
    

 

 

 

Varmt välkommen till Kina önskar Svenska Handelskammaren, Konsulatet och Swedish Young 

Professionals Shanghai!  

 
Som mycket annat i livet så har man väldigt många frågor i samband med resor och studier utomlands, 
alltifrån ifrågasättande av sina egna färdigheter till huruvida man kommer att våga prata med 
lokalbefolkning. En annan viktig fråga som många ställer sig är ifall det kommer att finnas andra 
människor med en liknande bakgrund som en själv? Finns där fler svenskar? Och hur kommer man i 
kontakt med dem isånnafall?  
 
Med dessa frågor i åtanke har Svenska Handelskammaren och Konsulatet gått ihop för att skapa det här 
informationsbladet som du håller i handen. Vi vill informera dig om var vi finns, vad vi sysslar med samt 
hur du enklast kan komma i kontakt med oss och andra svenskar!  
 
Sveriges generalkonsulat i Shanghai representerar Sverige i Shanghai samt provinserna Anhui, Jiangsu 
och Zhejiang. Generalkonsulatet och UD uppmanar alla svenskar som bor eller vistas i området att 
anmäla sin vistelse, antingen via appen UD Resklar eller på konsulatets hemsida 
(www.swedenabroad.com/shanghai). Uppgifterna du lämnar används för att snabbt kunna kontakta dig 
om det blir nödvändigt i en större krissituation. På generalkonsulatets hemsida finns även tips och 
konkret information som kan vara bra att tänka på under vistelsen i Shanghai. 
 
Svenska Handelskammaren i Kina: är en fristående medlemsorganisation som grundades året 1998. 
Tanken var just den att kammaren skulle underlätta kommunikationen och bryggandet av kontakter 
mellan parter med anknytning till Sverige och Kina. Sedan före millenieskiftet har kammaren genomgått 
många förändringar och samtidigt vuxit mycket. Vi har idag tillsammans med vårt systerkontor i Peking 
300 medlemsföretag. Utöver kontakten med företagen så består kammarens verksamhet även av 
arrangerandet av event som seminarier och förläsningar till mer sociala evenmang som den årliga 
kräftskivan och julmiddagen.  
 
Swedish YP Shanghai: är organisation under Handelskammarens verksamhet, med en styrelse 
bestående av 10 styrelsemedlemmar, och är en plattform för yngre drivna svenskar i Shanghai. Swedish 
Young Professionals Shanghai erbjuder en plattform där yngre svenskar kan komma och umgås och ha 
kul, samtidigt som man kan knyta sig värdefulla, privata och affärsmässiga, kontakter för framtiden 
genom att bland annat arrangera en lång rad events, alltifrån företagsbesök, after works, TIM-talks till 
årliga festligheter så som jul- och midsommarfest. Ett trevligt sätt att komma i kontakt med YP-styrelsen 
och andra trevliga människor är på YPs after work som sker varannan onsdag.  
 
Varje år i mars arrangerar vi öppet hus där vi välkomnar alla som vill nätverka och som vill veta mer om 
vad vi gör. Gå gärna in på vår hemsida för att prenumerera på Handelskammarens nyhetsbrev med 
information om våra events, samt se till att bli medlem i Young Professionals för att få automatiska 
uppdateringar om våra framtida events och roligheter.   
 
Att prenemurera på nyhetsbrevet eller att bli medlem är kostnadsfritt - 
 
Om du vänder på bladet finner du information om hemsida, adress och kontakt till Konsulatet, 
Handelskammaren och YP. 



Konsulatet:  

 
Adress: 
1521-1541 Shanghai Central Plaza 
381 Huaihai Road (Middle) 
Shanghai 
 
Telefon: +86 21 5359 9610 
 
Hemsida: www.swedenabroad.com/shanghai 
 
E-mail: mailto:generalkonsulat.shanghai@gov.se 
 

 

 

 

 

Svenska Handelskammaren i Shanghai & Swedish Young Professionals 

 
Adress:  

Swedish Chamber of Commerce 

16F Venturetech Plaza 
819 West Nanjing Road 
Shanghai 
 
Telefon: +86 21 6217 1271 
 
Hemsida Handelskammaren: http://www.swedishchamber.com.cn 
 
Email Handelskammaren: shanghai@swedishchamber.com.cn 
 
 
 
 
 

Swedish Young Professionals 

 
Adress: se ovan på Handelskammarens adress (samma adress) 
 
Telefon (till YP ordförande): +86 136 36 58 78 43 
 
Hemsida: http://www.swedishchamber.com.cn/young_professionals 
 
Email: ypshanghai@swedishchamber.com.cn 
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