4 augusti Pippi Långstrump som kinesisk musikal
4 augusti Sagostund med Pippi Långstrump
11–12 augusti CSR Forum 
12–13 augusti Con Amore i Street by Sweden
16 aug.–11 sept. Sirqus Alfon i Street by Sweden
28 augusti Boklansering av Flickan som lekte med elden
5 september EU-Sino Workshop on Engineering education
21 sept.–11 okt. Magmanus i Street by Sweden
24 september When People Matter på Innovation Stage
25–26 september Fleder i Street by Sweden
30 september Barnteatertävling
10 oktober Sustainable Space Day
12 oktober NOTCH, nordisk musikfestival
13–14 oktober Symbio Care Forum
13–14 oktober Virtual Autopsy Table på Innovation Stage 
13–14 oktober Heyrobics
14 oktober Bankett med kunglig närvaro på Waldorf Astoria
14–31 oktober David & Fofo i Street by Sweden
18 oktober Orphei Drängar i Street by Sweden
18 oktober Orphei Drängar konsert på Expo Centre
18 oktober Triple & Touch i Street by Sweden
21 oktober Svenska skolans dag på Innovation Stage
25 oktober Värmlands Sinfonietta på Innovation Stage
26 oktober Celia Linde och George Mihalache 
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31 oktober Movits! i Street by Sweden
31 oktober Grand Finale
23 november Expo-mingel på Berns i Stockholm

Förteckning över programproducenter som kommittén har samar-
betat med

99 Shanghai      
Arkitekturmuseet     
Astra Zeneca      
Boverket
Celia Linde och George Mihalache    
Children’s Daily
China Children Art Theater     
China Children Publishing House    
Chinese language teaching committee of the Shanghai education ass.
Chinese Private Enterprise Pavilion Committee   

Cirkus Cirkör och deras artister inom Street by Sweden: 

 Complete Dance Company & Angela Wang 
 Anja Duchko-Zuber & Jonathan Priest
 David & Fofo
 Dogge Doggelito

 Jukka Juntti & Josefine Lindstrand med jazzband
 Linnéa Backgård & Rasmus Wurm

 Magmanus
 Sirqus Alfon 
Delegationen för hållbara städer
Dreamhack 
Energimyndigheten     
Exportrådet
FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap)
Formas      
Gunnar Kaj      
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Handelskammaren i Shanghai
Hjälpmedelsinstitutet     
IKEA      
Innovation Plant
Institute of Children’s Literature in Shanghai Normal University 
Interactive Institute     
Invest Sweden
Jin Xing Dance Company
Jönköpings Internationella Handelshögskola 
Karolinska Institutet     
KTH, Stockholm     
Kulturrådet
Leading Health Care
Läkemedelsverket
Ministry of Commerce, Peking    
Ministry of Health, Peking     
Ministry of Housing and Urban-Rural Development, Peking 
Nordiska Ministerrådet     
Regeringskansliet
Riksantikvarieämbetet     
Sekretariatet för det svensk-kinesiska miljötekniksamarbetet, MTK
Shanghai Educational Press Group   
Shanghai Health Bureau     
Smittskyddsinstitutet     
Socialdepartementet    
SSAB     
State Key Laboratory for Diagnosis and Treatment of Infectious  
Disease, Zhejiang University
Statens Folkhälsoinstitut     
Street by Swedens gästartister och gästensembler:
 Con Amore 
 Emilia Amper
 Fleder
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 Lunds studentsångare
 Movits! 
 Orphei Drängar
 Peter von Poel med band
 Triple and touch
 Värmlands sinfonietta 
Svenska institutet
Svenska kyrkan, Shanghai
Svenska kören, Shanghai
Svenska skolan, Peking     
Svenska skolan, Shanghai
Sveriges ambassad, Peking 
Sveriges generalkonsulat, Shanghai    
Swecare      
Tongji University, Shanghai    
Umbilical Design 
Vinnova      
VisitSweden    
Visualiseringscenter C 
Western Disabled Art Group     
Young Professionals, Shanghai

Programrådet

Stöd och värdefull vägledning i programarbetet har getts av ett program-
råd med följande personer: 

Frédéric Cho, Sweden-China Trade Council, 
Per-Arne Hjelmborn, Sveriges ambassad i Peking, 
Linus Holmsäter, Entrepreneurs academy vid Uppsala universitet, 
Annika Levin, Kulturrådet, 
Åsa Lundmark, Svenska institutet, 
Sylvia Schwaag Serger, Vinnova,
Jonas Törnblom, Envac. 
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Programrådet hade två sammanträden, den 1 september 2009 och den 18 
februari 2010. Medlemmarna i rådet har också vid andra tillfällen bidragit 
konstruktivt och med stort engagemang till programverksamheten.

Programmets höjdpunkter i sammandrag

Kungliga besök

Kung Carl Gustaf besökte den svenska paviljongen under två dagar, den 
23 och 24 maj 2010, i samband med Sveriges nationella dag på Expo. Den 
24 maj deltog kungen i Spirit of Innovation Forums olika delar, arrang-
erade av Invest Sweden respektive Vinnova i samarbete med kommittén. 
I mitten av oktober gästade Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel 
världsutställningen och den svenska paviljongen. På programmet stod 
då Symbio Care Forum arrangerat av Exportrådet, Socialdepartementet 
och kommittén i samarbete med ett stort antal svenska och kinesiska 
organisationer på hälso- och sjukvårdsområdet. Prinsessan Birgitta be-
sökte den svenska paviljongen den 30 oktober vid en lunch som Malmö 
stad var värd för. 

Statsrådens och andra svenska regeringsrepresentanters besök

Handelsminister Ewa Björling invigde den svenska paviljongen den 1 maj 
2010. Vice statsminister Maud Olofsson deltog både i Sveriges natio-
nella dag på Expo den 23 maj och i kommitténs forum den 24 maj. Barn- 
och äldreminister Maria Larsson deltog i Symbio Care Forum den 13–14 
oktober. 

I samband med firandet av de 60-åriga diplomatiska förbindelserna 
den 9 maj besökte statssekreteraren i Näringsdepartementet, Leif Zet-
terberg, den svenska paviljongen. Peter Honeth, statssekreterare i Ut-
bildningsdepartementet, besökte Shanghai för flera vetenskapliga möten 
den 25–27 maj. I samband med handelsrådsmötet i Asienregionen i början 
av juni besöktes Expo av statssekreterare i Utrikesdepartementet, Gunnar 
Wieslander. Nordiska ministerrådet arrangerade i samverkan med de 
nordiska Expodeltagarna en klimat- och energidag den 25 juni (midsom-
marafton). I det mötet ersatte statssekreterare Johan Tidemann Sveriges 
nordiska samarbetsminister Cristina Husmark Persson. Symbio City 
Forum planerades med närvaro av utrikesminister Carl Bildt, som dock 
fick ställa in sin resa. Medverkade i detta forum gjorde däremot plan-
enligt statssekreterare Elisabeth Falemo, Miljödepartementet, och 
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statssekreterare Ola Alterå, Näringsdepartementet. Vid CSR Forum 
i augusti representerades regeringen av utrikeshandelsrådet Anders 
Ahnlid och ambassadör Mikael Lindström. I kommitténs avslutande 
forum, Symbio Care Forum den 13–14 oktober, deltog vidare stats-
sekreteraren i Socialdepartementet Karin Johansson. 

Viktigt för det svenska deltagandet vid Expo 2010 var också att ambas-
sadör Mikael Lindström (till augusti 2010) och ambassadör Lars Fredén 
(från september 2010) medverkade i ett flertal arrangemang i den svens-
ka paviljongen, liksom generalkonsul Bengt Johansson, Shanghai och 
generalkonsul Lars Danielsson, Hongkong. 

Kinesiska högnivåbesök

Genom Sveriges relativt välutvecklade kontakter med ministerier, Shanghai 
stad och Expobyrån har förhållandevis många kinesiska gäster på hög 
nivå besökt den svenska paviljongen. Deltagandet vid Expo från Kinas 
ministerier var redan i förutsättningarna för världsutställningarna mycket 
begränsat. Det säger sig självt att Kina skulle få svårt att motsvara alla 
deltagande länders och organisationers förväntningar på medverkan på 
hög nivå. Den svenska paviljongen har dock besökts av gäster från såväl 
Kinas regering, myndigheter samt borgästare och provinsguvernörer 
från för Sverige betydelsefulla städer och regioner. Också vid kommit-
téns samarbetspartners arrangemang har högnivåbesök förekommit.

Vid Symbio Care Forum i oktober medverkade Kinas hälsominister, 
Chen Zhu, med ett anförande. Där deltog också bitr. kommissionären 
för State Food and Drug Administration of China, Bian Zhen Jia. 

Vice minister Qiu Baoxing vid Ministry for Housing and Urban-
Rural Development medverkade i Symbio City Forum i juli. Under fo-
rumets första dag tecknades också ett avtal mellan den svenska och den 
kinesiska regeringen om samarbete inom hållbar stadsutveckling.

I KTH:s seminarium i september skulle vice minister Chen Xi, Ministry 
of Education, ha deltagit men han ersattes i sista stund av assistant minister 
Huiqing Lin. Vidare besökte Kinas ambassadör i Sverige, Chen Mingming, 
den svenska paviljongen. Professor Siegfried Wu vid Tongji University, 
chefsarkitekt för den övergripande planen av hela Expoområdet, var en 
frekvent gäst vid olika svenska arrangemang, t.ex. invigningen, banketten 
vid Sveriges nationella dag den 23 maj samt Symbio City Forum.

Den 9 oktober besökte Shanghais borgmästare Han Zheng och en stor 
delegation från IBLAC (Borgmästarens International Business Leaders 
Advisory Council) den svenska paviljongen. Tack vare Jacob Wallenbergs 
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ordförandeskap i IBLAC och ett redan starkt intresse för Sverige blev 
detta ett av de viktigaste högnivåbesöken från Kina. 

Delegationsresor

Flera delegationsresor genomfördes till den svenska paviljongen. Inte 
minst till de fyra forumen fanns delegationer med representanter på högsta 
nivå från det svenska näringslivet, myndigheterna, riksdagen och andra 
svenska organisationer. Exportrådet och andra arrangerade särskilda 
delegationsresor. Också utanför Expo har de svenska delegationerna gjort 
avtryck. En vetenskaplig delegation besökte t.ex. Zhejiang University i 
samband med undertecknandet av ett nytt avtal med Lunds universitet. 

Street by Sweden

Det mest omfattande svenska kulturprogrammet på Expo var Street by 
Sweden. Programmet hade paviljongens publika delar, utanför utställ-
ningen, som sin scen och många av föreställningarna skapades i interak-
tion med besökarna. Innehållet var musik, scenkonst och nycirkus av 
många slag och det improviserade var ett genomgående tema.

Cirkus Cirkör koordinerade och projektledde Street by Sweden. Basen 
i programmet var Cirkus Cirkörs tvåveckorsensembler med artister som 
omnämns i kalendariet ovan.

Innovation Stage

I utställningens sista rum skapades en scen för interaktiva och kreativa 
aktiviteter, Innovation Stage. Det var en blandning av slutna och öppna 
arrangemang, men i alla verksamheter hade besökarna i utställningen 
insyn i det som hände på scenen, och i flera fall bjöds de in att medverka 
själva. Här genomförde företaget Innovation Plant två innovationstäv-
lingar (Innovation Race) under 72 timmar, ett tillsammans med SSAB 
och ett annat på uppdrag av Energimyndigheten. Dreamhack arrange-
rade en serie aktiviteter inom dataspel, demonstrerade ny teknik och 
genomförde en serie finaler mellan olika länder i Digital Youth Award. 
IKEA utnyttjade Innovation Stage för barnseminarier i slutet av maj och 
i augusti visade Astra Zeneca upp bilder av autistiska barn. I samband 
med Symbio City Forum genomförde Arkitekturmuseet, Boverket, For-
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mas och Riksantikvarieämbetet en publik och en professionell workshop 
på temat When People Matter. 

Ännu en aktivitet på innovationsscenen var en workshop med studenter 
inför Down to Earth som har rymden som inspirationskälla för nya 
produkter och affärer. Företaget Umbilical Design höll ihop projektet till-
sammans med Jönköpings Internationella Handelshögskola. I samband 
med Kronprinsessparets medverkan i Symbio Care Forum i oktober visa-
des en svensk innovation på det medicinska området upp på innovations-
scenen: Virtual Autopsy Table, det virtuella obduktionsbordet. Interaktiva 
institutet och Visualiseringscenter C svarade för verksamheten där. 

Under de dagar som innovationsscenen inte varit bokad av partners 
kunde kommittén arrangera olika mer eller mindre improviserade verk-
samheter. Paviljongens guider bjöd på högläsning på kinesiska ur svens-
ka barnböcker och det ordnades också med teckningsverkstad för de 
yngre besökarna i utställningen. 

Invigning av den svenska paviljongen – Spirit of Innovation Day, 1 maj

Invigningen av den svenska paviljongen förrättades av handelsminister 
Ewa Björling inför en stor skara inbjudna gäster. Fredrik Hähnel vid SEB, 
både svensk- och kinesiskspråkig, ledde förmiddagens ceremoni. Såväl 
handelsministern som generalkommissarie Annika Rembe talade. Kom-
mittén hade bjudit in ett stort antal gäster och ceremonin och den efter-
följande lunchen samlade ca 300 personer. De representerade officiella 
partners, organisationer, sponsorer, leverantörer, svenska och kinesiska 
designers, arkitekteter, journalister och ”friends of Sweden”. En stor del 
av det team som tillsammans hade skapat paviljongen och utställningen 
fanns på plats. 

Invigningsdagen i den svenska paviljongen kallades Spirit of Innovation 
Day och huvudnumret var visningarna av utställningen och paviljongens 
andra publika delar. Handelsministern invigde paviljongen genom att måla 
ögon på den stora av paviljongens båda dalahästar. Dalahästarna var också 
ett uppskattat inslag genom den visning som Dalahästmålerskan Monica 
Tomth från Grannas A Olsson i Dalarna stod för i paviljongens entréhall. 
Där var det också premiär för Street by Sweden denna dag. 

På eftermiddagen följde en pressträff om det svenska deltagandet vid 
Expo 2010 och handelsministern delade ut pris i designtävlingen till en 
vinnare vid Tongji University. Därefter följde mingel på takterrassen, 
guidade visningar av paviljongen samt en middag bl.a. i närvaro av handels-
ministern och Expos chefsarkitekt, Siegfrid Wu. 
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Sveriges nationella dag på Expo – 23 maj 

Sveriges nationella dag (National Pavilion Day) firades den 23 maj med 
deltagande av Kung Carl Gustaf, vice statsminister Maud Olofsson, en 
svensk och en kinesisk officiell delegation med totalt 30 personer och en 
svensk näringslivsdelegation med 25 personer, samordnad av Exportrådet. 
Det formella programmet för dagen följde Expobyråns ordinarie program 
för nationella dagar. 

Dagen inleddes med en flaggceremoni utanför Expo Centre. Därefter 
följde utväxling av gåvor mellan länderna, fotografering och en cere-
moni dit 350 gäster bjudits in av kommittén. Efter tal av Kung Carl Gustaf 
och professor Zhou Hanmin, vice director vid Expobyrån, vidtog under-
hållning av Sofia Jannok med band resp. Those Dancing Days. Förmid-
dagens kulturprogram presenterades av Charlotte Engelkes och var pro-
ducerat av Svenska institutet. Efter ceremonin samlades de officiella 
delegationerna till en lunch i samma byggnad och övriga inbjudna gäster 
var välkomna till en buffélunch i den svenska paviljongen och visning av 
den svenska utställningen. I de officiella delegationernas program ingick 
visningar av Kinas och Sveriges paviljonger samt besök i Chinese Private 
Enterprise Pavilion under eftermiddagen. 

Sverige bjöd på kvällen in till en stor modeföreställning – Swedish 
Fashion Performance – i Red hall på Expo center. Föreställningen var 
resultatet av kommitténs uppdrag till Svenska institutet och byggde på 
ett unikt samarbete mellan svenska och kinesiska kulturskapare. Den 
kinesiska koreografen Jin Xing var inbjuden att skapa föreställningen med 
sina dansare klädda i mode av några av Sveriges mest kända designers; 
Diana Orving, Sandra Backlund, Martin Bergström, Göran Sundberg och 
Nakkna. Musiken till föreställningen var komponerad av Andreas Kleerup 
och Andreas Unge och koreografen och dansaren Virpi Pahkinen deltog 
med ett solonummer. Till föreställningen bjöd kommittén in 150 bankett-
gäster samt ett stort antal andra gäster, såväl ströbesökare i den svenska 
paviljongen denna dag som svenskar och kineser med särskilt intresse 
för evenemanget. 

Vid banketten i den svenska paviljongens konferensavdelning närvarade 
Kungen, vice statsministern och 150 särskilt inbjudna personer från Kina 
och Sverige. Åtta av kommitténs partnerföretag ingick i Exportrådets 
näringslivsdelegation och var representerade på högsta nivå vid banket-
ten. Övriga Official Partners var inbjudna i förhållande till deras ekono-
miska engagemang i det svenska Expodeltagandet. Som avslutning på 
den nationella dagen på Expo presenterade Sverige en kvällskonsert på 
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Europe Square där Sofia Jannok och Those Dancing Days bjöd en entu-
siastisk och stor publik på en musikalisk upplevelse.

Forum 1 den 24 maj – Spirit of Innovation Forum 

Spirit of Innovation Forum genomfördes i närvaro av Kung Carl Gustaf, 
Vice Statsminister Maud Olofsson och andra viktiga gäster från Kina 
och Sverige. Vinnova höll i två av dagens arrangemang medan Invest 
Sweden bjöd in till ett tredje möte under förmiddagen. Exportrådet sam-
ordnade näringslivsdelegationens besök i Shanghai och på Expo. Detta 
var det första av kommitténs fyra forum. 

Rundabordssamtal mellan Kina och Sverige om Innovationer

Policies för innovationssystem, frågor om kommersialisering av forsk-
ningsresultat och hur innovationer kan främja bättre liv stod på agendan 
för förmiddagens möte arrangerat av Vinnova i samarbete med China 
Executive Leadership Acedemy Pudong. Ett fyrtiotal personer deltog, 
en majoritet var representanter för kinesiska verksamheter. Mötet avslu-
tades med en buffélunch. 

Sweden – China leading industries CEO Roundtable

Invest Sweden arrangerade tillsammans med Exportrådet och kommittén 
ett möte mellan cheferna för stora industriföretag i Sverige och cheferna 
för några av de största privata kinesiska företagen. Bland dessa fanns 
Fosun group, Red Star Macalline, Metersbonwe Fashion, E-China, 
Neoglory, Oppel Lighting, Tellhow Science & Technology, Aishida Elec-
tronic Equipement, Jala Group Holdings, Himin Solar Energy, Wanfeng 
Auto och Alibaba. Från svensk sida deltog bl.a. representanter för AB 
Volvo, Alfa Laval, AstraZeneca, Envac, Investor, SKF och SSAB. Samtalet 
leddes av Invest Swedens Kinachef, Eddie Chen, och hölls i närvaro av 
Kungen, vice statsministern m.fl.

Spirit of Innovation Forum – Making Innovation Possible

Vinnova och Näringsdepartementet stod tillsammans med kommittén 
som värdar för forumets största möte med ca 200 deltagare. Kungen och 
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vice statsministern medverkade båda som talare och från Kina talade bl.a. 
professor Xu Kuangdi, ordförande i Chinese Academy of Engineering. 
Inbjudna var nyckelpersoner inom Kinas och Sveriges innovationssystem 
för att dela erfarenheter av vad som krävs för att innovationer ska bli 
möjliga. Forumet handlade om ledarskap för innovationer, hur innova-
tioner kan finansieras och forumet gav också prov på konkreta innova-
tioner och nytt tänkande. Jacob Wallenberg, Investor, Leif Johansson, 
Volvo AB, Liu Jun, China Everbright Bank och Vinnovas generaldirek-
tör Charlotte Brogren fanns bland talarna.

Forum 2 den 1–2 juli – Symbio City Forum 

Det andra forumet hölls den 1–2 juli med temat Symbio City – Hållbara 
städer. Forumet syftade bl.a. till att visa upp goda exempel på svensk-
kinesiska samarbetsprojekt, utbyta visioner för den hållbara staden och 
att synliggöra svensk teknik för hållbar stadsutveckling och miljöteknik 
i Kina. Målgruppen för forumet spände brett från politiska beslutsfattare 
till högre tjänstemän och företag. Den politiska nivån var representerad av 
den kinesiska vice ministern Qiu Baoxing samt av statssekreterare Elisabeth 
Falemo, Miljödepartementet, och statssekreterare Ola Alterå, Närings-
departementet. Ett 20-tal avancerade svenska miljöteknikföretag presen-
terade sina lösningar inom hållbar stadsutveckling och miljöteknik. Under 
forumets första dag tecknades också ett avtal mellan den svenska och den 
kinesiska regeringen om samarbete inom hållbar stadsutveckling.

Regeringskansliet var genom samordnaren för svensk-kinesiskt miljö-
tekniksamarbete, Mats Denninger, huvudansvarigt för Symbio City 
Forum. Det engagerade många och genomfördes i nära samarbete med 
Exportrådet, Delegationen för hållbara städer, Centec-kontoret vid Am-
bassaden i Peking, Generalkonsulatet i Shanghai, Energimyndigheten 
och kommittén. Ministry for Housing and Urban-Rural Development 
i Kina fungerade som medarrangör och avtalet mellan Sverige och Kina 
på miljöområdet var en viktig utgångspunkt. Övriga kinesiska organi-
sationer som bidrog till forumet var: Department of Building Energy 
and Science & Technology of Ministry of Housing and Urban-Rural 
Development, Tangshan Municipal People’s Government of Hebei Pro-
vince, China Real Estate Research Association – Council of Human 
Settlements, Urban Planning Society of China samt Department of 
Construction Management, Tsinghua University. Intresset för att delta 
i forumet var mycket stort och totalt deltog ca 290 resp. 220 personer 
under dessa båda dagar, en majoritet var kineser. Energimyndigheten 
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arrangerade under forumet en innovationstävling (Innovation Race) på 
innovationsscenen i den svenska paviljongen och stod också som värd 
för banketten den 1 juli. Den 3 juli arrangerades ett besök till staden 
Wuxi med invigning av det svensk-kinesiska ekostadsprojektet samt 
företags presentationer där ett 10-tal svenska företag medverkade. 

Forum 3 den 11–12 augusti – CSR Forum 

Företagens sociala ansvar är ett område under stark utveckling där Sverige 
också har lyckats skapa en särskild god samverkan med Kina. Det arbetet 
drivs framför allt genom ambassaden i Peking och Center för CSR (Cor-
porate Social Responsibility, ansvarsfullt företagande) och det var också 
det som var huvudansvarigt för CSR Forum i den svenska paviljongen. 
Genom goda kontakter med flera av ministerierna i Peking fick också 
forumet bra kinesisk medverkan och 173 personer var anmälda till den 
första dagen. Ett av forumets syften var att visa hur hållbart företagande 
och hållbara kärnvärden har varit framgångsfaktorer för svenska företag 
ute i världen. Regeringarnas roll för att marknadsföra ett öppet och på-
litligt handelssystem diskuterades. Organisationer och institutioner som 
stödjer ansvarsfullt företagande lyftes fram och det gavs exempel på företag 
som aktivt leder utvecklingen inom hållbart företagande. 

Inbjudna gäster inkluderade representanter från bland annat Institutet 
för internationella arbetsmarknadsstudier, Departementet för personal-
administration i Kina samt företagsrepresentanter från Bao Steel Group 
Corporation, Shanghai Pudong Development Bank, H&M och IKEA. 
Utrikeshandelsråd Anders Ahnlid representerade, tillsammans med am-
bassadör Mikael Lindström, den svenska regeringen. Assistant Director-
General Song Lihong vid Kinas handelsministerium höll ett anförande 
och senior rådgivare vid Global Compact, Frederick C. Dubee, fungerade 
som moderator för båda dagarna. Den andra dagen genomfördes en work-
shop med aktivt deltagande från kinesisk media, ett 50-tal personer med-
verkade. En panel med deltagare från Utrikesdepartementet, Svensk 
handel, Ericsson och Statskontoret fungerade som sakkunniga. 

Forum 4 den 13–14 oktober – Symbio Care Forum 

Det fjärde och avslutande av kommitténs forum rörde hälsa och sjukvård. 
Forumet byggde på tidigare aktiviteter under det samförståndsavtal på 
hälsoområdet som finns mellan Sverige och Kina. Syftet med forumet 
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var att presentera och marknadsföra svensk vård och omsorg för den 
kinesiska publiken och erbjuda en plattform för de svenska aktörer som 
är intresserade av kontakter med kinesiska motparter. I sex olika semi-
narier presenterades områden som är prioriterade för det svensk-kinesiska 
samarbetet; antibiotikaresistens, äldrevård, läkemedel, förebyggande 
hälsoarbete, forskning samt innovationer i vårdprocesser. 

Exportrådet fick genom ett regeringsbeslut (Socialdepartementet) den 
17 juni 2010 i uppdrag att ta det operativa ansvaret för att genomföra 
Symbio Care Forum vid världsutställningen. Forumet genomfördes i 
samarbete med Kinas hälsoministerium och nio svenska myndigheter 
och organisationer: FAS (Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialve-
tenskap), Hjälpmedelsinstitutet, Invest Sweden, Karolinska Institutet, 
Leading Health Care, Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Statens 
Folkhälsoinstitut och Swecare. 

Kronprinsessan Victoria och barn- och äldreminister Maria Larsson 
medverkade under forumets två dagar och höll båda inledande anföranden. 
Kronprinsessan Victoria genomförde resan till Shanghai tillsammans med 
Prins Daniel, som också deltog i forumets båda dagar i den svenska pavil-
jongen. Kinas hälsominister Chen Zhu talade om den sjukvårdsreform 
som Kina hade genomfört de senaste åren och en handlingsplan för det 
svensk-kinesiska samarbetet undertecknades av båda ministrarna. Den 
svenska delegationen bestod av 120 personer från myndigheter, forsk-
ningsinstitutioner och näringsliv och leddes av statsrådet Maria Larsson 
och statssekreterare Karin Johansson från Socialdepartementet. Forumets 
sex seminarier hade också deltagande av 230 kinesiska gäster första dagen 
och över 260 kinesiska gäster den andra dagen. 

Under Symbio Care Forum visades den svenska innovationen Virtual 
Autopsy Table (ett virtuellt obduktionsbord) upp för Kronprinsessparet, 
alla forumdeltagare, media samt besökare i den svenska paviljongen. Bordet 
hade tagits fram av Visualiceringscenter C (Center for Medical Image 
Science and Visualization) och Interaktiva Institutet och ställdes ut på 
innovationsscenen i den svenska utställningen.

(Detta är ett utdrag ur programrapporten. Den fullständiga versionen kan 
laddas ner från Internet, se mer information i bilaga 12.)
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Kommunikationsarbetet

I strategin för det svenska deltagandet i Expo 2010 ingick att bedriva en 
aktiv kommunikation mot olika målgrupper. Detta arbete pågick både 
innan och under världsutställningen.  

Kommunikationsaktiviteter inför Expo 2010

Innan världsutställningen öppnade genomfördes en del särskilda kom-
munikationsaktiviteter. Vissa arrangerades i Sverige, andra i Kina. I no-
vember 2008 bjöds gäster in till ett auditorium i en demonstrationsgruva 
i Sickla tillhörande Atlas Copco (The Atlas Copco Hall) där ett program 
genomfördes med olika talare och ett efterföljande mingel med kinesisk 
profil. Runt samma tid hölls en pressträff för att presentera designen av 
den svenska paviljongen för media i Sverige. I maj 2009 genomfördes ”lan-
seringen av den svenska paviljongen”, som ägde rum på Tekniska museet 
i Stockholm och innefattade ett program för inbjudna gäster med ett antal 
korta presentationer med anknytning till Sveriges deltagande i Expo 2010 
samt ett mingel därefter. I februari 2010, i samband med besök i Stockholm 
av representanter från den kinesiska Expobyrån, anordnades en presskon-
ferens där bl.a. den svenska utställningen presenterades för svensk media. 

Då huvudfokus för det svenska deltagandet låg på att nå ut till kinesiska 
målgrupper var det naturligt att satsa mest på att arrangera kommunika-
tionsaktiviteter inför Expo 2010 i Kina. I månadsskiftet oktober/november 
2009 genomfördes ett program under en vecka under paraplynamnet 
Sweden Expo Week. Detta innefattade en miniutställning som gav en 
försmak av den ”riktiga” svenska utställningen som skulle öppnas vid 
världsutställningens invigning 2010. Därtill genomfördes en teaterförställ-
ning av Pippi Långstrump (på kinesiska) i en av stadsparkerna i Shanghai 
inför hundratals barn med föräldrar och släktingar, en ritningstävling (s.k. 
”Doodling”) där barnen tillsammans ritade en lång teckning som var 
utsträckt över 100 meter samt även ett s.k. medieparty för inbjudna 
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journalister, vilket också utgjorde startskottet för en designtävling för 
studenter vid Tongji University. Inför Expo 2010 genomfördes även en 
fototävling i samarbete med Tierra Grande och National Geographic 
samt Sweco. 

I Kina hölls även löpande kontakt med kinesiska journalister. Olika 
träffar och intervjutillfällen arrangerades med dem för att berätta om det 
svenska deltagandet i Expo 2010. 19 representanter från de största tid-
ningarna, magasinen samt TV- och radiokanalerna i Kina deltog i en 
delegationsresa till Sverige i december 2009. Syftet med resan var att 
deltagarna skulle besöka Official Partners och i urval även andra intres-
santa aktörer. Dessutom ordnades ett antal kulturevenemang för dem. 
Mediedelegationens program startade med ett besök i Skåne, följt av 
besök i Göteborg och sedan i Växjö och avslutades till sist i Stockholm.

Övrigt kommunikationsarbete inför Expo 2010

Inför Expo 2010 genomfördes även annat grundläggande kommunika-
tionsarbete. En grafisk profil skapades för det svenska Expodeltagandet, 
vilken även kompletterades av en grafisk manual. Profilprodukter togs 
fram och trycksaker av olika slag producerades, t.ex. vykort, broschyrer, 
roll-ups, kuvert, visitkort, inbjudningskort, nyårskort, biljetter till den 
svenska konferensavdelningen och diplom. Ett samarbete kring en kinesisk 
version av boken Amazing Sweden inleddes, där en särskild upplaga 
trycktes för att säljas i paviljongens butik vilken också kunde köpas av 
samarbetspartnerna. En bilaga till Dagens Industri, med namnet Innova-
tion and Business, producerades tillsammans med mediebolaget InPress 
och distribuerades under försommaren 2010.

En animerad film av den svenska logotypen producerades av Shanghai 
Conservatory of Music. Filmproducenten Björn Carlgren kontrakterades 
för att göra ett antal korta filmer om det svenska deltagandet. Tanken var 
att projektet skulle kunna följas från ett tidigt stadium och fram till av-
slutningen. Två filmer skapades på slutet där den ena var en kort version 
om det svenska deltagandet och den andra var en längre version som 
skulle kunnas bifogas slutrapporten. Därtill distribuerades en del film-
material även externt, bl.a. om de kungliga besöken till SVT. Ett samar-
bete med Atracta gick bl.a. ut på att en film om det svenska Expodelta-
gandet visades på storbildsskärmar på Stureplan i Stockholm.

Annat kommunikationsarbete innefattade även utformningen av en 
särskild gåva i samarbete med fotografen Mattias Klum och arkitekten/
designern Thomas Sandell. Ett mediesamarbete med MyNewsdesk 
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skapades, på vars webbsida pressmeddelanden, foton, filmer och bak-
grundsfakta publicerades för främst svenska journalister. Ett nyhetsbrev 
började ges ut under hösten 2009, i samarbete med en av sponsorerna 
Paloma, i syfte att förmedla information i text och bild om det svenska 
Expodeltagandet till målgrupper på ett kortfattat och effektivt sätt. Därtill 
utfördes även en hel del annan kommunikationsverksamhet.

Kommunikationsarbetet under Expo 2010

Under de 184 dagar som världsutställningen pågick bedrevs ett intensivt 
arbete med att kommunicera det svenska deltagandet i Expo 2010. Intresset 
från kinesisk media var stort och många kinesiska journalister besökte 
den svenska paviljongen. 

Innehållet i kommunikationen kretsade kring följande områden: 

•  utställningen och dess objekt samt temat Spirit of Innovation 

•  paviljongen och dess arkitektur

•  olika typer av aktiviteter, program och framträdanden

•  engagerade partner och sponsorer

•  marknadsföringsaktiviteter

•  konferenser och seminarier 

•  den svenska Expoorganisationen

•   svenska och kinesiska högnivåbesök från regering, näringsliv, viktiga 
företrädare från ideella organisationer samt särskilda delegationer 
m.m.

•  personalen i den svenska paviljongen.

Temat Spirit of Innovation kommunicerades ständigt i olika samman-
hang. Till detta adderades underbudskap och relevanta fakta som förtyd-
ligade och fördjupade kommunikationen. Det var viktigt att anpassa 
kommunikationen vid varje unikt tillfälle. Detta kunde vara en utmaning 
när flera aktiviteter ägde rum samtidigt.

Extra resurser för hantering av medierelationerna köptes in. Utrikes-
departement och andra departement bidrog också till arbetet med media, 
delvis även på plats i Shanghai.

Under Expo 2010 genomfördes en del marknadsföringsaktiviteter i 
Shanghai om det svenska deltagandet. Ett exempel på en sådan satsning 
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var när Sveriges deltagande i Expo 2010 presenterades under Shanghai 
Rolex Masters i oktober 2010. Syftet var här att nå ut till Young Urbans. 
Ett enkelt men funktionellt bås sattes upp på Qizhong Tennis Stadium 
där turneringen, som den svenske tennisspelaren Robin Söderling deltog 
i, spelades. Ett annat exempel var samarbetet med Fortune Time TV 
angående ett affärsnyhetsprogram om entreprenörskap. Syftet var att nå 
ut till beslutsfattare i det kinesiska näringslivet. I tillägg till detta genom-
fördes även särskilda aktiviteter för att nå ut till studenter.
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Samarbeten med olika aktörer

Världsutställningsbyrån, BIE

I världsutställningsbyrån BIE företräds Sverige i kraft av landets med-
lemskap. Svensk delegat sedan 2002 är Staffan Björck vid Utrikesdepar-
tementet. Han är även ordförande i Informationskommittén, en av fyra 
kommittéer inom BIE. Ordförandeskapet medför att Björck dessutom 
är en av fyra vice ordföranden i BIE samt ledamot av världsutställnings-
organisationens ledningsgrupp. Kommittéerna i BIE möts två gånger 
per år och samma gäller för BIE:s generalförsamling. Till generalförsam-
lingens möten kan delegaterna anmäla frågor som de vill ta upp. 

Inför världsutställningen i Shanghai hände det att Sverige väckte frågor 
inom BIE, främst gällande de regler och krav som Kina ålade de delta-
gande länderna i Expo 2010. Frågorna kopplade därmed an till den kine-
siska arrangörsorganisationen för Expo 2010, den kinesiska Expobyrån. 
Till exempel tog Sverige upp frågor om avgifterna för logistik på Expo-
området samt om vatten- och elförsörjning till paviljongerna. BIE:s in-
flytande gentemot ett arrangörsland är relativt stort, varför påtryck-
ningar från dem ofta gav konkreta resultat. Det var viktigt för Sverige 
att ha ett bra samarbete med BIE i samband med Sveriges deltagande i 
Expo 2010.

Expobyrån i Shanghai

Bureau of Shanghai World Expo Coordination (nedan ”Expobyrån”) var 
ett tillfälligt sammansatt koordinationsorgan som ansvarade för förbe-
redelserna och organiserandet av Expo 2010 Shanghai. Expobyrån eta-
blerade initialt åtta funktionella avdelningar som senare utvecklades till 
över 15 avdelningar för att hantera allt arbete under den aktiva perioden, 
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inklusive International Participant Department, Protocol Department, 
Event Department, Security Department, Transportation Department, 
Zone Management Department etc. Majoriteten av personalen på Expo-
byrån var huvudsakligen ”inlånade” från olika myndigheter och sektorer 
etc., vilket gjorde att de hade erfarenhet inom sina respektive fält och 
hade väl inarbetade nätverk. 

Kommittén hade en mycket god relation med Expobyrån. En högni-
vådelegation ledd av Mr Sun Weimin, Director vid Protocol Department, 
besökte Sverige i februari 2010. Mr Sun Weimin innehade även posten 
Assistant Director-General vid Shanghai Foreign Affairs Office. Dele-
gationen hade fruktbara möten med Gunnar Wieslander, statssekrete-
rare, Staffan Björck, svensk delegat och vice ordförande i BIE och Annika 
Rembe, Sveriges generalkommissarie samt träffade även svenska samar-
betspartner vid en VIP-lunch.

Beträffande det dagliga samarbetet med Expobyrån var International 
Participant Department och Zone Management Department de huvud-
sakliga kontaktytorna för utländska deltagare under Expo 2010.

International Participant Departments ansvar var att koordinera beho-
ven från de internationella deltagarna gentemot de övriga avdelningarna, 
under hela utställningsperioden, samt även att stödja Steering Committee 
(styrgruppen för Expo 2010) i deras arbete med att ta fram relevanta reg-
leringar. Zone Management Department fanns även representerat i varje 
zon på Expoområdet och skulle stödja varje paviljong i mer praktiska, 
dagliga frågor. Eftersom dessa två avdelningar var inflytelserika och 
hanterade mycket information varje dag, var det till stor nytta att Sverige 
i sitt deltagande förde en aktiv dialog med dem. 

Det var också nödvändigt att etablera direkt kontakt med andra avdel-
ningar, i synnerhet Protocol Department, Event Department och Secu-
rity Department, så att dessa kunde hjälpa till i akuta situationer. 

Personalen i Expobyrån var generellt sett mycket välvilligt inställda 
till det svenska deltagandet i Expo 2010. De flesta av dem gjorde sitt 
bästa för att Sveriges deltagande skulle gå så smidigt som möjligt. Detta 
var med stor sannolikhet en följd av väl upparbetade kontakter samt 
Sveriges goda rykte och framtoning i Kina.

Expobyrån anordnade årliga möten för alla deltagande länder och or-
ganisationer i Expo 2010 (Participants’ Meetings). I styrgruppen för Expo 
2010, där ett antal generalkommissarier var ledamöter, fanns två nord-
iska representanter, Pertti Huitu, Finlands generalkommissarie och 
Christopher Bo Bromssen, Danmarks generalkommisarie.
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Det nordiska samarbetet

Ett nordiskt samarbete inleddes på ett tidigt stadium i syfte att utbyta 
information och erfarenheter mellan länderna inför Expo 2010. General-
kommissarierna för de nordiska länderna med medarbetare träffades på 
särskilda möten i de olika nordiska huvudstäderna under 2008 och 2009. 
Därefter fortsatte mötena att hållas i Shanghai, där också ett mer operativt 
samarbete utvecklades. 

Till Expo 2005 i Aichi hade Nordiska ministerrådet anslagit särskilda 
ekonomiska medel för samnordiska aktiviteter under världsutställningen. 
Även till Expo 2010 tilldelades medel för samnordiska aktiviteter, denna 
gång fem miljoner danska kronor. Generalkommissarierna diskuterade 
på de olika mötena 2008–2009 hur dessa medel bäst kunde användas för 
att nå största effekt. Överenskommelsen som slöts innebar att olika 
samnordiska aktiviteter skulle genomföras i anslutning till Expo 2010 i 
Shanghai, bl.a. en barnfilmfestival, en turismsatsning (som Sverige under 
VisitSwedens försorg ansvarade för) och ett livsmedelssäkerhetssemi-
narium.

På världsutställningsområdet låg de olika nordiska paviljongerna i direkt 
anslutning till varandra, utmed ett huvudstråk på Expoområdet. Pavil-
jongerna utgjorde tillsammans vad som började kallas the Nordic Street, 
och den öppna platsen intill fick namnet Nordic Plaza. Under de 184 
dagarna som Expo var öppet deltog representanter för de nordiska 
länderna i olika aktiviteter som genomfördes i respektive lands paviljong. 
Sverige och Norge samarbetade även om diverse administrativa frågor 
samt om olika paviljongärenden. Guiderna i de nordiska paviljongerna 
medverkade i vissa gemensamma aktiviteter. Dessutom genomfördes under 
en period ett utbyte mellan norska och svenska guider. 
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Analys av olika länders deltaganden vid 
Expo 2010

En studie av andra länders paviljonger och deltagande i Expo 2010 genom-
fördes under världsutställningen i syfte att sätta det svenska deltagandet 
i perspektiv och att samla erfarenheter som kan vara till nytta för kom-
mande svenska deltaganden i världsutställningar. Nio länder intervjuades 
inom ramen för studien: Finland, Danmark, Norge, Island, Nederlän-
derna, Schweiz, Irland, Kanada och Estland. Studien genomfördes under 
september och oktober 2010 och de siffror som presenteras kan därför 
vara preliminära.

Beslut och syfte med deltagande

Danmark påbörjade på allvar diskussionerna om deltaganden i Expo 2010 
i januari/februari 2007. Regeringen tog sedan beslut om deltagandet den 
1 juni detta år. 2007 lanserade den danska regeringen även en ny strategi 
för profilering av Danmark utomlands, vilken kom att utgöra stommen 
i projektet. Finlands regering fattade beslut om medverkan i Expo 2010 
i januari 2007. Irlands beslut kom redan år 2006 och de påbörjade sitt 
paviljongbygge 2008. Estland kom igång med sina Expoförberedelser 
hösten 2008, då generalkommissarien tillsattes.

Nation branding är ett återkommande syfte för ländernas medverkan 
i världsutställningen i Shanghai. För Danmark var just nation branding 
det huvudsakliga syftet för deltagande i Expo 2010. Det har för Danmark 
även varit viktigt att knyta an till hållbarhetsaspekten och temat, Better 
City Better Life. Turism har dock inte varit ett uttalat fokus. Estland 
menar att det skulle vara en omöjlighet att inte närvara på Expo 2010 
p.g.a. den globala uppslutningen och Kinas ställning i världen. 

Norges uppdrag/syfte var att det norska deltagandet i Expo 2010 
skulle främja norskt näringsliv, samarbete mellan politik och näringsliv 
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och de bilaterala förbindelserna mellan Norge och Kina. Norges medverkan 
i världsutställningen skulle även främja forskning, turism och kultur. 
Finlands målsättning var att öka medvetenheten om Finland i Kina, locka 
besökare till den finska paviljongen samt ge besökarna en bra upplevelse. 
Hållbarhet och anknytning till temat Better City Better Life var i fokus 
snarare än turism. Nederländerna hade ett tydligt mål uppsatt av det hol-
ländska näringslivet: att uppnå fem miljoner besökare i paviljongen, vilket 
även uppnåddes. Andra mål var att öka kinesernas generella kännedom 
om Nederländernas deltagande i Expo 2010, ett betydligt svårare uppdrag.

Organisation

Norges deltagande i Expo 2010 var organiserat som ett projekt inom 
Innovation Norge (organisation som arbetar med export- och turismfräm-
jande samt regional näringslivsutveckling i Norge) samt som ett OPS 
(offentlig-privat samverkan). Näringsdepartementet uppdrog Innovation 
Norge att genomföra projektet. Även Islands Expodeltagande var organi-
serat i projektform med en separat budget allokerad av regeringen. Islands 
deltagande leddes av en organisationskommitté bestående av 5 medlemmar 
(från Utrikesdepartementet och isländska export- och konstruktionsor-
ganisationer) samt en rådgivande styrelse (advisory board) om 18 personer 
med kunskaper om världsutställningar och Kina. Danmark hade på lik-
nande sätt en styrgrupp och en nationalkommitté. Medan styrgruppen 
genomförde det praktiska arbetet, tog fram visioner, idéer, syfte, m.m. 
gav nationalkommittén input och fattade beslut. Världsutställningar ligger 
under Erhvervs- og Byggestyrelsen, men drivs i en särskild permanent 
organisationsform. I Finland avgörs från fall till fall hur ett deltagande i 
en världsutställning ska organiseras och har de senaste 20 åren legat under 
Ekonomi- och Handelsdepartementet och organiseras av Finpro.

Estlands Expodeltagande var placerat under Ekonomi- och Kommu-
nikationsdepartementet samt organisationen The Estonian Enterprise, 
som är en vidareutveckling av kampanjen för att marknadsföra Estland 
utomlands (Welcome to Estonia). Nederländernas världsutställningsdel-
tagande har sedan 1992 organiserats inom ramen för regeringen och 
Utrikesdepartementet. Schweiz har en avdelning inom Utrikesdeparte-
mentet (ett team om 3 personer) som permanent arbetar med internatio-
nella evenemang (världsutställningar och olympiader) och på så sätt nation 
branding. Schweiz menar att de därigenom inte förlorar kunskap och 
betonar även att de är ett av få länder som har en permanent organisation 
som arbetar med världsutställningar.
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Land Budget Finansiering Tema Paviljong Personal

Sverige 150 miljoner 
SEK

Staten: 47 %
Näringslivet: 
53 %*

Spirit of 
Innovation

Självbyggd  
3000 m2

230 pers.

Danmark 150 miljoner 
DKK ≈ 186 
miljoner SEK

Staten: 50 %
Näringslivet: 
50 %

Welfarytales Självbyggd
3000 m2

120 pers.

Norge 136 miljoner 
NOK ≈ 154 
miljoner SEK

Staten: 55 %
Näringslivet: 
45 %

Powered by 
Nature

Självbyggd
3000 m2

161 pers.

Finland 17,7 miljoner 
EUR ≈ 158 
miljoner SEK

Staten: 75 %
Näringslivet: 
25 %

Sharing 
Inspiration

Självbyggd
3000 m2

200 pers.

Island 2,3 miljoner 
USD ≈ 16 
miljoner SEK

Staten: 67%
Näringsliv: 
33 %

Pure energy – 
Healthy living

Hyrd
500 m2

18 pers.

Neder-
länderna

20 miljoner 
EUR ≈ 185 
miljoner SEK

Staten: 80 %
Näringsliv: 
20 %

Happy Street Självbyggd
5000 m2

245 pers.

Schweiz 16 miljoner 
CHF ≈ 112 
miljoner SEK

Staten: 67 %
Näringsliv: 
33 %

Rural and 
urban interac-
tion

Självbyggd
4000 m2

140 pers.
(exkl. rest.)

Irland 10 miljoner 
Euro ≈ 92 
miljoner  SEK

Staten: 100 % Relationship 
between urban 
and rural, 
man-made 
and natural

Självbyggd
2500 m2

74 pers.

Kanada 55 miljoner 
CAD ≈  376 
miljoner SEK

Staten: 100 % The Living 
City: Inclusive, 
Sustainable, 
Creative

Självbyggd
6000 m2

400 pers.

Estland 4 miljoner 
EUR ≈ 37 
miljoner SEK

Staten: 100 % Save City Hyrd
1000 m2

21 pers.

Tabell 1 Faktaruta om olika länders deltaganden i Expo 2010

Bilaga 11

* Inklusive övriga intäkter 2 %.
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Kanadas organisation för Expo 2010 ligger i stort sett helt inom landets 
regeringskansli. Den huvudsakliga finansieringen av Kanadas deltaganden 
i världsutställningar har traditionellt sett kommit från Kanadas regering. 
Styrkan i detta är enligt Kanada möjligheten att de på så sätt kan föra 
kunskapen vidare mellan olika världsutställningar. En tänkbar fördel 
med att ha en grupp som permanent arbetar med världsutställningar, 
skulle rimligtvis kunna vara att man kan komma igång med planering 
och praktiskt arbete inför världsutställningar i god tid då beslut fattas 
och pengar finns att tillgå. Kanada menar dock att även fast permanent 
sponsring och support från regeringen finns, så måste ändå klartecken 
om att gå vidare med respektive Expo ges, och detta kan ta tid.

Paviljong och utställning

Island tog hjälp av en rådgivande grupp om 18 personer med expertkun-
skap om Kina och världsutställningar när de skapade sin utställning. 
Dessa personer bidrog med åsikter och kunskap, vilket upplevdes som 
betydelsefullt. Island tog dock ingen direktkontakt med målgruppen 
kineser vid skapandet av paviljongen. Nederländerna arbetade med ett 
program som hette ”In Control” för att mäta besökarnas intresse och 
studera deras beteenden i paviljongen.

Estland och Island valde att hyra en paviljong i stället för att bygga en 
egen. Övriga länder som har intervjuats för denna studie har byggt sina 
egna paviljonger. Estland menar att det ekonomiskt sett varit mycket 
fördelaktigt att hyra en paviljong. För- och efterarbetet har vidare varit 
betydligt kortare med en hyrd paviljong.

Irland betonar vikten av att ta hand om de köande besökarna samt ta 
tillfället i akt att förmedla information om paviljongen och att under-
hålla gästerna. Irland menar att köhantering är en viktig fråga även vid 
kommande världsutställningar och kommenterar att det ideala vore om 
man kunde skapa paviljonger som är köfria. Schweiz har under Expo 
2010 haft ett öppet område i anslutning till sin paviljong där tusentals 
besökare har ätit picknick varje dag.

Personal

Danmark har under Expoperioden haft 37 guider, varav 8 har varit lokala 
och resten har varit danskar (som studerat kinesiska samt bott i Kina). 
Majoriteten guider anställdes för hela Expoperioden. Ledningen i den 
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danska paviljongen trodde från början att guiderna skulle ta mer egna 
initiativ samt vara mer ansvarstagande än vad de verkligen var. Mot slutet 
av perioden upplevde ledningen, vid vissa tidpunkter, även att guiderna 
tappat sugen lite, vilket kan berott på den långa arbetsperioden.

Guiderna i Schweiz paviljong gavs möjligheten att antingen anmäla sig 
för hela perioden eller tre månader. Två tredjedelar stannade hela perioden. 
Nederländerna har under hela Expoperioden haft totalt 400 praktikanter 
(200 från Nederländerna och 200 från Kina) arbetande i paviljongen 
under de första tre eller sista tre månaderna. Samtliga praktikanter i 
holländska paviljongen har roterat på sina positioner och inte gett uttryck 
för något större missnöje, menar Nederländerna. Även Kanada upplever 
att deras personal har varit nöjda.

Finland och Kanada har upplevt det som en stor fördel att de har haft 
personer i ledningen med lång erfarenhet av Kina, som talar kinesiska 
och kan den kinesiska kulturen. Kanadas generalkommissarie har varit 
aktiv i kinesisk TV och är därmed välkänd i många delar av Kina. 

Affärs- och relationsplattform

För Kanadas del ligger ansvaret för världsutställningar hos kulturminis-
tern, vilket har inneburit att det inte alltid varit helt enkelt att kombinera 
världsutställningsdeltaganden med mer kommersiella intressen. Kanada 
menar dock att de på Expo 2010 lyckats mycket bra med sin affärsplatt-
form och konferensavdelning.

Island ser det som ett rätt och strategiskt val att de involverade stora 
och små företag i stor utsträckning i Islands deltagande på Expo 2010. 
Företagens delaktighet i projektet och paviljongen har skapat legitimitet 
för det isländska deltagandet, både politiskt och i den allmänna opinionen. 
Det har också inneburit att företagen har kunnat använda plattformen på 
Expo för att marknadsföra sig själva samt för att stärka sina kontakter i 
Kina. Island ser det som väsentligt att involvera både små, medelstora 
och stora företag i deltagandet, inte minst för att undvika kritik hemifrån. 
Island betonar också att de har lyckats skapa en framgångsrik paviljong 
och en god affärsplattform trots en mycket begränsad budget. De påpekar 
även att konferensutrymmet och utställningen är nära sammanlänkade 
och båda mycket viktiga.

Finland betonar sin konferensavdelning som ett stort plus för den 
finska paviljongen. Arrangemang har hållits i konferensavdelningen näs-
tan dagligen, ibland flera parallella arrangemang, och totalt har omkring 
25 000 gäster deltagit i aktiviteterna. Många av företagen som använt 
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konferensutrymmet har lyckats attrahera gäster som de aldrig hade trott 
att de skulle kunna träffa. Även Norge har haft en välutnyttjad konfe-
rensavdelning, med arrangemang nästan alla veckodagar och aktiviteter 
som seminarier, kundmöten, talangrekryteringsdagar, politiska möten, 
kontraktsskrivningar, middagar, personaldagar m.m. 

Vid en jämförelse av antal besökare i konferensavdelningarna i olika 
paviljonger skiljer sig siffrorna åt en hel del. Norge hade totalt 7 400 
VIP-gäster i konferensavdelningen, Finland omkring 25 000, Danmark 
cirka 6 000 och Island omkring 1 000 VIP-gäster. Estland hade 800 
gäster i sin konferensavdelning och Irland räknade inte hur många VIP-
gäster de hade. 

Stöd hemifrån

Irland betonar vikten av att få stöd för världsutställningar hemifrån, från 
det irländska folket. Inför Expo 2010 var det därför viktigt för Irland att 
den irländska paviljongen symboliserade irländska värderingar samt hade 
en arkitektur som var modern och med koppling till naturen.

En viktig målsättning inför Danmarks deltagande på Expo 2010 var att 
involvera den danska befolkningen. Detta har fallit väl ut och Danmark 
har fått mycket uppmärksamhet på hemmaplan och i dansk media. Fram-
gångsreceptet lyder delvis ”den lilla havsfrun”, som flyttades från Köpen-
hamn till den danska paviljongen för ett halvårs tid. Havsfrun och även 
cyklarna (som besökarna kunnat låna och cykla med i danska pavil-
jongen) har varit välbevakade även i kinesisk media.

Norge upplever att uppmärksamheten på hemmaplan har varit stor. 
Alla riksmedior har täckt Expo 2010 och NRK har visat TV-program 
från Shanghai och världsutställningen på bästa sändningstid.

Mediestrategi och kommunikationsarbete

Island fick kämpa för att få en kommunikationsansvarig anställd i den 
isländska paviljongen. En person anställdes sedermera, dock var hon 
överöst med arbetsuppgifter. Island betonar att en världsutställning är 
en övning i PR och public diplomacy. Mycket tid och resurser behöver 
därmed allokeras till medie- och kommunikationsarbete. Island menar 
vidare att det på en världsutställning inte fungerar att sprida en bild av 
att vara bäst på allt. 

Finland påbörjade sitt kommunikationsarbete i Kina i början av 
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september 2007, med ett stort evenemang i Hongkong. Den finska pa-
viljongens representanter besökte sedan regelbundet olika platser i Kina 
och arrangerade en aktivitet per månad. Jämfört med många andra 
paviljonger var Finland tidigt ute med att kommunicera gentemot den 
kinesiska marknaden.

Program och evenemang

Schweiz var tvungna att dra ner på kostnaderna och kapade därför program-
delen en hel del, till att enbart arrangera den nationella paviljongdagen, 
nationaldagen samt några mindre evenemang.

Estland upplever likt Schweiz att pengarna inte riktigt räckt till program, 
kultur och evenemang i den utsträckning de önskat. Dock genomfördes 
en del aktiviteter, delvis finansierat av Kulturdepartementet, så som en 
karaoke i utställningen kl. 18.00 varje kväll. 

En viktig dimension av det irländska deltagandet har varit att attrahera 
studenter till Irland. Professorer från irländska universitet har besökt 
Expo 2010 och i den irländska paviljongen har det arrangerats flertalet 
aktiviteter med fokus på högre utbildning. Irland upplever ett stort 
intresse från Kina och andra länder för högre studier utomlands och 
anser att studier och forskning kommer att fortsätta vara viktiga områden 
för paviljonger på kommande världsutställningar.

Framtida världsutställningar

Schweiz har beslutat att delta i Yeosu 2012 och i Milano 2015, men menar 
att det blir svårare och svårare att avgöra hur den ideala paviljongen ska se 
ut. Schweiz tror dock på ett ökat fokus på paviljonger som affärsplattformar. 
Island tror att om världsutställningar ska överleva behöver de gå tillbaka till 
sina rötter, som en kommersiell plattform, men med nationell basis. 

Sammanfattning

•   Länder så som Finland, Nederländerna och Kanada var tidigt närva-
rande i Kina och kunde därmed tidigt förankra och marknadsföra 
ländernas deltaganden i världsutställningen. 

•   Danmarks ”den lilla havsfrun” har skapat stor uppmärksamhet både 
i Danmark och i Kina. En viktig målsättning för Danmark var att 
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involvera det danska folket. Även Irland betonar vikten av stöd hemi-
från. Enligt Norge har norska politiker och allmänhet fått upp ögonen 
för dagens Kina genom Expo 2010.

•   En fördel med att ha samma guider under hela perioden, som i exem-
pelvis Danmarks fall, har inneburit kontinuitet. Nederländernas 
satsning på yngre praktikanter under tre månader har varit ett sätt att 
skapa och bibehålla entusiasm. 

•   Kanada och Finland upplevde det som en stor fördel att ha en ledning 
med lång Kinaerfarenhet. 

•   Estland och Island har trots sina begränsade budgetar lyckats skapa 
välbesökta paviljonger som varit välbevakade av media.

•   Det är viktigt med en intressant utställning, menar Island, men be-
tonar samtidigt att huvudmålgruppen är affärsmän och -kvinnor. 
Schweiz tror på ökat fokus på paviljonger som affärsplattformar på 
kommande världsutställningar.

•   Irland upplever ett stort intresse från Kina och andra länder för högre 
studier utomlands och ser studier och forskning som viktiga fokus 
för deltagande i kommande världsutställningar.

Studien genomfördes av Emma Gustafsson, som arbetade i konferens-
avdelningen och är verksam vid Stockholms universitet.
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Ytterligare material på webbsidorna 
expo2010.se och sou.gov.se

Ytterligare material om det svenska deltagandet återfinns på webbplatsen 
för Sveriges medverkan i världsutställningen i Shanghai, expo2010.se 
samt på webbsidan för statens offentliga utredningar, sou.gov.se (under 
fliken avslutade utredningar, se UD 2007:04). Bl.a. återfinns där följande 
dokument för nedladdning:

•  Byggandet av den svenska paviljongen

•  Det svenska utställningskonceptet, Theme Statement

•  Den svenska paviljongens guider – rekrytering och arbete

•  Det svenska logistikarbetet under Expo 2010

•  Krisberedskapen i den svenska paviljongen

•  Den svenska programverksamheten (den fullständiga versionen)

•   Frågeundersökningarna i samband med Sveriges deltagande i Expo 
2010 – frågor och svar samt metod

•  Pressmeddelanden

•  Inbjudningar och programunderlag för kommitténs aktiviteter.
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Statens offentliga utredningar 2011
Kronologisk förteckning

  1. Svart på vitt – om jämställdhet i akademin. 
    U.
  2. Välfärdsstaten i arbete. Inkomsttrygghet 
    och omfördelning med incitament till 
    arbete. Fi.
  3. Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. S.
  4. Genomförande av EU:s regelverk om inre 
    vattenvägar i svensk rätt. N.
  5. Bemanningsdirektivets genomförande i  
    Sverige. A.
  6. Missbruket, Kunskapen, Vården. 
    Missbruksutredningens forskningsbilaga. 
    S.
  7. Transporter av frihetsberövade. Ju.
  8. Den framtida gymnasiesärskolan
    – en likvärdig utbildning för ungdomar 
    med utvecklingsstörning. U.
  9. Barnen som samhället svek. 
    Åtgärder med anledning av övergrepp och 
    allvarliga försummelser i samhällsvården.  
    S.
 10. Antidopning Sverige.  
    En ny väg för arbetet mot dopning. Ku.
 11. Långtidsutredningen 2011. Huvud- 
    betänkande. Fi.
 12. Medfinansiering av transportinfrastruktur 
    – utvärdering av förhandlingsarbetet 
    jämte överväganden om brukaravgifter  
    och lånevillkor. N.
 13. Uppföljning av signalspaningslagen. Fö.
 14. Kunskapsläget på kärnavfalls- 
    området 2011 – geologin, barriärerna,  
    alternativen. M.
 15. Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. S.
 16. Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?
    Ju.
 17. Förvar. Ju.
 18. Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form. M.
 19. Tid för snabb flexibel inlärning. U.

 20. Dataskydd vid europeiskt polisiärt och  
    straffrättsligt samarbete.  
    Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas 
    befattning med hemliga uppgifter. Ju.
 21. Utrikesförvaltning i världsklass. UD.
 22. Spirit of Innovation. UD.
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Statens offentliga utredningar 2011
Systematisk förteckning

Justitiedepartementet
Transporter av frihetsberövade. [7]
Allmän skyldighet att hjälpa nödställda? [16]
Förvar. [17]
Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straff-

rättsligt samarbete. 
Dataskyddsrambeslutet, Europolanställdas 
befattning med hemliga uppgifter. [20]

Utrikesdepartementet
Utrikesförvaltning i världsklass. [21]
Spirit of Innovation. [22]

Försvarsdepartementet
Uppföljning av signalspaningslagen. [13]

Socialdepartementet
Sanktionsavgifter på trygghetsområdet. [3]
Missbruket, Kunskapen, Vården. 

Missbruksutredningens forskningsbilaga. 
[6]

Barnen som samhället svek. 
Åtgärder med anledning av övergrepp och 
allvarliga försummelser i samhällsvården. 
[9]

Rehabiliteringsrådets slutbetänkande. [15]

Finansdepartementet
Välfärdsstaten i arbete. 

Inkomsttrygghet och omfördelning med 
incitament till arbete. [2]

Långtidsutredningen 2011. Huvudbetänkande. 
[11]

Utbildningsdepartementet
Svart på vitt – om jämställdhet i akademin. [1]
Den framtida gymnasiesärskolan 

– en likvärdig utbildning för ungdomar 
med utvecklingsstörning. [8]

Tid för snabb flexibel inlärning. [19]

Miljödepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011  

– geologin, barriärerna, alternativen. [14]
Strålsäkerhet – gällande rätt i ny form. [18]

Näringsdepartementet
Genomförande av EU:s regelverk om inre 

vattenvägar i svensk rätt. [4]
Medfinansiering av transportinfrastruktur 

– utvärdering av förhandlingsarbetet 
jämte överväganden om brukaravgifter  
och lånevillkor. [12]

Kulturdepartementet
Antidopning Sverige.  

En ny väg för arbetet mot dopning. [10]

Arbetsmarknadsdepartementet
Bemanningsdirektivets genomförande i  

Sverige. [5]



Expo 2010 i Shanghai – världens hittills största världsutställning.  
Sveriges hittills största främjandesatsning utomlands – staten, 
näringslivet och regioner i samverkan.

148 600 000 kronor uppgick den direkta finansieringen av deltagandet till
73 080 000 personer besökte världsutställningen i Shanghai 
3 600 000 personer besökte den svenska utställningen
230 000 barn lekte i paviljongens lekplats ”Villa Villekulla”  
230 000 utställningsbesökare registrerade sig som Friends of Sweden
130 000 unika besökare var aktiva på webbsidan swedenexpo.cn
110 000 halvliters vattenflaskor förbrukades i den svenska paviljongen
33 000 gäster besökte den svenska konferensavdelningen
31 500 personer deltog i inkommande VIP-delegationer till paviljongen
13 000 personer gick med i Sveriges vängrupper i kinesisk social media
3 500 inslag noterades om det svenska deltagandet i kinesisk media
3 000 kvadratmeter var den svenska paviljongens yta
2 500 VIP-gäster registrerades i en databas i konferensavdelningen
1 500 medierepresentanter visades den svenska utställningen
1 000 förfrågningar om intervjuer inkom från kinesisk media 
700 artiklar noterades i svensk media om det svenska deltagandet
450 föreställningar producerades i den svenska programverksamheten
230 personer arbetade i den svenska paviljongen
190 länder deltog i Expo 2010
184 dagar pågick världsutställningen i Shanghai
111 samarbetspartner deltog i Sveriges satsning
82 programaktörer samverkade i det svenska programarbetet
70 pressmeddelanden skickades ut under Expoperioden
56 internationella organisationer deltog i världsutställningen i Shanghai
9 ton pepparkakor delades ut till besökare i utställningen
5 officiella utmärkelser tilldelades det svenska deltagandet

Temat för Sveriges deltagande i Expo 2010 var Spirit of Innovation. Den svenska 
paviljongen flyttar till ekostaden Caofeidian i Kina.
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