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Ordlista 
 

CHIANG KAI-SHEK (även Jiang Jieshi) 
Militär ledare som styrde Republiken Kina 
från 1928 till 1975. Också ledare av det 
nationalistiska partiet Kuomintang. 
 

FASTLANDSKINA (engelska: Mainland 
China) 
En informell benämning på Kina. Innefattar 
ön Hainan men inte Hong Kong, Macau och 
Taiwan.  
 

FOLKREPUBLIKEN KINA (engelska: 
People’s Republic of China, PRC) 
Det officiella namnet för Kina. 
 

KINA  
Ett östasiatiskt land med huvudstaden 
Peking. Kallas i officiella sammanhang för 
Folkrepubliken Kina. 
 

KINAS KOMMUNISTISKA PARTI (engelska: 
Chinese Communist Party) 
Det politiska parti som har styrt Kina sedan 
1949. Förkortas till KKP på svenska. 
 

KINESISKA TAIPEI (engelska: Chinese 
Taipei) 
Ett annat namn för Taiwan. Detta namn 
används oftast för att undvika kritik från 
Kina. 
 

KUOMINTANG (även Guomindang) 
Ett nationalistiskt politiskt parti som 
grundades 1919 på Fastlandskina och det 
dominerande partiet i Republiken Kina 
mellan 1924 och 1987. Numera ett av 
Taiwans största och mest Kinavänliga 
politiska partier. 
 

RIKSKINESISKA (engelska: Standard 
Chinese) 
Det officiella språket i Kina och det språk 
som dominerar det offentliga rummet i 
Taiwan. Kallas också för mandarin. 

 

 
MAO ZEDONG (även Mao Tse-tung) 
Ordförande för Kinas kommunistiska parti 
från 1945 till 1976. 
 

REPUBLIKEN KINA (engelska: Republic of 
China, ROC) 
Det officiella namnet för Taiwan. 
Kontrollerade stora delar av fastlandskina 
mellan 1912 och 1949.  
 

TAIWAN  
En östasiatisk önation utanför Kinas östkust 
med huvudstaden Taipei. Kallas också för 
Republiken Kina och Kinesiska Taipei. 
 

TAIWANESISKA (även hokkien, minnan-
yu) 
Ett språk som talas av en stor del av Taiwans 
befolkning. Används i det offentliga 
rummet, men inte lika mycket som 
rikskinesiska. 
 

TAIWANSUNDET (engelska: Taiwan 
Strait) 
Sundet mellan Kinas östkust och Taiwan. 
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Inledning 
 
Taiwan är en önation utanför Kinas östkust som i praktiken fungerar som ett självständigt land.  
Taiwan deltar dock inte i mellanstatliga samarbeten som Förenta nationerna (FN), och väldigt få 
länder har diplomatiska relationer med Taiwan. Hur blev det så? Är Taiwan ett land? Varför är 
frågor om Taiwan så känsliga för Kina, och vad anser övriga världen? Vad är Sveriges position, 
varför ser den ut som den gör, och vad innebär den i praktiken? 
 
I denna studie beskriver vi hur Taiwans internationella status blev en världspolitisk fråga. Vi 
redogör för Taiwans historia, förklarar centrala begrepp som ”ett-Kina-politiken”, och beskriver 
hur omvärldens tolkningar och förhållningssätt i frågor kopplade till Taiwan ser ut idag. Vi redogör 
också för hur relationen mellan Sverige och Taiwan har utvecklats under de senaste årtiondena, 
vilket hittills inte tycks ha gjorts i någon allmänt tillgänglig text.1 Slutligen diskuterar vi vad den 
svenska regeringens position innebär för universitet, företag och andra som hanterar frågor 
kopplade till Taiwan och Kina. 

 

Framväxten av det moderna Taiwan 
 
Det har funnits människor på Taiwan i åtminstone 15 000 år. Vilket folk som först bosatte sig på 
de öar som utgör det taiwanesiska territoriet är en omstridd fråga, men det finns idag ett antal 
austronesiska grupper som anses vara Taiwans ursprungsbefolkning.2 Under början av 1600-talet 
etablerade flera europeiska kolonialmakter handelsplatser på Taiwan och stred mot 
lokalbefolkningen, vilket så småningom ledde fram till att Nederländerna tog kontroll över stora 
delar av ön.3 Samtidigt började folk från det som idag är det kinesiska fastlandet invandra till 
Taiwan. Vid denna tidpunkt kontrollerade den kejserliga Mingdynastin stora delar av fastlandet, 
men efter att dynastin störtats 1644 tog många grupper som var lojala mot det avsatta styret sin 
tillflykt till Taiwan. Dessa Minglojalister drev i sin tur bort Nederländerna från Taiwan 1662.4 
Kolonins siste guvernör var svensken Fredrik Coyet.  
 
Minglojalisterna kontrollerade det taiwanesiska territoriet fram till 1683 då de besegrades av den 
nyetablerade Qingdynastins styrkor.5 Qingstyret över Taiwan varade i sin tur i drygt 250 år, och 
avslutades när Japan tog över ön 1895 efter det första kinesisk-japanska kriget. Taiwan var 
därefter en japansk koloni fram till 1945 då Japan tvingades överlämna Taiwan till Kina efter 
förlusten i andra världskriget.6 
 
Vid denna tid styrdes stora delar av dagens Fastlandskina av Kuomintang (KMT), 
”nationalistpartiet” som leddes av Chiang Kai-shek. Chiang hade som erfaren militär befälhavare 
tagit över KMT kort efter att det moderna Kinas landsfader Sun Yat-sen dog 1925.7 Under åren 
efter Suns död upprättade Chiang ett auktoritärt styre som kom att ses av omvärlden som den 
rådande regeringen i Kina (då kallat Republiken Kina). 
 
Samtidigt pågick ett inbördeskrig om kontrollen över landet mellan nationalistpartiet och Kinas 
kommunistiska parti (KKP) under Mao Zedongs ledning. Under åren efter andra världskriget 
anslöt sig fler kineser till kommunisterna som dessutom fick stöd från Sovjetunionen. Chiangs 
KMT förlorade till sist inbördeskriget 1949. Jagade av Maos armé tog nationalisterna sin tillflykt 
till Taiwan.8 
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Den 1 oktober 1949 utropade Mao Folkrepubliken Kina på Himmelska fridens torg i Peking. 
Eftersom en del av den kinesiska befolkningen befann sig på Taiwan tillkännagav han att 
”majoriteten av folket i landet har befriats”.9 Därmed blev nationalisterna på Taiwan en form av 
exilregering under namnet Republiken Kina, som fortsatt gjorde anspråk på att vara hela Kinas 
rättmätiga styre.  
 
Koreakrigets utbrott 1950 ökade USA:s oro för en kommunistisk expansion i regionen. Kort 
därefter beslutade Truman-administrationen att segla USA:s flotta genom Taiwansundet för att 
förhindra en attack mot Taiwan och få ett slut på de pågående stridigheterna mellan KMT och 
KKP.10 För att befästa USA:s beskydd av nationalistregeringen på Taiwan undertecknades 1955 
en försvarspakt mellan Republiken Kina och USA. Dessutom sade sig USA, för att avskräcka ett 
anfall från fastlandet, vara berett att använda kärnvapen för att skydda Taiwan.11  
 
Eftersom regeringarna i både Peking och Taipei ansåg sig representera hela Kina konfronterades 
snart omvärlden med frågan om vilket styre som ansågs vara det legitima. Då Mao kontrollerade 
i princip hela Kinas territorium gick flera länder, inklusive de nordiska länderna, över till att 
erkänna den kommunistiska Folkrepubliken. De avslutade därmed också sina diplomatiska 
relationer med Republiken Kina på Taiwan.12 
 
Samtidigt stod många länder fast vid sitt erkännande av Republiken Kina. Viktigast bland dem var 
USA, som fortsatte att förse Taiwan med militärt skydd, bistånd och lån.13 Eftersom många länder 
fortsatte erkänna styret i Taipei tilläts också Chiangs regering fortsätta representera Kina i FN och 
i andra internationella sammanhang under ett par decennier efter etablerandet av Folkrepubliken 
1949. Under tiden växte sig dock kommunistregeringen i Peking starkare och skapade nya 
ekonomiska, politiska och diplomatiska kontakter med omvärlden. Till exempel skiftade 
Frankrike sitt erkännande från Taipei till Peking 1964. Italien gjorde samma sak 1970.14 
 
Med tiden ökade stödet för att låta Folkrepubliken Kina ta över Kinas plats i FN. Trots motstånd 
från USA överläts platsen till slut 1971, när FN genom en omröstning beslutade att överföra Kinas 
medlemskap i både generalförsamlingen och säkerhetsrådet till Peking.15 Vid denna tid 
etablerades också nya kontakter mellan USA och Kina. Ländernas relation hade länge präglats av 
konflikt, men under 1970-talet fördes de samman av en gemensam vilja att stå emot 
Sovjetunionen. Möten mellan USA:s president Richard Nixon och Mao, och deras nära rådgivare 
Henry Kissinger och Zhou Enlai, har kommit att känneteckna den ”avspänning” (détente) som 
ägde rum. Processen ledde så småningom fram till att även USA erkände Folkrepubliken Kina och 
avslutade sina officiella relationer med Republiken Kina 1979.16 Idag erkänns Taiwan av endast 14 
länder, mestadels önationer i Centralamerika och Stilla havet. 
 
Under efterkrigstiden utvecklades Taiwan och Kina i olika riktningar. I Folkrepubliken strävade 
ledningen efter kommunism och försökte förändra samhället på djupet genom initiativ som ”det 
stora språnget” (1958–62) och kulturrevolutionen (1966–76). Efter Maos död 1976 påbörjade 
visserligen det nya ledarskapet ekonomiska reformer och ett ”öppnande” mot omvärlden, men 
detta följdes inte av en demokratiseringsprocess. Att kommunistpartiet inte hade för avsikt att 
demokratisera Kina visades tydligast 1989 när man med dödligt våld kväste 
demokratidemonstrationerna i centrala Peking och på andra platser i Kina.  
 
Taiwan präglades å sin sida under många år av ett auktoritärt styre under Chiangs 
högernationalistiska regering. När Chiang avled 1975 kunde gradvisa politiska reformer ta vid, 
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vilket så småningom ledde fram till en demokratiseringsprocess i slutet av 1980-talet. Det första 
fria presidentvalet hölls 1996 och idag anses Taiwan vara en välutvecklad demokrati enligt flera 
oberoende mätningar, medan Kina i samma mätningar konsekvent bedöms vara ett av världens 
mest auktoritära länder.17 
 
I Taiwan har också en nationell identitet vuxit sig stark under senare år. Opinionsundersökningar 
har sedan 1990-talet visat att en ökande andel av befolkningen (nu omkring 64 procent) 
identifierar sig som taiwaneser snarare än kineser. Endast drygt 2 procent identifierar sig idag som 
enbart kineser, medan 30 procent identifierar sig som både kineser och taiwaneser.18 
 

Fakta om Taiwan 
 

 
Befolkning  23,5 miljoner (2021) 
 
Huvudstad Taipei 
 
Storlek 35,980 kvm, ungefär en trettondel så stort som Sverige 
 
Språk Rikskinesiska (mandarin), taiwanesiska och flera minoritetsspråk  
 
President Tsai Ying-wen 
   
Regerande  Demokratiska 
parti framstegspartiet, DPP 
   
Statsskick Republik med representativ demokrati 
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Är Taiwan ett land?  
 
Enligt folkrätten behöver fyra grundkriterier uppfyllas för att en politisk entitet ska betraktas som 
en stat. Det ska finnas (1) en fast befolkning, (2) ett territorium, (3) en regering och (4) en förmåga 
att ingå relationer med andra stater.19 Taiwan har ett stadigvarande folk och ett territorium som 
kontrolleras av en regering genom en nationell konstitution och lagar. Styret har också 
permanenta kontakter med över 100 andra länder, inklusive Sverige, även om endast 14 av dem 
utgör officiella diplomatiska relationer.20 Enligt den folkrättsliga definitionen framstår Taiwan 
därför i allt väsentligt som en självständig stat. Trots detta är det i dagsläget otänkbart att Taiwan 
skulle bli medlem i FN där Kina som permanent medlem i säkerhetsrådet har vetorätt i frågor om 
nya medlemmar. 
 
Kina anser i princip att alla tecken på att Taiwan skulle vara ett eget land, till exempel genom ett 
deltagande i internationella organisationer, är oacceptabla. Men Peking motsätter sig inte bara 
ett taiwanesiskt medlemskap i FN och multilaterala samarbeten, utan motverkar också andra 
staters officiella utbyten med Taiwan. Kina vägrar att ha en diplomatisk relation med stater som 
har en motsvarande kontakt med Taiwan.21 Av denna anledning har merparten av världens länder 
prioriterat att ha en diplomatisk relation med Kina i stället för med Taiwan, även om många länder 
har viktiga ekonomiska, kulturella och andra typer av förbindelser med Taiwan som på många sätt 
liknar vanliga mellanstatliga relationer. Situationen utgör ett unikum inom internationell politik.22  
 
I Kinas konstitution står det att Taiwan är en del av Kina och att ön ska återförenas med 
fastlandet.23 Kinas lagstiftande församling har dessutom klarlagt att man kan komma att använda 
våld för att tvinga fram en ”återförening” med fastlandet om det skulle förekomma tecken på 
taiwanesisk självständighet eller om en fredlig lösning skulle visa sig vara omöjlig.24  
 
Taiwan utropar därför inte självständighet, även om man anser sig vara ett självständigt land och 
aktivt söker etablera sig internationellt under namnet ”Republiken Kina (Taiwan)”. President Tsai 
Ing-wen förklarade under 2020 att Taiwan ”inte har något behov av” att utropa sig som en 
självständig stat: ”Vi är redan ett självständigt land och kallar oss själva Republiken Kina 
(Taiwan)”.25 Enligt aktuella opinionsundersökningar vill en majoritet av Taiwans befolkning 
bevara status quo, alltså bibehålla Taiwans oberoende utan att utropa självständighet.26  
 
Av dessa anledningar kan frågor om Taiwans status vara svåra att besvara för officiella 
företrädare. Även för Kinas representanter är det komplicerat att uttrycka sig enligt den officiella 
linjen. När Kinas tidigare ambassadör i Sverige intervjuades i SVT 2021 fick han en fråga om en 
svensk journalist verksam i Taiwan. ”Han kallar sig Kinaexpert,” svarade ambassadören. ”Men han 
forskar inte om Kina i vare sig Sverige eller Kina, utan han åkte till… under lång tid… Taiwan… 
men Taiwan är visserligen en del av Kina!”27 
 
I korthet kan Taiwan beskrivas som ett land utan internationellt erkännande, även om en sådan 
formulering inte skulle accepteras av kinesiska företrädare. Representanter från många andra 
länder skulle inte heller öppet beskriva Taiwan som ett land. Skälet är att i princip hela världen 
följer den avsiktligt tvetydiga idén om att det bara finns ”ett Kina” – ett koncept som gjort det 
möjligt för stater att ha en relation med både Kina och Taiwan.  
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”Ett Kina”? Omvärldens syn på Taiwan 
 
Enligt Kina finns det bara ”ett Kina” och i detta ingår Taiwan. Denna position beskrivs av kinesiska 
representanter som ”ett-Kina-principen” (One China principle). I kontrast till detta står USA:s, EU:s 
och flera andra länders förståelse av frågan. Dessa beskriver sina förhållningssätt som en ”ett-
Kina-politik” (One China policy). Denna ”politik” bygger likt Kinas ”princip” på förståelsen att det 
bara finns ”ett Kina”, men den avgörande skillnaden är att ett-Kina-politiken inte uttrycker att 
Taiwan är en del av, eller bör förenas med, Kina.28 Kina erkänner dock inte denna distinktion utan 
insisterar ofta på att USA och andra länder har accepterat att följa ”ett-Kina-principen”, där 
Taiwan uttryckligen anses vara en del av Kina.  
 
För att förstå denna diffusa terminologi behöver man gå tillbaka till det närmande som skedde 
mellan USA och Kina på 1970-talet. Vid denna tidpunkt fanns som tidigare nämnts en vilja hos 
både Kina och USA att fördjupa samarbetet och etablera en diplomatisk relation för att motverka 
Sovjetunionens inflytande.29 Det stora problemet var att man inte kunde komma överens om 
Taiwans status. För att överbrygga denna till synes omöjliga motsättning använde man ett-Kina-
politiken där USA erkänner att Folkrepubliken är Kinas enda legitima regering men låter det vara 
osagt huruvida Taiwan är en del av detta Kina.30 
 
Denna politik gjorde det möjligt för Kina att officiellt tolka USA:s ställningstagande som ett 
erkännande av att Taiwan är en del av Kina, även om Reaganadministrationen som tog över kort 
därefter meddelade att USA inte tar ställning till om Taiwan är en del av Kina eller inte.31 USA:s 
inofficiella beskydd av Taiwan låg fast, men med hjälp av den avsiktliga tvetydigheten kunde USA 
och Kina etablera en fullständig relation 1979. Därmed avslutade USA också sin formella 
diplomatiska relation med Taiwan.  
 
USA:s ett-Kina-politik bygger i korthet på ett officiellt erkännande av Kina i kombination med 
”inofficiella” relationer och militärt stöd till Taiwan. Exakt vad dessa inofficiella kontakter får och 
inte får omfatta har dock inte varit tydligt beskrivet utåt och har förändrats över tid. Under de 
första åren som följde efter USA:s nya diplomatiska relation med Kina höll sig Vita huset till en 
strikt tolkning och begränsade noggrant sitt samarbete med Taiwan. Men med tiden suddades 
flera röda linjer ut och idag är många kontakter som tidigare ansågs vara otillåtna en del av det 
reguljära utbytet med Taiwan.32 
 
Det militära samarbetet underbyggdes mellan 1955 och 1980 av en försvarspakt, och efter att 
USA skiftade diplomatiskt erkännande från Taiwan till Kina 1979 stiftades en ny lag (Taiwan 
Relations Act) som klarlade att USA ska ”upprätthålla förmågan” att stå emot våldsanvändning 
och andra former av påtryckningar som skulle äventyra Taiwans säkerhet eller samhällssystem. 
Texten säger också att USA ska tillgängliggöra ”försvarsmateriel och försvarstjänster” i den 
omfattning som anses vara nödvändig för att Taiwan ska kunna upprätthålla en ”tillräcklig 
självförsvarsförmåga”.33  
 
USA:s förhållningssätt har länge baserats på en medveten otydlighet (strategic ambiguity) kring 
hur man skulle agera vid ett kinesiskt anfall mot Taiwan. Officiellt har Washington inte sagt 
någonting om huruvida man skulle komma till Taiwans undsättning vid en attack, och vad USA 
faktiskt skulle göra i händelse av en invasion eller andra former av aggression har varit oklart. Men 
under Joe Bidens presidentskap har det gått att skymta glidningar i denna position. Biden har flera 
gånger när han blivit tillfrågad i bestämda ordalag uttryckt att USA skulle försvara Taiwan.34 Till 
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exempel svarade presidenten i maj 2022 tydligt ”ja” på frågan om han var villig att engagera USA 
militärt för att försvara Taiwan om det skulle behövas.35 
 
Dessa signaler har dock inte följts av en förändring av den officiella linjen. Representanter från 
administrationen har förtydligat att presidentens uttalanden inte innebär något skifte och att 
USA:s politik ligger fast. Under 2022 lyftes ett förslag i den amerikanska senaten som skulle ha 
stärkt en nyckelformulering i Taiwan Relations Act om USA:s roll i försvaret av Taiwan.36 
Ändringen togs inte vidare, men det finns flera kongressledamöter och senatorer som förespråkar 
att USA ska frångå den så kallade strategiska tvetydigheten och utveckla relationen med Taiwan 
ytterligare.37  
 

EU:s position 
 
EU:s relation till Taiwan är också baserad på en ett-Kina-politik. Den tidigaste hänvisningen till 
ett-Kina-politiken som vi hittat i officiella dokument är från 1988. I ett beslut från det europeiska 
politiska samarbetet, föregångaren till EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, går det 
att läsa att ”medlemsstaterna explicit eller implicit följer en ’ett Kina’-politik” och varken 
”erkänner Taiwan som en stat” eller har en ”officiell relation” med Taiwan.38 Medlemsstaternas 
regeringar skulle i enlighet med denna politik ”undvika officiella utbyten mellan sina 
representanter och taiwanesiska företrädare samt andra typer av officiell kommunikation med 
myndigheterna i Taiwan”. 
 
Idén om att avstå från en officiell relation med Taiwan fanns dock långt tidigare bland 
medlemsstaterna och de europeiska institutionerna. Till exempel förklarade Europeiska 
kommissionens vice ordförande under 1975, vid upprättandet av relationer med Folkrepubliken 
Kina, att den europeiska gemenskapen inte ”upprätthåller några officiella relationer med Taiwan” 
och inte ”har några avtal med” Taiwan.39   
 
Idag har EU:s medlemsländer olika nära band till Taiwan, men alla medlemsstater följer ett-Kina-
politiken i den mån att de erkänner Folkrepubliken Kina och formellt inte har någon diplomatisk 
relation med Taiwan.40 Till skillnad från USA har dock EU:s relation med Taiwan inte handlat om 
försvarsfrågor utan snarare fokuserat på handel.41 Årliga handels- och investeringssamtal mellan 
EU-kommissionen och Taiwans finansdepartement började 1981, och sedan 2003 har EU-
kommissionen haft ett handelskontor i Taipei.42 Den europeiska handelskammaren har funnits i 
Taipei sedan 1988.43 
 
Utöver handel har vissa delar av EU på senare år identifierat politik och säkerhet som viktiga 
samarbetsområden. Stödet för ett närmande till Taiwan är särskilt starkt inom 
Europaparlamentet, som nyligen antog ett betänkande som uppmanar till starkare band med 
Taiwan ”på ekonomisk, vetenskaplig, kulturell, politisk och mänsklig nivå”.44 En stor majoritet av 
parlamentsledamöterna – inklusive nästan alla Sveriges ledamöter – röstade för betänkandet.45 
Även bland EU:s ledare syns ett ökat intresse för Taiwan. Exempelvis har EU:s höga representant 
för utrikesfrågor Josep Borrell uppmanat till fördjupat samarbete på områden såsom demokrati, 
säkerhet och motverkande av Kinas påverkansförsök.46 
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Taiwans kontakter med omvärlden 
 
Genom åren har Kina lyckats få fler länder att skifta från ett diplomatiskt erkännande av Taiwan 
till Kina. Det senaste exemplet är Nicaragua som i slutet av 2021 förklarade att man ”bryter de 
diplomatiska relationerna med Taiwan”. Kinas utrikesministerium kallade det för ”rätt beslut … i 
linje med den globala trenden” medan USA kritiserade skiftet och uppmanade demokratier att 
utvidga sina kontakter med Taiwan.47 Idag har Taiwan diplomatiska relationer med 14 stater: 
Marshallöarna, Nauru, Palau, Eswatini, Tuvalu, Belize, Republiken Guatemala, Haiti, Honduras, 
Paraguay, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna samt Heliga stolen.48 
 
Trots de kinesiska framgångarna med att få länder att bryta med Taiwan har Taiwans kontakter 
med omvärlden fortsatt och till och med utvidgats på vissa håll. Taiwan finns representerat i 
många länder genom så kallade representationskontor som formellt sett inte är ambassader men 
ändå fyller liknande funktioner. Till exempel bistår Taiwans representationskontor i Stockholm 
taiwanesiska medborgare i Sverige, hanterar visumansökningar och representerar Taiwan i 
offentliga sammanhang.49 Precis som en ambassad arbetar kontoret också för att främja utbyte 
av handel och investeringar, och för att locka studenter till Taiwan. 
 
Den avgörande skillnaden mellan ett representationskontor och en ambassad är att kontoret inte 
erkänns som en beskickning av värdlandet. Cheferna för representationskontoren kallas därför 
också i regel för ”representant” i stället för ambassadör i officiella sammanhang.50 Kina är negativt 
inställt till dessa representationskontor men har med tiden i princip fått acceptera deras existens. 
Kinesiska representanter är dock noga med att protestera mot tecken på ett utvidgat utbyte, 
särskilt om det rör sig om något som kan likna en ”officiell” relation såsom kontakter med 
myndigheter eller regeringsrepresentanter.  
 
De taiwanesiska utlandskontoren kallas i regel för ”Taipei Mission” eller ”Taipei Representative 
Office”. Genom att använda huvudstadens namn och inte ”Taiwan” undviks antydningar om att 
kontoren representerar ett land. Att göra annorlunda kan leda till reaktioner från Kina. Till 
exempel har Litauen sedan 2021 fått utstå omfattande politiska och ekonomiska påtryckningar 
från Kina efter att Taiwan tilläts öppna ett representationskontor i landet under namnet 
”Taiwanese Representative Office”. Det kinesiska utrikesministeriet förklarade att etableringen 
av kontoret ”flagrant bryter mot ett Kina-principen” och går emot de åtaganden som Litauen 
gjorde i samband med att relationer med Folkrepubliken Kina upprättades.51 Att det finns en 
spänning mellan EU:s och Kinas syn på relationens förutsättningar underströks ytterligare när 
EU:s utrikestjänst framförde att benämningen på kontoret inte går utanför ett-Kina-politikens 
ramar.52 
 

Internationella organisationer 
 
Taiwan deltar i regel inte i internationella organisationer. Exempelvis har Taiwan gjort upprepade 
ansökningar om medlemskap i FN:s generalförsamling som blockerats av Kina.53 I vissa 
internationella sammanhang har ett deltagande skett, men då ofta på särskilda villkor som 
uppfyller Kinas krav. Det vanligaste sättet för Taiwan att delta är genom att kalla sig för något 
annat än Taiwan eller Republiken Kina. 
 
I Världshälsoorganisationen (WHO) har taiwanesiska representanter kunnat delta i vissa 
arbetsgrupper, och mellan 2009 och 2016 var Taiwan observatör i organisationen.54 Taiwan är 
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också medlem i Världshandelsorganisationen (WTO), Asien-Stillahavsregionens ekonomiska 
samarbete (APEC) och Asiatiska utvecklingsbanken (ADB), där landet också går under alternativa 
namn: ”kinesiska Taipei” i WTO och APEC och ”Taipei Kina” i ADB.55 Deltagandet i WTO är viktigt 
för den taiwanesiska ekonomin eftersom det gör det möjligt för Taiwan att bedriva internationell 
handel under samma regelverk som övriga medlemsländer. Taiwan deltar även i Olympiska 
spelen under namnet ”kinesiska Taipei”.56 
 
Frågan om Taiwans deltagande i internationella sammanhang är en återkommande 
friktionspunkt mellan Kina och Taiwan. Till exempel sökte Kina nyligen medlemskap i det 
stillahavsbaserade handelsavtalet CPTPP.57 En vecka senare meddelade Taiwan att man också 
hade sökt medlemskap, vilket väckte ilska hos Kina och skapade osäkerhet kring båda 
ansökningarna.58 

 

Handel och näringsliv 
 
Taiwan har många framgångsrika bolag. På Forbes lista från 2021 över världens 2000 största 
företag var 45 taiwanesiska, varav de flesta är verksamma inom finans och tillverkning av 
elektronik.59 Trots de ansträngda relationerna med Peking är Kina Taiwans överlägset största 
handelspartner, följt av USA, Japan, EU och Hongkong. Under 2021 stod Kina för mer än 20% av 
Taiwans utrikeshandel.60 
 
Frågan om Taiwans status kan skapa problem för företag som är angelägna att upprätthålla goda 
relationer med Kinas regering och landets konsumenter. Under 2018 fick till exempel bilmärket 
Audi hård kritik på kinesiska sociala medier efter att man vid en presskonferens använt en karta 
över Kina där Taiwan inte ingick.61 Under 2019 lanserade modeföretaget Coach en t-shirt som 
verkade antyda att Taiwan är ett eget land, vilket bland annat kritiserades av Folkets Dagblad, 
kommunistpartiets officiella tidning.62 Under 2018 och 2019 har bland andra McDonalds, 
Walmart, Dior, GAP och Muji blivit bojkottade av kinesiska konsumenter av liknande 
anledningar.63  
 
Det går direktflyg mellan Taiwan och flera länder men många flygbolag anstränger sig för att inte 
antyda att Taiwan är ett eget land.64 Till exempel hotade den kinesiska luftfartsmyndigheten 
under 2018 internationella flygbolag med disciplinära åtgärder om de inte ändrade sin beskrivning 
av Taiwan på sina sajter. Kinesiska medborgare slöt upp bakom och drev på kritiken mot 
företagen, varav många fogade sig efter kraven.65 
 

Sveriges historiska relation med Taiwan 
 
1911 störtades Qingdynastin och ersattes av en republik. Sverige erkände Republiken Kina två år 
senare.66 Det nya styret öppnade sin första ambassad i Stockholm först 1947, mitt under det 
pågående inbördeskriget med kommunisterna. Men bara några år senare, efter att Chiang Kai-
shek förlorat kriget och flytt till Taiwan, fick ambassaden stänga.67 I januari 1950 blev Sverige 
nämligen ett av de första icke-kommunistiska länderna att erkänna Folkrepubliken Kina och säga 
upp sina officiella kontakter med Republiken Kina. 
 
Utrikesminister Östen Undén skrev i ett telegram till sin motsvarighet i Peking Zhou Enlai att 
Sverige erkände Folkrepubliken Kina eftersom centralregeringen “nu kontrollerar större delen av 
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Kinas territorium”. Den svenska regeringen ville ”etablera diplomatiska relationer baserade på 
likställdhet och ömsesidig respekt för suveränitet, territoriell integritet och etablerad praxis inom 
internationell rätt och ordning”.68  
 
Zhou Enlai svarade sex månader senare med ett krav. För att etablera diplomatiska relationer med 
Folkrepubliken behövde Sverige kapa banden med regeringen på Taiwan. Efter att Undén 
försäkrat honom om att det skett blev Sverige ett av de första västländerna att etablera 
diplomatiska relationer med det nya Kina. Detta förhållningssätt – att avstå från en officiell 
relation med Taiwan för att kunna ha ett utbyte med Kina – har legat fast sedan dess. 
 
Efter det tidiga erkännandet var Sverige ett av de länder som argumenterade för att regeringen i 
Peking skulle få företräda Kina i FN.69 Den svenske FN-ambassadören Olof Rydbeck var tydlig när 
frågan om Kinas representation lyftes 1971:  ”Frågan är om vi accepterar Pekings anspråk på 
rätten att styra Kina, eller om vi accepterar Taipeis anspråk. För den svenska regeringen har svaret 
på denna fråga alltid varit självklart: det är Folkrepubliken Kinas regering som är den enda legitima 
regeringen i Kina.”70  
 
Vidare hävdade han att förslag om en “dubbel representation” av Kina i FN skulle vara ”både 
okonstitutionell och farlig”. ”Okonstitutionell eftersom [FN-]stadgan inte tillåter dubbel 
representation, farlig eftersom antagandet av resolutionen skulle bli ett prejudikat med 
långtgående konsekvenser.”71 Några dagar efter beslutet om att överlåta Kinas plats till 
Folkrepubliken meddelade den svenska regeringen att man var ”ytterst tillfredsställd över 
generalförsamlingens beslut”.72 
 
Sveriges kontakter med Taiwan återupptogs försiktigt med tiden. 1981 öppnade Taiwan ett 
kontor i Stockholm, Taipei Trade, Tourism and Information Office, och 1982 öppnades ett svenskt 
handelskontor i Taipei under namnet Swedish Industries Trade Office (SITO).73 För att undvika 
diplomatiska problem var det näringslivsorganisationen Exportföreningen (idag 
Utrikeshandelsföreningen), inte det halvstatliga Exportrådet (föregångaren till Business Sweden), 
som fick förestå kontoret.74 
 
Under 1980-talet verkar Sverige ha varit mer tillbakadraget än vissa andra länder i sina kontakter 
med Taiwan. SITO:s dåvarande chef menade 1988 att ”[f]ler och fler av Sveriges konkurrentländer 
… har börjat rucka på principerna” om att vara restriktiv i kontakterna med Taiwan, och de svenska 
representanterna i Taipei ansåg att Sverige genom att avstå från närmare relationer gick miste 
om ekonomiska möjligheter.75 Även den taiwanesiska sidan anmärkte på ”Sveriges bristande 
flexibilitet,” och noterade att den svenska regeringen nog ville ”visa att den behärskar 
internationell rätt”.76 Sveriges restriktiva hållning innebar att svenska representanter inte gjorde 
officiella besök i Taiwan och att taiwanesiska handelsdelegationer som besökte Sverige inte fick 
träffa myndighetsrepresentanter.77  
 
Under tidigt 1990-tal visade Sverige en större öppenhet för kontakter med Taiwan. 1990 tog det 
halvstatliga Exportrådet över ansvaret för det svenska handelskontoret i Taipei. Samma år reste 
en delegation från Exportrådet till Taipei, vilket sades vara den största svenska delegationen till 
Taiwan någonsin.78 Möten på ministernivå ägde också rum under 1990-talet. Mats Odell, som var 
kommunikationsminister i Carl Bildts regering, ledde en ”inofficiell” ministerdelegation – den 
första av sitt slag – till Taiwan 1992. Trots att besöket beskrevs som inofficiellt träffade 
delegationen Taiwans president Lee Teng-hui.79 Året efter besökte den taiwanesiska 
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finansministern Sverige och träffade den svenska näringsministern Per Westerberg, Europa- och 
utrikeshandelsminister Ulf Dinkelspiel och biståndsminister Alf Svensson.80  
 
Detta skifte i Sveriges hållning ägde rum mot bakgrund av massakern vid Himmelska fridens torg 
1989, efter vilken Kina blev försatt i en mer isolerad position i internationella sammanhang. Den 
våldsamma repressionen av demokratiprotesterna väckte starka reaktioner runt om i världen. 
Bland annat antog USA och EU sanktioner mot Peking och flera länder begränsade sina kontakter 
med Kina, vilket försvagade landets internationella anseende. 
 
I USA gjordes en översyn av landets Taiwanpolitik i början av 1990-talet. 1994 kunde Taiwan 
därmed döpa om sitt kontor i Washington från ”Coordination Council for North American Affairs 
Office in the USA” till ”Taipei Economic and Cultural Representative Office in the United States”.81 
Flera andra länder valde att låta Taiwan döpa om sina kontor efter USA:s modell, likaså Sverige 
som samma år godkände en namnändring från ”Taipei Trade, Tourism & Information Office” till 
”Taipei Mission” in Sweden.82 
 
Mot slutet av 1990-talet lyftes politiska och diplomatiska frågor om Taiwan allt oftare på svenska 
tidningars ledarsidor. Ämnet fick också ökad uppmärksamhet bland svenska politiker, i synnerhet 
de från Folkpartiet. Till exempel reste Johan Pehrson, numera partiledare för Liberalerna och 
arbetsmarknads- och integrationsminister men då nyligen vald till riksdagen, med en svensk 
hjälpsändning till Taiwan efter en stor jordbävning 1999.83 
 
De ökade kontakterna under 1990-talet orsakade emellanåt förvirring kring vilka utbyten som 
egentligen tilläts. Efter kommunikationsminister Odells besök 1992 fick Sverige dementera 
felaktiga uppgifter i den taiwanesiska pressen om att länderna skulle upprätta direkta 
flygförbindelser.84 Flera gånger under 1990-talet planerade politiker i Taiwans högsta ledning 
såsom försvarsministern och vicepresidenten att besöka Sverige, antingen på eget initiativ eller 
efter inbjudan, men nekades sedan visum av svenska myndigheter.85  
 
Under 2000-talet besökte flera taiwanesiska ministrar Sverige, även om det fortsatt fanns tydliga 
begränsningar i vilka kontakter som accepterades av den svenska regeringen.86 Den politiska 
debatten hettade till under 2002 när Folkpartiet ville bjuda in Taiwans president Chen Shui-bian 
till partiets 100-årsfirande i Sverige. Chen nekades visum med hänvisning till att avsaknaden av 
diplomatiska relationer gjorde att ”landets högsta statsledning” inte kunde få inresetillstånd. Vice 
statsminister Lena Hjelm-Wallén kallade Folkpartiets inbjudan för en ”provokation”. ”Det är inte 
fråga om kryperi [för Kina],” sade hon, ”utan ordning och reda i diplomatiska relationer.”87 
 

Sveriges kontakter med Taiwan idag 
 
För att möjliggöra en diplomatisk relation med Kina följer Sverige ett-Kina-politiken. Det finns 
därmed ingen formell diplomatisk förbindelse med Taiwan, även om utbyten mellan svenska och 
taiwanesiska statliga företrädare förekommer. Det finns även ett omfattande mellanfolkligt, 
affärsmässigt och parlamentariskt utbyte på olika nivåer. Sverige ställer sig också positivt till 
Taiwans deltagande i internationella organisationer såsom WHO och Internationella civila 
luftfartsorganisationen.88 
 



 
 

© 2022 Utrikespolitiska Institutet 

 
15 

När Taiwans representationskontor i Stockholm öppnade 1981 hade det endast två anställda. Idag 
finns fyra avdelningar med 14 anställda som även ansvarar för Norge.89 Kontorets chef är sedan 
november 2022 Klement Gu, en tjänsteman utsänd från Taiwans utrikesministerium med tidigare 
posteringar i Schweiz och Tyskland.90  
 
Sverige representeras i Taiwan genom den halvstatliga organisationen Business Swedens kontor 
i Taipei. Kontorets huvudansvar är handelsfrämjande men man har i praktiken också ett politiskt 
uppdrag och företräder Sverige i olika sammanhang. Business Swedens representant i Taiwan har 
ofta varit en person med en bakgrund från Utrikesdepartementet. Därtill tillhandahåller kontoret 
konsulära tjänster och bistår utlandssvenskar i nöd, som efter en stor jordbävning 1999 då man 
lokaliserade de knappt 150 svenskar som då bodde i Taiwan.91 Sedan 2011 hanterar kontoret inte 
visumansökningar från taiwanesiska medborgare, vilket i stället sköts av Sveriges ambassad i 
Thailand.92 
 

Riksdagens engagemang  
 
Flera av riksdagens ledamöter är engagerade i frågor kopplade till Taiwan. Riksdagens 
vänskapsgrupp för Taiwan, ”Svensk-taiwanesiska parlamentarikerförbundet”, verkar för goda 
relationer mellan Sverige och Taiwan. Det är inte offentligt vilka riksdagsledamöter som är 
medlemmar i gruppen, men medierapportering och information från medlemmarna visar att 
gruppens ordförandeskap sedan åtminstone 2010 har innehafts av moderater och 
kristdemokrater.93 I april 2022 besökte en delegation bestående av ledamöter från den svenska 
riksdagen och Europaparlamentet (från C, M, KD och SD) Taiwan och träffade president Tsai Ing-
wen, det taiwanesiska parlamentets talman, premiärministern och andra ministrar.94 
Delegationer med riksdagsledamöter har besökt Taiwan åtminstone fyra gånger tidigare, under 
2011, 2016, 2017 och 2020.95  
 
Under senare år har intresset för Taiwan ökat bland de svenska riksdagsledamöterna. Frågor om 
Taiwan har lyfts oftare i riksdagen genom bland annat skriftliga frågor, motioner och 
interpellationer.96 Dessutom har flera politiska partier gett uttryck för en vilja att stärka 
kontakterna med Taiwan.97 I maj 2022 röstade riksdagen igenom en uppmaning till regeringen att 
stärka Sveriges närvaro i Taiwan genom att etablera ett så kallat ”House of Sweden” i Taipei. Alla 
riksdagspartier med undantag för regeringspartiet Socialdemokraterna röstade för förslaget. I 
skrivande stund återstår det att se om den moderatledda regeringen som tillträdde i slutet av 
2022 kommer att genomföra förslaget eller göra andra förändringar av Sveriges politik gentemot 
Taiwan.  
 
Av riksdagspartierna tycks endast Sverigedemokraterna och Miljöpartiet vilja frångå ett-Kina-
politiken. Miljöpartiet beslutade på sin partikongress 2021 att de vill att Sverige tillsammans med 
övriga EU-länder ska verka för ett erkännande av Taiwan som en stat.98 Den sverigedemokratiske 
riksdagsledamoten Björn Söder har å sin sida framfört att omvärlden behöver visa sitt stöd genom 
att erkänna Taiwan ”som ett självständigt land”.99 Liberalerna verkar inte fullt ut förespråka ett 
formellt erkännande utan vill att Sverige ska “erkänna Taiwans rätt att forma sin egen 
samhällsutveckling och demokratiska system”.100 
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Ekonomiskt utbyte 
 
Varje år arrangeras ett gemensamt affärsråd (Joint Business Council) mellan Sverige och Taiwan 
där Sverige deltar på statssekreterarnivå.101 Det senaste mötet ägde rum i Taipei i november 
2022.102 År 2004 kom man i ett sådant möte överens om ett inkomstskatteavtal som riksdagen 
sedan antog som en lag.103 Detta trots att sådana överenskommelser enbart brukar ingås mellan 
länder. Sju år tidigare hade ett liknande initiativ avfärdats av utrikesutskottets ordförande som 
ett omöjligt ”bakvägserkännande” av Taiwan.104 Utöver Business Sweden finns den privata 
organisationen Swedish Chamber of Commerce Taipei som verkar för näringslivskontakter, och 
dess motsvarighet i Sverige som heter Taiwanese Chamber of Commerce in Sweden.105 
 
Enligt den svenska handelskammaren i Taiwan utgörs svensk-taiwanesisk handel huvudsakligen 
av telekommunikation, transport, elektronik, industriell utrustning, timmer och 
pappersprodukter, samt en rad konsumentvaror såsom vitvaror och kläder.106 Taiwan anses vara 
en viktig handelspartner för Sverige inom transport, grön teknologi, digital hälsa och 
informationsteknologi. Taiwan är också en attraktiv partner för Sverige eftersom en stor del av 
världens mikrochips, som är nödvändiga för att kunna producera många typer av modern 
elektronisk utrustning, tillverkas i Taiwan.107 
 
Antalet taiwanesiska företag i Sverige och svenska företag i Taiwan har vuxit de senaste 
decennierna. År 2000 fanns det tio svenska företag i Taiwan och tre taiwanesiska företag i Sverige. 
2019 hade dessa siffror ökat till 33 respektive 10. En liknande ökning har skett i antalet anställda 
på respektive marknad.108 Antalet svenska företag i Taiwan och deras anställda har genomgående 
varit många gånger högre än den motsvarande siffran för Taiwans företagsnärvaro i Sverige. De 
svenska företag som är störst i Taiwan är bland andra Volvo, Scania, Ericsson, IKEA, AstraZeneca 
och Atlas Copco. En viktig anledning till att svenska företag söker sig till Taiwan är för att nå 
landets konsumenter.109 Elektronikföretagen ACER och ASUS är två exempel på taiwanesiska 
företag med närvaro i Sverige.110  
 

Mellanfolkligt utbyte och utbildningssamarbeten 
 
Relativt få svenskar bor eller arbetar i Taiwan. Under de senaste åren har antalet svenska 
medborgare som är bosatta i Taiwan varierat mellan 110 och 180 personer, varav de flesta arbetar 
på stora svenska företag såsom Volvo och Scania, eller studerar kinesiska.111 Det finns betydligt 
fler taiwanesiska medborgare i Sverige. Antalet taiwaneser i Sverige har växt sedan åtminstone 
år 2000 då ungefär 500 personer födda i Taiwan befann sig i Sverige. År 2020 hade antalet ökat 
till 2000 personer.112 De flesta taiwanesiska medborgare som beviljats uppehållstillstånd de 
senaste tio åren har varit studerande och forskare.113  
 
Många svenska universitet och högskolor har studentutbytesavtal med taiwanesiska 
motsvarigheter. Ett exempel är Chalmers samarbete med National Technology University of 
Taiwan som pågått i flera decennier. I genomsnitt har ett svenskt lärosäte utbytesavtal med två 
taiwanesiska motsvarigheter, vilket kan jämföras med motsvarande siffra för samarbeten med 
Kina som är sex.114 Flest utbyten med Taiwan har Linköpings universitet (5) och Högskolan i 
Halmstad (7). 
 
Det finns flera organisationer som verkar för mellanfolkliga kontakter mellan svenskar och 
taiwaneser. I Sverige finns bland annat Svensk-taiwanesiska vänskapsföreningen och Formosa 
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kulturförening.115 I Taipei finns den Svenska skolan som finansieras av Skolverket, och en 
representant för Svenska kyrkan besöker regelbundet Taipei.116 
 

Sveriges ett-Kina-politik 
 
Vad är den svenska positionen i frågor om Taiwan, och vad innebär den för företag, universitet, 
kommuner och andra berörda i Sverige? Såvitt vi vet finns inget offentligt tillgängligt dokument 
som är ägnat åt att beskriva Sveriges ett-Kina-politik. Däremot går Sveriges position att utläsa 
från svenska regeringars svar på de många motioner, interpellationer och skriftliga frågor från 
riksdagsledamöter som genom åren har förespråkat utvidgade relationer med Taiwan. Följande 
fyra punkter är viktiga för att förstå Sveriges inställning.  
 

1. Ett-Kina-politiken ligger fast 
 
Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar har beskrivit den svenska ett-Kina-politiken 
på ett snarlikt sätt under de senaste årtiondena. Sverige erkänner inte Taiwan som stat, vilket 
utesluter en formell diplomatisk relation. Samtidigt har regeringar välkomnat utbyten som är 
möjliga utan ett erkännande och stöttat Taiwans deltagande i vissa internationella 
sammanhang.117 
 
Utrikesminister Margaretha af Ugglas framförde 1993 att ”Sverige har anslutit sig till den 
internationellt vedertagna principen att erkänna endast ett Kina och upprätthåller sedan 1950 
diplomatiska förbindelser med Folkrepubliken Kina … Eftersom vi inte erkänt Taiwan och inte 
upprättat diplomatiska förbindelser är det inte möjligt att inleda mellanstatliga och officiella 
relationer med Taiwan … Det hindrar givetvis inte att Sverige har utvecklat ett omfattande utbyte 
med Taiwan på en rad områden”.118 
 
2001 noterade utrikesminister Anna Lindh på liknande sätt att ”Alla EU:s medlemsländer för en 
’ett Kina-politik’ som innebär att vi inte har diplomatiska förbindelser med Taiwan … Det hindrar 
inte att kontakter med Taiwan utvecklas på en rad områden, vilket vi välkomnar”.119 Även under 
Fredrik Reinfeldts, Stefan Löfvens och Magdalena Anderssons tid vid regeringsmakten beskrevs 
Sveriges position på liknande sätt.120  
 
I april 2022 förklarade utrikesminister Ann Linde att Sverige ”liksom samtliga EU-länder, i dag har 
diplomatiska förbindelser med Kina och inte ser någon möjlighet att erkänna Taiwan som stat. Av 
detta följer också att Taiwans representationskontor i Stockholm inte kan likställas med en 
ambassad. Oaktat detta stöder regeringen Taiwans deltagande i internationella sammanhang där 
deltagandet är meningsfullt och inte kräver status som stat.”121  
 
Inte heller Ulf Kristerssons regering har hittills visat några tecken på att vilja frångå den etablerade 
ett-Kina-politiken. Däremot lyftes Taiwan i regeringsförklaringen, där Kristersson uttryckte oro 
över ”Kinas nya tonläge mot Taiwan” och underströk att hot om militärt våld var 
”oacceptabelt”.122 Under Magdalena Anderssons regering förklarade också Ann Linde att 
meningsmotsättningar mellan Folkrepubliken Kina och Taiwan måste ”lösas på fredlig väg och på 
ett sätt som överensstämmer med viljan hos Taiwans befolkning”.123 
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2. Tolkningen av ett-Kina-politiken har förändrats 
 
Ett-Kina-politiken har legat fast men tolkningen av vilka kontakter som är möjliga inom ramen för 
denna politik har förändrats genom åren. På 1980-talet tycks det till exempel ha varit otänkbart 
för taiwanesiska statstjänstemän att träffa sina svenska motparter”. 1988 förklarades det i Dagens 
Industri att ”Den svenska inställningen innebär att inga offentliga företrädare för Sverige får 
besöka Taiwan och när en taiwanesisk handelsdelegation besöker Sverige får de inte träffa någon 
anställd, oavsett nivå, i något av de statliga verken, organisationerna eller offentliga myndigheter 
över huvud taget”.124 Bara ett årtionde senare togs många sådana kontakter, trots att regeringens 
position fortfarande var att det inte gick att ”inleda mellanstatliga och officiella relationer med 
Taiwan”. 125 Idag sker kontakter med taiwanesiska statstjänstemän regelbundet, bland annat 
genom det årliga gemensamma affärsrådet, Joint Business Council.126 
 
Ett annat exempel är det tidigare nämnda skatteavtalet mellan Sverige och Taiwan som 
undertecknades 2004, trots att det 1997 hade avfärdats som omöjligt inom ramen för ett-Kina-
politiken.127 Den förändrade tolkningen syns också i de nekade visum som orsakade kontroverser 
under 1990- och 2000-talen. Då var frågan om högt uppsatta taiwaneser över huvud taget fick 
besöka Sverige. Idag är alla taiwanesiska besök under 90 dagar viseringsfria sedan ett EU-beslut 
från 2010.128  
 
Den svenska tolkningen av ett-Kina-politiken skulle hypotetiskt sett kunna förändras ytterligare, 
särskilt i ett scenario där stödet för Taiwan ökar bland Sveriges närmaste partners. I EU pågår 
redan diskussioner om hur banden med Taiwan kan stärkas. Det är också tydligt att USA:s position 
spelar en viktig roll i Sveriges och EU:s överväganden om Taiwan. Det har synts vid åtminstone en 
historisk vändpunkt, när Sverige och vissa andra EU-länder 1994 tillät Taiwan att döpa om sitt 
kontor i Stockholm till ”Taipei Mission” efter att USA gjort en liknande namnändring samma år. 
En potentiell förflyttning i Sveriges hållning gick att skymta i riksdagens uppmaning till regeringen 
i maj 2022 att öppna ett ”House of Sweden” i Taipei. Om förslaget genomförs skulle det kunna 
leda till ett närmare politiskt samarbete med Taiwan.  
 

3. Sverige välkomnar utbyten som är möjliga utan ett erkännande 
 

Svenska regeringar har ofta understrukit vikten av att upprätthålla och fördjupa det utbyte med 
Taiwan som är möjligt utan ett svenskt erkännande, till exempel inom kultur, forskning och 
handel. Samarbeten mellan svenska och taiwanesiska universitet, föreningar och företag är alltså 
tillåtna under den svenska ett-Kina-politiken. Den svenska positionen tycks inte heller utesluta 
vänortssamarbeten som utformas på ett sätt som undviker erkännandefrågan, även om det inte 
verkar finnas några sådana idag. Ett antal central- och östeuropeiska städer har samarbeten med 
taiwanesiska motparter, vilket tyder på att vissa typer av subnationella kontakter kan ske under 
EU:s tolkning av ett-Kina-politiken.129  

 

4. Benämningen av Taiwan är viktig för Kina men reaktionen är svår att förutse
  

Risken för en reaktion från Kina är i många fall ett relevant övervägande för svenska aktörer som 
har eller planerar att etablera kontakt med Taiwan. Om Kina upplever att ett utbyte med Taiwan 
bryter mot dess ”ett-Kina-princip” kan det finnas en risk för negativ påverkan på befintliga eller 
framtida samarbeten. 
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I mellanstatliga sammanhang kan benämningen ”Taiwan” väcka reaktioner från Kina, trots att det 
är en vedertagen beteckning. Att använda namnet ”Republiken Kina” löper ännu större risk att 
möta kritik från Kina, som likställer det med att beskriva Taiwan som självständigt. Helst ser Kina 
att Taiwan benämns som ”Taiwan, provins i Kina” eftersom det antyder att Taiwan är en del av 
Kinas territorium. ”Kinesiska Taipei” är en annan benämning som löper en förhållandevis liten risk 
att förarga Kina.  
 
Den svenska regeringens ett-Kina-politik erbjuder ingen tydlig vägledning gällande benämningen 
på Taiwan. Regeringen skriver på sin hemsida att ”Olika benämningar på Taiwan förekommer i 
olika internationella sammanhang. Regeringen använder benämningen Taiwan.” Samtidigt har 
Utrikesdepartementet förklarat att ”[h]ur självständiga svenska myndigheter väljer att benämna 
Taiwan bestämmer de själva.”130 Det är med andra ord upp till den enskilda aktören att avgöra 
vilken benämning på Taiwan som lämpar sig bäst för kontexten. Flera svenska myndigheter har 
valt att beskriva Taiwan som ”Taiwan, provins i Kina”.131 
 
Att använda språk i linje med Kinas position kan minska risken för kritik från kinesiska företrädare, 
men det kan också leda till andra problem. Till exempel kan det negativt påverka samarbetet med 
Taiwan, som ogärna beskriver sig självt som en del av Kina. Det kan också väcka kritik från det 
svenska samhället om det uppfattas som att man fogar sig efter Kinas krav och åsidosätter 
relationerna med en demokratisk partner. 
 
Kinas ambassad i Stockholm har under många år kritiserat och vid några tillfällen hotat tidningar, 
journalister, riksdagsledamöter och andra som uttalat sig om Taiwan på ett enligt Kina felaktigt 
sätt.132 Till exempel kritiserades SVT under 2018 för att ha utelämnat Taiwan från en karta över 
Kina, och under 2019 för att ha publicerat en debattartikel från Taiwans representant i Sverige.133 
Det är svårt att förutse exakt hur Kina kommer reagera på samröre med Taiwan. Det kan skilja sig 
från tidpunkt till tidpunkt, mellan olika länder, och variera beroende på vem som fattar beslutet 
på den kinesiska sidan. 
 
I fjol gav Litauen sitt godkännande till Taiwan att öppna ett kontor i Vilnius under namnet 
”Taiwanese Representative Office” i stället för den vedertagna och mindre officiella benämningen 
”Taipei Representative Office”. Kina svarade kraftfullt med att nedgradera sin diplomatiska 
relation med Litauen och stoppade i princip all handel med landet. Den exempellöst starka 
reaktionen visar inte bara på svårigheten att förutsäga Kinas agerande utan också att den 
offentliga presentationen av Taiwan, eller den utåt synliga formen av samarbeten, är otroligt 
viktig för Peking, kanske rentav viktigare än det reella innehållet. 
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