
Kina närmar sig västvärlden alltmer!

Något så ovanligt som en kinesisk advokat besöker Sverige

Shawn He han är här med en kinesisk delegation om 20 man för att lära sig om svensk Corporate
Social Responsibility (CSR) inbjudna av svenska Institutet.
Shawn Hes arbetar på en PRC-byrå, det vill säga de tillämpar lagen som tillhör jurisdiktionen
Peoples Republic China. Hualian Law firm grundades 1985 och är därmed en av de äldre byråerna i
Kina. I Kina är juristbranschen inte särskilt gammal. PRC är en av de äldsta byråerna som jobbar
med PRC-lag. 
Kina är unikt på det sättet att vi har olika jurisdiktioner. Till exempel är Hong Kong sett ur ett
juridiskt perspektiv en separat jurisdiktion med ett Common law-system, säger Shawn He. 

Många utländska företag väljer nu att etablera sig i Kina. Är det en trend som kommer att
fortsätta?
Kommer trenden med nyetableringar fortsätta, det tror jag säger Shawn He. Det finns många
svenska företag som sökt lyckan i öst som det gått väldigt bra för.  (hmm alla som looosat en
förmögenhet och lämnat landet är det tyst om) 
Den kinesiska ekonomin genomgår nu ett stort skifte. Kinas inhemska marknad för varor växer
kraftigt. Importen av varor som säljs inom landet ökar och behovet av nya produkter kommer att
fortsätta. 

Vad skulle du ge för råd till ett företag som ska etablera sig i Kina?
Gör din läxa. Gör så mycket som möjligt innan du äntrar den kinesiska marknaden. Känn väl till
dina immateriella rättigheter och registrera allt innan du kommer till Kina. 
Hitta även rätt person som kan hjälpa dig. Lagen är alltid lokal. Du måste även hitta rätt person som
kan hjälpa dig med de kulturella skillnaderna och som
även kan hjälpa dig att filtrera disinformation. 
When in Rome, do as the romans. Kina har en helt annan kultur, historia och rättssystem. Du
måste anpassa dig för att nå framgång. 

Hur ser du på juristbranschens framtid i Kina?
- Den framtida juridiska utvecklingen i Kina hänger tätt samman med den ekonomiska. Vi går mot
en marknadsekonomi. I en marknadsekonomi behövs alltid lagar och demokrati. Kinesisk
kommersiell lag kommer därför att bli mer sofistikerad och komplex. 

Vem är din juridiska förebild? 
- Den brittiska domaren Lord Denning. Han har skrivit många bra och viktiga domar. 

Vad tycker du om Sverige?
- Om jag skulle använda ett ord för att beskriva svenskar är det trevlig. They are nice. Vi fick
möjligheten att åka till Kiruna och besöka ishotellet och åka släde på istäckta sjöar. Det var en
fantastisk upplevelse jag aldrig kommer att glömma. 

Det sker mycket nu….
Kina förhandlar med länder att bygga höghastighetståg som sovvagnståg som kör Peking – London



på 48 timmar. Man erbjuder sig att bygga järnvägen mot att länderna som tåget passera betalar med
råvaror.  
 


