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Sammanfattning 
 

Världen blir allt mer globaliserad vilket innebär att människor, företag och marknader 

från olika delar av världen förs samman. Ett sätt för företag att hantera globaliseringen 

och dess effekter är att strategiskt etablera sig på nya marknader genom utländska 

direktinvesteringar, förkortat FDI. Dessa direktinvesteringar resulterar i både positiva 

och negativa effekter för värdlandet.  

Syftet med detta arbete är att undersöka de ekonomiska, ekologiska och sociala 

effekterna av direktinvesteringar initierade av företag inom fordonsindustrin och på så 

sätt besvara frågan om dessa direktinvesteringar bidrar till en hållbar utveckling för 

värdlandet. Till grund för slutsatsen har en djupgående teoretisk undersökning utförts 

samt en komparativ fallstudie där tre olika parter intervjuats för att kunna få ett opartiskt 

helhetsperspektiv. 

Slutsatsen av denna studie är att direktinvesteringar initierade av företag inom 

fordonsindustrin är hållbara för värdlandet. Majoriteten av de ekonomiska effekterna är 

positiva, med vissa undantag. I de fall där de ekonomiska effekterna är negativa så är 

den orsakande faktorn oftast inte det utländska företaget. Även sociala och ekologiska 

effekter är överlag positiva, trots att de olika parternas åsikter går mer isär på dessa 

punkter. 

  



 
 

Abstract 
 

The world is becoming ever more globalised bringing people, companies and markets 

together. One way for companies to handle the globalization and its effects is to 

strategically establish oneself on new markets through foreign direct investments, 

abbreviated FDI. These investments have both positive and negative effects on the host 

country.  

The aim of this study is to investigate the economical, ecological and social effects of 

FDI initiated by companies in the automotive industry and in this way answer the 

question if these investments contribute to a sustainable development for the host 

country. The conclusion is based on a deep theoretical investigation as well as a 

comparative case study where three different parties were interviewed in order to obtain 

an unbiased perspective.  

The conclusion is that FDI initiated by companies in the automotive industry are 

sustainable for the host country. The majority of the economical effects are positive, 

with a few exceptions. In the cases where the economical effects are negative, the 

underlying factor has in most cases not been caused by the foreign company. The social 

and ecological effects are mostly positive, even though the different parties are a bit 

split in these cases.  

 

  



 
 

Förord 
 

Detta arbete har uppkommit som en del av kandidatexamensarbetet i Industriell 

Produktion vid KTH. 

Vi skulle vilja tacka alla som ställt upp och hjälpt till med detta arbete, främst till de 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Världen blir allt mer global vilket innebär att människor, företag och marknader från 

olika delar av världen förs samman. Detta leder till en ökad konkurrens, inte minst 

bland företag inom fordonsindustrin. För att dessa företag ska kunna behålla sina 

marknadsandelar samtidigt som de expanderar och etablerar sig på nya marknader krävs 

välplanerade åtgärder.  

Ett sätt för företagen att hantera globaliseringen och dess effekter är att strategiskt 

etablera sig på nya marknader genom utländska direktinvesteringar. Ett exempel på 

detta är att företag inom fordonsindustrin söker sig till tillväxtmarknader såsom Indien, 

Kina och Mexico för att tillgodose en efterfrågan och finna fler potentiella kunder eller 

för att kunna sänka sina produktionskostnader. Dessa direktinvesteringar leder till 

ekonomiska, sociala och miljömässiga påföljder för länder där man valt att etablera sin 

verksamhet genom investeringen. Flyttar ett företag delar eller hela produktionen till ett 

annat land så kan det leda till ekonomisk välfärd genom att fler jobb uppstår. Social 

välfärd kan uppkomma genom att företaget tar med sina värderingar och normer till ett 

land som kanske inte har lika höga värderingar. Högre löner kan uppstå i det investerade 

området vilket kan leda till en ökad livskvalitet för invånarna. Miljön påverkas genom 

att produktionsenheten kräver energi och släpper ut föroreningar. Även transporter har 

sin inverkan på miljön då produkter ska levereras till kunder och underleverantörer 

levererar komponenter till produktionsanläggningar. Detta är olika exempel på effekter 

av globaliseringen och således utländska direktinvesteringar. 

 

1.2 Problemformulering och frågeställningar 

Utländska direktinvesteringar är i dagsläget ett måste för att företag inom 

fordonsindustrin ska kunna vara konkurrenskraftiga. Dessa direktinvesteringar resulterar 

i både positiva och negativa effekter. Frågan är om detta leder till en hållbar utveckling.  

För att kunna undersöka om utländska direktinvesteringar leder till en hållbar utveckling 

kommer ekonomiska, ekologiska och sociala effekter att undersökas. Nedan följer 

frågeställningarna som ska besvaras i rapporten:   

 Vilka ekonomiska, ekologiska och sociala effekter fås utav fordonsindustrins 

utländska direktinvesteringar? Är det hållbart? 

 

1.3 Syftet med arbetet 

Syftet med arbetet är att undersöka de ekonomiska, sociala och ekologiska effekterna av 

utländska direktinvesteringarna för mottagarlandet ur ett hållbarhetsperspektiv.  

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avser att behandla de effekter på värdlandet av en utländsk direktinvestering initierad 

av ett företag inom fordonsindustrin. Det är främst produktions- och 

försäljningsanläggningar som direktinvesteringarna avser. Fokus ligger på 
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multinationella lastbils- och personbilsföretag med ursprung i Europa och USA som 

investerar på tillväxtmarknader. Noggrannare undersökningar har utförts gällande 

effekterna av direktinvesteringar i Indien, men effekterna på andra marknader tas också 

upp. Effekterna på företaget av investeringen kan indirekt nämnas i rapporten vid 

besvarandet av ovanstående, men detta undersöks inte noggrant. Effekterna på 

företagens hemland tas inte upp. Politiska effekter kan indirekt nämnas, men dessa 

undersöks inte noggrant. Slutsatser kommer att baseras på direkta och indirekta effekter 

på värdlandet.    

 

1.5 Metodbeskrivning 

För att kunna dra en slutsats baserat på ovanstående frågeställning har insamling av 

teori skett från vetenskapliga artiklar som behandlar utländska direktinvesteringar, 

initierade av företag inom fordonsindustrin eller med koppling till denna industri, som 

främst skett på tillväxtmarknader. Artiklar med tidigare nämnda tema publicerade i 

välrenommerade morgontidningar har också undersökts vid teoriinsamlingen. 

Effekter som kan tyckas vara både av ekonomisk och social karaktär eller ekonomisk 

och ekologisk karaktär presenteras för enkelhetens skull i kapitlet ”Ekonomiska effekter 

av FDI”.    

Till den empiriska studien har en komparativ fallstudie utförts i syfte att undersöka olika 

parters syn på effekterna av utländska direktinvesteringar och om dessa är hållbara. Tre 

olika parter har intervjuats för att kunna få en heltäckande bild av situationen. Den ena 

parten är Scania, ett multinationellt lastbilsföretag som har utfört direktinvesteringar på 

ett flertal tillväxtmarknader. Den andra parten är Arvind Mathur, en indisk bankman 

med mycket god insikt i FDI som sker i Indien. Den tredje parten representeras av en 

högt uppsatt person på företaget UpHigh och en konsult som arbetar bland annat åt CSR 

Sweden. En mer ingående beskrivning av varje part finns i kapitlet ”Fallstudie”. 

Tillsammans ger dessa tre parter en övergripande och opartisk syn på situationen. 

Intervjuerna till fallstudien genomfördes per telefon. Intervjuerna med de två 

förstnämnda parterna innehöll strukturerade frågor och ett fåtal följdfrågor. Intervjuerna 

med representanterna av den sistnämnda parten var av öppen karaktär där svaren främst 

hänvisades till tidigare skrivna artiklar där antingen intervjupersonen varit författare till 

artikeln eller blev intervjuad.   

Baserat på den insamlade teorin och empirin utfördes en analys som låg till grund för 

slutsatsen. I avsnittet diskussion presenteras även en kritisk granskning av arbetet och 

förslag till vidare studier.  
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2. Utländska direktinvesteringar - bakgrund 

I första delen av detta kapitel presenteras generell teori om utländska direktinvesteringar 

som kan appliceras på fordonsindustrin och andra teknikintensiva industrier. 

Informationen i andra delen är mer riktad enbart mot fordonsindustrin. För att kunna 

förstå effekterna av FDI måste man även förstå dess grunder.   

 

2.1 Definition 

Utländska direktinvesteringar är ett viktigt medel för multinationella företag som vill 

bibehålla eller utöka sina marknadsandelar. I takt med att globaliseringen sammanför 

länder, affärsrörelser och marknader så gäller det för varje företag som vill utveckla sin 

verksamhet att strategiskt planera sin expansion, bland annat genom utländska 

direktinvesteringar.  

Utländska direktinvesteringar kan definieras som: ”En strategi genom vilken företag 

som utvecklat speciella kunskaper eller tillgångar i form av exempelvis teknologiska 

innovationer, patent och varumärken försöker uppnå en större avkastning på dessa” 

(Herzing m fl 2008). En vanlig förkortning för utländska direktinvesteringar är FDI, 

från engelskans Foreign Direct Investment. I denna rapport kommer benämningarna 

FDI och direktinvesteringar att användas.  

Det finns två olika teoretiska sorter av direktinvesteringar: horisontella och vertikala.  

Den förstnämnda typen av direktinvestering har som mål att etablera och anpassa 

produktionen på en utländsk marknad för att direkt kunna sälja på denna marknad. På så 

sätt undviks onödiga transportkostnader samtidigt som man får en närhet till 

marknaden. En sådan typ av investering sker främst mellan rika länder av den 

uppenbara anledningen: det är i rika länder som köpare av produkterna finns. Till 

skillnad från horisontella direktinvesteringar så görs vertikala direktinvesteringar för att 

sänka produktionskostnader, främst genom att placera produktionsintensiva delar av 

företaget till låglöneländer (Herzing m fl 2008).  

FDI kan även uppdelas i brownfield och greenfield FDI. Den förstnämnda innebär att 

det investerande företaget köper upp redan existerande anläggningar, något som kan 

jämföras med Joint Ventures där ett utländskt företag inleder ett samarbete med ett 

inhemskt företag genom att gå samman i ett nytt bolag. Greenfield FDI innebär att 

företaget anlägger nya produktionslokaler. Denna sorts FDI brukar ses som en del av 

den tidigare nämnda horisontella direktinvesteringen (Lund 2008).  

 

2.2 Anledningar till FDI 

Det finns ett antal olika anledningar till varför företag väljer en direktinvestering. Som 

med alla investeringar eftersöks en god avkastning på investeringen, något som kan ses 

som den generella anledningen till FDI. Direktinvesteringar utförs främst av 

multinationella företag (MNF), men det kan även utföras av mindre företag och 

privatpersoner.   

Fordonsbranschen kännetecknas av att vara mycket teknikintensiv, något som kräver en 

hög grad av forskning och utveckling och som i sin tur leder till en stor kostnad för 

företaget. För att kunna täcka denna kostnad krävs tillräckligt stora försäljningsvolymer, 
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något som sällan uppnås i det egna landet. Därför utförs direktinvesteringar i andra 

länder för att på så sätt kunna nå ut till nya marknader och öka försäljningsvolymen. 

Detta är den vanligaste anledningen till varför FDI utförs. Självfallet behöver inte en 

direktinvestering göras för att kunna nå ut till en ny marknad, produkterna kan 

transporteras från företagets hemland till den nya marknaden. Denna metod har dock ett 

antal nackdelar. Höga transportkostnader och handelshinder i form av tullar brukar 

resultera i att ovanstående metod väljs bort av ekonomiska skäl till fördel för FDI. Ett 

exempel på detta är att flera Japanska biltillverkare har valt att lägga sin produktion i 

England för att undvika EU:s tullar. En stor fördel med FDI på en ny marknad är 

närheten till kunderna vilket gör att företaget blir snabbare på att växla om och anpassa 

sig till nya krav som kunder ställer. Inom fordonsindustrin kräver varje marknad 

speciella anpassningar, vilket också visar vikten av en FDI för att uppnå lokal framgång. 

Det finns dock en större nackdel med FDI som man bör ta hänsyn till. När man har flera 

utspridda produktionsenheter missar man skalfördelar som fås när man producerar vid 

en och samma produktionsanläggning. Ju större volymer som tillverkas vid en viss 

produktionsanläggning, desto lägre blir priset per producerad enhet (Herzing m fl 2008). 

En vanlig modell för fordonsindustrin är att forskning och utveckling sker i hemlandet 

eller i ett utvecklat land genom FDI. Produktionen sker, efter en FDI, vanligtvis i 

utvecklingsländer där arbetskraften brukar vara billigare. Sammansättningen av 

fordonet sker nära marknaden där fordonet ska säljas (Herzing m fl 2008). 

En annan anledning till FDI är att minska produktionskostnader genom att utföra 

investeringen i låglöneländer. Det är främst för produktionsintensiva enheter som FDI 

blir attraktivt. Produktionskostnaden måste vara så pass mycket lägre så att den totala 

kostnaden inklusive transporten från direktinvesterat produktionsland till marknad blir 

lägre än den nuvarande. Vid produktionen är det inte enbart lönen som styr, även 

material och energikostnader är viktiga faktorer som måste tas i beaktning vid en 

eventuell FDI som har som mål att minska produktionskostnader.  

Vissa länder har även specifika subventioner för att kunna locka till sig investeringar av 

företag från andra länder, något som gör bland annat USA till ett populärt land för FDI. 

Förutom att vara en stor marknad så finns det fyra andra anledningar till varför 

fordonsindustrin utför FDI i USA: bra transportnätverk, låga skatter, god tillgång till 

billig mark och ett överskott av lågavlönade arbetare (Underwood 2012).      

Att få tillgång till specifik kunskap inom teknik, ledning och produktionsprocesser har 

varit en anledning till många direktinvesteringar inom fordonsindustrin. Dessa 

investeringar har främst skett i länder där branschledande företag har befunnit sig. Ett 

lysande exempel på detta är Japan, där bland annat marknadsledaren inom 

produktionsprocesser, Toyota, befinner sig. Redan under 1970-talet etablerade GM och 

Ford forskning och utvecklingsenheter för att kunna lära sig av Toyotas 

produktionsprocess ”Toyota production system” (Paprzycki 2006). Företag som utfört 

FDI i kunskapsutvecklande syften har ofta genomgått en markant effektivisering som 

resultat av investeringen. 

FDI kan även ses som en strategisk åtgärd av företaget för att skydda den inhemska 

marknaden från andra konkurrenter. Genom att utföra en FDI på en utländsk 

tillväxtmarknad kommer konkurrerande företag i första hand fokusera på att etablera sig 

på denna utländska marknad, vilket gör företagets inhemska marknad mindre 

eftertraktad av konkurrenterna. I regel är tillväxtmarknader med stor potential 



5 
 

eftertraktade av företag inom fordonsindustrin. Därför är det även viktigt för dessa 

företag att etablera sig på tillväxtmarknaderna innan konkurrenterna hinner göra det. Att 

investera på olika marknader kan även ses som ett sätt för företaget att minska riskerna. 

Går det dåligt på en av marknaderna så har företaget en annan marknad som kan täcka 

förlusterna från den andra. FDI skyddar även mot fluktuerande valutor, lokala politiska 

reformer och ändrade lagstiftningar (Herzing m fl 2008). 

FDI har även den stora fördelen gentemot outsourcing att företaget har större kontroll 

över vad som sker och att känslig kunskap och information stannar inom företaget. Det 

medför även att humankapitalet stannar inom företaget också.     
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3. Effekter av FDI 

FDI medför ett antal effekter på området eller i vissa fall även hela värdlandet där 

investeringen skett. Dessa effekter kan delas in i ekonomiska, ekologiska och sociala 

effekter. Dessa effekter kännetecknas även som den hållbara utvecklingens grundpelare. 

Genom att analysera dessa effekter kommer vi att kunna dra en slutsats och besvara 

huvudfrågan: Är fordonsindustrins utländska direktinvesteringar hållbara?   

 

3.1 Ekonomiska effekter av FDI 

Hur påverkas ekonomin av lokala företags effektivitetshöjningar? 

När man talar om ekonomiska effekter av FDI tenderar effektivitetshöjningar vara en av 

de mest omnämnda effekterna av investeringen i litteraturen. Den kapitalistiska 

marknadssynen, som anses gälla nästintill i hela världen, premierar effektiva företag 

som tar över marknadsandelar av mindre effektiva företag som sin tur tynar bort, om 

inte en effektivisering sker (Herzing m fl 2008). Detta naturliga fenomen har oftast 

positiva ekonomiska effekter för ett lands fordonsindustri. Ökad effektivitet, av 

exempelvis produktion och utveckling, medför nästan alltid bättre produkter och ett 

bättre värde för pengarna, vilka är till fördel för konsumenterna. Enligt data om 

fordonsindustrin från (Harris 2002) undersökning är utländska anläggningar som 

mottagit FDI 20-25 % mer effektiva än motsvarande brittiska anläggningar. 

En FDI från ett företag som är effektivare än värdlandets företag har två effekter: ett 

effektivare företag ger konsumenterna bättre värde för pengarna och etableringen av det 

effektiva företaget ökar konkurrensen och eliminerar eventuella monopol. Den 

förstnämnda effekten är alltid positiv, men den senare kan ibland ha positiva 

ekonomiska effekter och ibland negativa ekonomiska effekter. Den ökade konkurrensen 

kan sporra de inhemska företagen att bli bättre och effektivare något som kommer att 

resultera i en positiv konkurrens som i sin tur resulterar i bättre produkter. Det andra 

scenariot är att de inhemska företagen blir utkonkurrerade av det utländska företaget 

som på så sätt får monopol, något som brukar leda till negativa konsekvenser för 

konsumenterna och således ekonomin. Det senare nämnda sker på marknader där det 

finns ett stort teknologiskt gap mellan det utländska företaget och de inhemska 

företagen. (Blomström m fl 2003) anser att konkurrensen som det utländska företaget 

skapar leder främst till att dominerande inhemska företag mister sitt monopol, snarare 

att det utländska företaget skapar ett eget monopol.  

 

Hur påverkas ekonomin av en etablering via uppköp av inhemska företag? 

Som tidigare nämnts kan ett företag som vill etablera sig på en utländsk marknad 

tillämpa brownfield FDI, det vill säga att företaget köper upp ett redan existerande 

företag. Detta är i regel en mindre ekonomiskt betungande investering till skillnad från 

en greenfield FDI där företaget måste anlägga nya faciliteter, hitta ny personal och 

bygga nya distributionsnät. Samtidigt är brownfield FDI en strategisk investering, då 

företaget som köps upp har ofta viktiga tillgångar som exempelvis ett redan väletablerat 

distributionsnät och tillstånd som krävs (Herzing m fl 2008). 

Det finns ett antal direkta och indirekta ekonomiska effekter av sådana uppköp. Det 

uppköpta företaget brukar vara mindre effektivt än det investerande företaget vilket gör 
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att uppköpet resulterar i ett ägarbyte som medför en högre effektivitet. Det investerande 

företaget för även med sig specifika tillgångar som exempelvis teknologi, 

marknadsföring och organisation. Uppköp av inhemska företag är en enkel inkörsport 

för utländska företag.  

Det är inte alltid som FDI via uppköp av företag blir lyckade och får positiva 

ekonomiska effekter. Andelen ägarbyten som resulterar i ineffektiva företag är ett 

vanligt förekommande fenomen inom fordonsindustrin. Ett uppköpt företag som blir 

ineffektivt måste av naturliga skäl höja priset på sina produkter. Sådana företag minskar 

även konkurrensen vilket leder till att konkurrerande företag kan lättare höja sina priser 

(Herzing m fl 2008). I vissa fall har dessa uppköpta företag blivit så pass ineffektiva att 

en fortsatt verksamhet inte är ekonomiskt hållbar vilket har lett till att företaget lagts 

ned, något som fört med sig negativa ekonomiska effekter, inte minst för de anställda. 

Många företag vill etablera sig på attraktiva utländska marknader genom uppköp av 

inhemska företag. Detta brukar leda till att flera företag budar på samma företag som i 

sin tur resulterar i att det inhemska företaget blir sålt till ett högre pris (Herzing m fl 

2008). 

 

Hur påverkas ekonomin av spillovers från utländska företag? 

När företag etablerar sig på utländska marknader via FDI så är det inte enbart 

kapitalinvesteringar som sker. Dessa företag brukar även överföra kunskap och 

information inom teknik, organisation och företagsledning till det investerade företaget 

utomlands eller till företagets utländska filial. Denna kunskap och information förs 

sedan vidare via olika kanaler. Detta kallas för ”spillovers”. Spillovers har alltid 

positiva effekter på ekonomin, då det rör sig om en effektivisering av de inhemska 

företagen. Man brukar urskilja tre olika kanaler för spillovers som alla leder till olika 

indirekta effekter (Herzing m fl 2008). Den allra vanligaste är att inhemska företag 

imiterar utländska företag, alltifrån tekniska innovationer till marknadsföring och 

organisation. En annan kanal för spillovers är via arbetskraften från det utländska 

företaget. De anställda på det utländska företaget samlar på sig värdefull kunskap, 

kunskap som de sedan kan föra med sig via ett jobbyte till ett inhemskt företag och på 

så sätt sprida denna kunskap. Utländska företag ställer även höga krav på lokala 

underleverantörer som inte sällan även får ta del av företagsspecifika 

produktionsprocesser och kunskap. Dessa underleverantörer levererar sina produkter till 

andra företag vilket medför att dessa företag även blir positivt påverkade av 

underleverantörens effektivisering. Självfallet finns det företag som arbetar aktivt med 

att försöka förhindra spridning av företagsspecifik information, men det är mycket svårt 

att undvika spillovers när man är ett produktionsintensivt företag med många anställda.  

Det är inte enbart U-länder som kan dra nytta av spillovers från FDI. För I-länder finns 

det sällan ett teknologiskt gap som försvårar upptagningen av spillovers från företag 

som utför FDI. Teoretiskt sett bör alltså I-länder där FDI skett påverkas positivt 

ekonomiskt sett av spillovers snarare än att dessa har en neutral inverkan.    

Som tidigare nämnts påverkas inhemska företag av FDI genom en effektivitetshöjning 

och bland annat absorption av teknisk information genom spillovers. (Blomström m fl 

2003) gör en intressant observation att spillovers inte bara sker till företag i samma 

industri, men att även företag från andra industrier kan gynnas positivt av spillovers från 
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företag inom fordonsindustrin. Företag som etablerat sig på utländska marknader via 

FDI har en tendens att sätta nya och högre standarder som sedan efterföljs av företag 

från olika industrier. Detta gäller inte enbart tekniska standarder, men även standarder 

för prissättning och marknadsföring.     

Investeringen av det utländska företaget har även en stark ekonomisk effekt på lokala 

underleverantörer. Företaget skapar en större efterfrågan hos underleverantörerna som i 

sin tur anställer fler arbetare för att kunna hantera efterfrågan (Blomström m fl 2003). 

Enligt (Underwood 2012) skapas en positiv snöbollseffekt i länder där etableringen av 

utländska företag blivit lyckade, vilket leder till att fler utländska företag väljer att 

etablera sig via FDI i dessa länder.  

 

Värdlandets ekonomiska tillväxt och absorption 

I ett antal vetenskapliga artiklar har artikelförfattarna undersökt huruvida 

direktinvesteringar har en positiv effekt på värdlandets tillväxt och hur bruttoinkomsten 

påverkas. De undersökta investeringarna är inte enbart från fordonsindustrin, men 

slutsatsen gäller med största sannolikhet även om enbart företag från fordonsindustrin 

hade varit undersökta. Artikelförfattarna antyder att direktinvesteringen har haft en 

positiv inverkan på värdlandets tillväxt och BNP eller ingen inverkan alls. En intressant 

observation som görs utav (Blomström m fl 1994) är att en positiv effekt på tillväxten 

bland utvecklingsländer enbart observerades hos rikare utvecklingsländer. Denna 

observation stöds av (Balasubramanyam m fl 1996) och förklaras av att det är länder 

med en hög exportgrad, vilka oftast är de rikare länderna, som gynnas mest av 

investeringen. Studier utförda av (Farrell 2004) antyder att FDI i BRIC-länderna 

medförde i samtliga fall en positiv ekonomisk tillväxt.    

(Xu 2000, Alfaro m fl 2004 och Battena m fl 2009) noterar två andra viktiga faktorer 

som avgör om direktinvesteringens effekt på värdlandet, nämligen teknikorienterat 

humankapital och välutvecklade finansiella marknader. För att värdlandet ska kunna 

absorbera all ny teknik som investeringen för med sig krävs det att det finns ett 

tillräckligt teknikorienterat och teknikavancerat humankapital. När det kommer till 

absorberingsförmågan av spillovers så beror den mycket på det teknologiska gapet 

mellan det utländska företaget och de inhemska företagen. Ju större detta gap är desto 

svårare är det för inhemska företag att absorbera spillovers. Som tidigare nämnts kan 

absorptionen av spillovers eller bristen på dessa aldrig resultera i negativa ekonomiska 

effekter.  

 

Inverkan på jobb och utbildning i värdlandet 

Sysselsättningsgraden är en bidragande faktor till det ekonomiska välståndet i ett land 

eller område. Det samma gäller för utbildningsnivån bland invånarna. Det är därför en 

central fråga om FDI skapar fler jobb och bidrar till en ökad utbildningsnivå. Enligt 

(Windecker 2007) skapar direktinvesteringar inte fler jobb, de ersätter knappt de jobb 

som blivit förlorade på grund av att inhemska företag gått omkull. Vidare anser han att 

de få jobb som skapas är främst lågbetalda konstruktörsjobb. (Alhakimi m fl 2009) är av 

motsatt mening och anser att FDI skapar många nya jobb som dessutom är bättre 

betalda än motsvarande jobb hos inhemska företag.           
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Majoriteten av de multinationella företagen som sysslar med FDI erbjuder omfattande 

utbildningsprogram för sina anställda i landet där investeringen skett. Detta görs 

självfallet inte för att utbilda landets befolkning, men för att företaget blir effektivare 

med mer utbildad personal. Utbildningen sker främst inom områdena management och 

teknik. (Blomström m fl 2003) ger exempel på flertalet satsningar på utbildning inom 

fordonsindustrin, bland annat Daimler Benz som satsat på yrkesutbildningar för sina 

anställda utomlands där FDI skett och Fords tekniska utbildningar för sina anställda vid 

en greenfield FDI i Mexico. 

Utländska företag har dock anklagats för att via utbildningar och höga löner locka till 

sig de bästa arbetarna vid utländska investeringar, vilket leder till en kompetensflykt 

från inhemska företag, något som (Blomström m fl 2003) också håller med om. 

Samtidigt kan utländska företags utbildningar leda till kompetenshöjningar i branschen, 

något som sätter press på inhemska företag.      

 

3.2 Ekologiska effekter av FDI 

Relationen mellan luftföroreningar och hälsan hos människor som bor i omgivningen av 

dessa togs upp i en debatt första gången för ett sekel sedan, men det tog 30-50 år innan 

kunskapen omvandlades till handling. Runt år 1980 nådde debatten kring 

luftföroreningar sin topp när man diskuterade de faktiska hälso- och miljöproblem som 

uppkommer på grund av utsläpp av föroreningar och avgaser. Sedan dess har det varit 

ett regelbundet debatterat och undersökt ämne (Bauner 2008).  

När ett multinationellt företag direktinvesterar i ett annat land så innebär det främst att 

man etablerar sin verksamhet på den nya marknaden via ett helägt dotterbolag (Herzing 

2008). Som tidigare nämnts kan det ske via brownfield FDI som resulterar i ett uppköp 

eller greenfield FDI som leder till att företaget bygger upp helt nya 

produktionsanläggningar och anläggningar i landet. Greenfield FDI resulterar främst i 

nybyggda produktionsanläggningar där tillverkning och montering utav fordon ska ske. 

Detta innebär att stora energimängder krävs för att driva dessa produktionsanläggningar 

och skog kan behöva skövlas för att få plats med uppbygganden av nya anläggningar. 

Dessutom så tillverkas en produkt som ska levereras till en kund som inte sällan 

befinner sig på ett långt avstånd från produktionsanläggningen, något som resulterar i 

höga utsläpp av föroreningar vid transport (Liang 2006).  

 

Hur påverkar direktinvesteringens transporter miljön? 

Som tidigare presenterats så finns det ett antal anledningar till en direktinvestering i ett 

land, där en av dessa är att det finns en marknad för den produkt som tillverkas 

(Underwood 2012). Fordonet behöver då inte transporteras långa sträckor innan det nått 

sin kund (Underwood 2012, Gutterman 2011). Detta leder till att eventuella utsläpp från 

transporten utav produkten minskar kraftigt, vilket gynnar både människa och miljö. 

Hade företaget inte utfört en direktinvestering men fortfarande levererat till samma 

kund så hade det inneburit att produkten behövts transporteras en lång sträcka vilket 

vore mer skadligt för miljön.  

Om företaget inte har underleverantörer på samma marknad där direktinvesteringen sker 

så kommer komponenter behöva fraktas längre sträckor till produktionsanläggningar för 
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montering. Dessa transporter har en negativ inverkan på miljön, men även ekonomin för 

fordonstillverkaren som beställt komponenterna. En utav anledningarna till att man 

direktinvesterar är att man försöker sänka sina affärsrelaterade kostnader så mycket som 

möjligt. Därför strävar företag som utfört en direktinvestering att hitta pålitliga 

underleverantörer så nära produktionsanläggningen som möjligt, vilket kommer att 

minska transportsträckor och utsläpp (Underwood 2012). 

 

Hur påverkar direktinvesteringens uppbyggnad och drift av 

produktionsanläggningen? 

Multinationella företag väljer ofta att utföra mindre investeringar i delar av den 

utländska verksamheten för att sedan baserat på resultatet av dessa så kallade 

sekventiella investeringarna besluta om de vill utöka sin verksamhet med fler 

investeringar eller inte (Herzing m fl 2008). Ett exempel på detta från lastbilsindustrin 

är att dessa företag sällan väljer att etablera sig på en ny marknad genom att direkt 

bygga upp en stor produktionsanläggning, något som förknippas med att vara mindre 

miljövänligt. Det som sker är att man först noterar en märkbar efterfrågan på marknaden 

man vill etablera sig på, därefter knyts en kontakt som börjar med en småskalig 

försäljning åt företaget i syfte att undersöka den verkliga efterfrågan. Går försäljningen 

bra kan lastbilstillverkaren välja att antingen köpa upp en redan existerande anläggning 

eller bygga upp en egen anläggning i området. Det absolut vanligaste är att man köper 

upp existerande produktionsanläggningar eller skapar synergier med andra företag. 

I dagsläget utförs direktinvesteringar av företag inom fordonsindustrin via 

försäljningskanaler på tillväxtmarknader som Indien (Bhasker 2013), Kina och i 

Europeiska Öststater (Beer m fl 2012). Dessa länder har redan ett stort utbud av lastbilar 

och ifall ytterligare en fordonstillverkare kommer in på marknaden och börjar producera 

så gör det en väldigt liten skillnad på miljön. Om det blir en skillnad på miljön så är det 

snarare positivt för värdlandet då multinationella företag implementerar oftast 

resurseffektiva teknologier som är betydligt mer gynnsamma för miljön än vad 

teknologier från inhemska företag är (Liang 2006). Om flera multinationella företag 

implementerar sina teknologier och slår ut en stor del av de inhemska företagen så kan 

man se det som en hållbar utveckling ur ett långsiktigt miljöperspektiv. Detta gäller inte 

bara teknologier, men även hanteringen utav energi såsom elektricitet vilken är en viktig 

energikälla för många produktionsanläggningar. Även där är majoriteten av de 

multinationella företagen överlägsna jämfört med företagen i värdlandet (Liang 2006). 

 

3.3 Sociala effekter av FDI 

När en utländsk direktinvestering genomförs så kommer vissa jobb att tillkomma och 

andra kommer att försvinna. Ett positivt nettoantal jobb på marknaden innebär en bättre 

ekonomi för landet vilket i sin tur innebär en bättre ekonomi för invånarna i landet eller 

regionen (Underwood 2012). Jobben som tillkommer på marknaden som ett resultat av 

direktinvesteringen innefattas av arbetsvillkor som oftast skiljer sig från arbetsvillkoren 

hos de inhemska företagen. Förutom en möjligtvis högre lön och arbetsvillkor som 

gynnar den anställdas sociala tillvaro så påverkas även de anställda utav att det 

multinationella företaget implementerar teknik i samhället som effektiviserar 

energiförsörjningen och reducerar utsläppen av föroreningar. I vissa fall erbjuds även 
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yrkesutbildningar till personer som vill jobba på produktionsanläggningarna eller 

produktionsanläggningarna. 

 

Hur påverkas de anställdas ekonomi av en utländsk direktinvestering? 

I utvecklingsläder har den utländska direktinvesteringen alltid en potential att skapa nya 

jobb med högre löner för invånarna som oftast får sämre lön för samma jobb hos ett 

inhemskt företag (Bhasker 2013). Lönerna brukar vara 20 procent högre hos utländska 

företag än lönerna hos inhemska företag. Bättre löner till anställda leder till att de har 

råd att konsumera mer vilket brukar leda till ett ökat välbefinnande (Moran 2007 och 

Liang 2006).  

Detta gäller dock inte för alla utländska direktinvesteringar. Ett exempel på detta är en 

av Volvo Lastvagnars direktinvesteringar i Indien. Där har det gått så långt att de 

anställda valt att hungerstrejka för att få bättre arbetsvillkor. Lönen som de anställda 

fick ansåg de vara alldeles för låg för att kunna överleva och de förlorar halva dagslönen 

om de kommer en halvtimme försent oavsett anledning till förseningen. Enligt en 

anställd som tjänar 1400 kronor per månad så är lönen alldeles för låg för att försörja sig 

enbart på den. Han är istället tvungen att bo tillsammans med sin familj och släktingar 

och jobba på helger och kvällar som taxiförare. Enligt honom erbjuder Volvo sina 

anställda en lön som är lika hög som lönen hos inhemska företag men betydligt lägre än 

hos utländska företag från exempelvis Tyskland eller Japan som etablerat sig i Indien. 

Volvo Lastvagnars fabriksledning anser å andra sidan att lönen är lika hög eller högre 

jämfört med inhemska fabriker (Färnbo 2013). 

Exempel där anställda behandlas orättvist kommer alltid att uppstå. Enligt flera artiklar 

är det dock vanligast att lönerna stiger för de anställda om företaget driver sin 

verksamhet etiskt och gör rätt för sig. Om affärsverksamheten drivs av 

marknadsmaktsmotiv så kommer det leda till försämring av företagets effektivitet. 

Dessa företag tenderar att slås ut vilket leder till att det blir bättre löner och mer jobb åt 

de anställda eftersom att företagen inte kommer att sträva efter marknadsmakt (Herzing 

2006). 

 

Hur påverkas anställningsvillkoren för de anställda utav en utländsk 

direktinvestering? 

En del som ingår i det som benämns arbetsvillkor är villkoren kring anställningen. Att 

som anställd i ett låglöneland veta att man nästa månad kanske inte kommer att få sin 

lön på grund av att man riskerar att bli uppsagd är en företeelse som inte alls är ovanlig. 

I låglöneländer som exempelvis Indien existerar inget ekonomiskt skyddsnät och man 

får inte någon ersättning vid arbetslöshet. 

Som tidigare nämnts är en av faktorerna till att man direktinvesterar att sänka 

affärsrelaterade kostnader. Där ingår även olika anställningsrelaterade kostnader. I 

Europa så är det svårare att anställa och avskeda personer och det tillkommer en del 

kostsamma skydd för den anställde i form av exempelvis uppsägningstid, vilket i vissa 

fall medför ett hinder för företagets utveckling (Javorcik 2005). Många multinationella 

företag väljer att direktinvestera i länder där anställning och uppsägning sker mer 
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flexibelt. Ju mer flexibel anställningsprocess ju större är chansen att multinationella 

företag väljer att investera i landet om målet är att sänka produktionskostnader.  

I utvecklade länder existerar fackförbund som bland annat hjälper till med att försöka få 

rätt lön, humana uppsägningstider och en bra arbetsmiljö. Företag i Sverige samarbetar 

med facket till skillnad från vad de gör på Volvofabriken i exemplet ovan. Där ansåg de 

anställda att fabriksledningen såg fackverket som en fiende (Färnbo 2013).  

De anställda blir i många fall inte erbjudna bättre anställningsskydd enbart på grund av 

att de arbetar åt ett utländskt företag. Det ska dock påpekas att fler jobb skapas, men de 

anställdas villkor är tyvärr sekundära.  

 

Hur påverkas de anställdas hälsa på grund av en utländsk direktinvestering? 

Utländska direktinvesteringar för med sig miljövänligare processer till sina 

produktionsanläggningar. Miljön så nära som på lokal nivå visar tydliga tecken på att 

den gynnas om företag direktinvesterar på dessa platser (Liang 2006). Detta leder till att 

hälsan hos anställda som jobbar inom eller i närheten av direktinvesteringen kommer att 

gynnas till skillnad från anställda som arbetar och bor i närheten av inhemska 

produktionsintensiva företag.  

Som tidigare nämnts erbjuder företag inom fordonsindustrin som utfört FDI 

utbildningar. Dessa är oftast direkt kopplade till verksamhetens huvudsyssla som 

exempelvis svetsning och montering. Eftersom att dessa utbildningar kräver att man kan 

läsa och skriva så leder det till att föräldrar satsar pengar på sina barns skolgång då de 

vill att barnen senare ska börja på en yrkesutbildning. Det är inte sällan som 

investerande företag utlyser stipendier för att motivera fler att vilja utbilda sig. Detta 

medför att de som får tillgång till en bättre utbildning blir mer medvetna om hur man 

vårdar sin hälsa på ett bättre sätt än personer med sämre utbildning (Blomström m fl 

2003). Man får även råd med sjukvård och hygienartiklar eftersom att lönen blivit 

högre.  
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4. Fallstudie 

Denna komparativa fallstudie presenterar åsikter och synpunkter från tre olika parter: 

Scania, en indisk bankman med god insikt i FDI och två personer som tillsammans får 

representera den oberoende organisationen med fokus på CSR-frågor. 

 

4.1 Scania – en multinationell lastbilstillverkare 

Den 27 mars 2013 intervjuades Hans-Åke Danielsson, informationschef på Scania med 

mycket god insikt i företagets FDI. Intervjumallen finns i Bilaga A.  

 

Introduktion 

Scania letar ständigt efter nya marknader där det kan finnas en efterfrågan på deras 

lastbilar. Tillväxtmarknader är av särskilt stort intresse för Scania, då det på dessa 

marknader finns en ökad efterfrågan på högkvalitativa lastbilar till följd av höjda krav 

på bland annat en effektivare logistik och rationellare flöden. Det är dessvärre sällan 

problemfritt för Scania att sälja sina lastbilar direkt från Sverige till dessa marknader. 

En av anledningarna till varför direktförsäljning inte går så bra är att dessa tillväxtländer 

ofta har höga skyddstullar för att kunna stimulera den inhemska industrin samt att 

transportsträckorna från Sverige till tillväxtländerna är oftast väldigt långa och därav 

skulle väntetiderna på så sätt bli mycket långa. Därför använder sig Scania av FDI för 

att kunna etablera sin försäljning på dessa marknader. Det är även ett sätt för företaget 

att hantera globaliseringen och dess effekter.      

Scanias vill i första hand komma närmare marknaden där efterfrågan finns med hjälp av 

direktinvesteringen. Det är sällan en direktinvestering görs för att enbart sänka 

arbetskostnaderna. Detta motiveras av Scania att produktionskostnaderna blir ungefär de 

samma i det långa loppet, oberoende av vilket land man väljer att lägga produktionen i.  

Scania har inte någon direkt modell för FDI, men man ställer sig alltid ett par 

grundläggande frågor vars svar avgör om investeringen blir av eller inte. Den 

grundläggande frågan vid en eventuell FDI är: Var får vi bra avkastning på 

investeringen och hur stor volym måste vi ha? En följdfråga blir då: Har marknaden en 

stor potential och är en FDI ett måste för att kunna etablera en försäljning på denna 

marknad? Självfallet utförs en noggrann förstudie och analys som inkluderar bland 

annat SWOT-analys, kritiska punkten och dylikt innan ett investeringsbeslut tas. Vid 

större direktinvesteringar tas beslutet av Scanias styrelse.  

Scanias första FDI på en ny marknad resulterar sällan i en ny produktionsanläggning. 

Man testar alltid marknaden genom att etablera en försäljnings- och serviceanläggning 

för att på så sätt mäta efterfrågan och undersöka marknaden mer noggrant. Om 

efterfrågan är stor etableras fler sådana anläggningar i andra delar av landet. Slutligen 

bildas ett dotterbolag i landet och vid en mycket stor efterfrågan investerar Scania i en 

produktionsanläggning. Scania har produktionsanläggningar i Sverige, Argentina och 

Brasilien. Sammansättningsfabriker finns i ett antal länder till. I dagsläget talas det 

mycket om på Scania om en eventuell FDI i en produktionsanläggning i Indien.  
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Ekonomiska effekter av Scanias FDI 

Effekten på ekonomin av Scanias mindre direktinvesteringar, där ett antal försäljnings- 

och serviceanläggningar med ett tiotal anställda etableras på en marknad, är mycket 

små. Visserligen anställs ett antal personer, men det är små siffror även om man enbart 

ser till området där investeringen skett. Däremot har Scanias större industriella FDI haft 

en betydande effekt på regionens ekonomi. Ett exempel som tas upp är etableringen av 

en sammanställningsfabrik i Frankrike där Scania anställde många arbetare i en region 

där arbetslösheten var hög. Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är även 

direktinvesteringar av denna storlek relativt betydelselösa. 

Scania påstår att det finns många länder som vill få in utländska investeringar från 

teknikintensiva företag för att uppnå en viss teknikutveckling i landet. Detta är något de 

själva märkt av också. Genom Scanias närvaro på exempelvis tillväxtmarknader har 

man varit med och byggt upp en kompetens i landet. Man ställer höga krav och 

rekryterar duktiga medarbetare, vilket resulterar i att standarden på produkter i 

branschen ökar. Man eftersöker även duktiga leverantörer som måste nå upp till Scanias 

höga kvalitetskrav. Detta har en positiv effekt på både den tekniska och ekonomiska 

utvecklingen enligt Scania. 

Lokala företag inom fordonsindustrin där Scania investerar påverkas främst av att 

konkurrensen ökar och att det blir ett större utbud på marknaden. Scania bidrar ofta till 

att detta utbud inte enbart blir bredare, men även att standarden på utbudet höjs. Scanias 

lastbilar ses i många länder som en benchmark. Ett exempel som tas upp är resultatet av 

Scanias etablering i Östeuropa i början av 1990-talet. Sedan tidigare fanns det ett antal 

lastbilstillverkare i bland annat Polen och Rumänien, men majoriteten av dessa hade så 

pass mycket sämre kvalitet och teknik än Scania att det inte dröjde många år innan de 

blev utkonkurrerade. Faktum är att det inte var kvalitetsskillnaderna som var avgörande 

i det här fallet, men att de inhemska företagen var mycket mer ineffektiva i sin 

produktion jämfört med Scania. Scania kan alltså ses som ett hot mot lokala företag 

inom fordonsbranschen, men denna konkurrens är något som gagnar kunderna. Det är 

en tuff bransch, men det är så marknaden fungerar.   

En negativ aspekt av denna tuffa konkurrens är att inte all personal från det 

utkonkurrerade företaget blir sedan anställda av Scania. Scania har försökt sig på ett 

antal uppköp av de utkonkurrerade företagen inklusive dess anställda, men majoriteten 

av dessa uppköp har senare behövt läggas ned på grund av att det inte var ekonomiskt 

hållbart för Scania.  

Scania har även märkt av spillovers på marknader där FDI skett till följd av deras och 

andra västerländska fordonstillverkares etablering. Dessa spillovers har främst skett 

genom imitering, men även att lokala konkurrerande företag anställt personal som 

tidigare arbetat åt Scania. Hans-Åke påpekar dock att många av Scanias 

produktionsprocesser är enkla i teorin, men att det är mycket svårare att implementera 

dessa på sin egen verksamhet enbart genom imitering. Det krävs en hel del utbildning 

och träning på managementnivå för att kunna använda dessa processer på ett effektivt 

sätt. När det kommer till lokala underleverantörer har Scania även tillhandahållit 

utbildning och träning för dessa, så att de ska kunna uppnå önskvärd kvalitet, 

leveransprecision och kostnad.  

Hans-Åke påstår att konkurrensen Scania skapar på de marknader där de etablerar sig är 

positiv, man inför trots allt bättre produkter på marknaden. Bättre produkter medför att 
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företagen som använder sig av Scanias lastbilar investerar i effektivare transportfordon 

och på så sätt även i en effektivare logistikkedja. På så sätt sänks även företagets 

logistikkostnad. Sätter man samman den sparade logistikkostnaden för ett antal företag 

kan man tala om ekonomiska fördelar för en hel region.   

 

Ekologiska effekter av Scanias FDI 

Hans-Åke nämnde att en utländsk direktinvestering sker på grund av att man vill 

komma närmare en marknad där det existerar en efterfrågan på effektivare logistik. 

Detta innebär att marknaden kräver lastbilar utav högre kvalitet. Kommer man närmare 

en marknad så minskar transporter till slutkund vilket leder till mindre utsläpp och 

föroreningar. Man kan säga att Scanias mindre investeringar via försäljningskanaler har 

en mindre negativ inverkan på miljön då man inte påverkar närområdet och använder 

stora mängder av energi för att bygga upp en ny produktionsanläggning på varje 

marknad där en direktinvestering sker.  

Scania gör ingen större skillnad på miljön eftersom att de gör oftast mindre 

investeringar i länder där det redan existerar ett stort antal lastbilstillverkare. Om de gör 

någon skillnad så sker det i positiv riktning eftersom Scania bidrar med resurseffektiva 

metoder för sin tillverkning. Dessutom för Scania med sig samma miljökrav var i 

världen de än tillverkar. Detta innebär att de oftast brukar höja miljöstandarden på lokal 

nivå, särskilt i länder där man inte tar lika stor hänsyn till miljön.  

Scania har ett antal underleverantörer som förser alla produktionsanläggningar med 

komponenter, men de strävar efter att ha underleverantörer så nära anläggningen som 

möjligt då långa transporter är tidskrävande, kostar mer och påverkar miljön negativt. 

Många av dessa underleverantörer har sin bas i Europa. Ett exempel på att Scanias 

direktinvesteringar inte alltid är så miljövänliga kan ses vid den eventuella etableringen 

av en produktionsanläggning i Indien. Under de första åren kommer underleverantörer 

som befinner sig på ett långt avstånd från anläggningen att förse denna med 

komponenter. Hans-Åke menar att man kommer att minimera inverkan på miljön 

genom att arbeta med ”platta paket” och miljövänliga transporter. Scanias mål är att 

etablera samarbeten med lokala underleverantörer och på så sätt minska 

transportsträckan, något som skulle gynna företagets ekonomi och miljön. Problemet är 

att etableringen av sådana samarbeten tar ett antal år och till dess är långa transporter av 

komponenter ett måste. 

 

Sociala effekter av Scanias FDI 

Hans-Åke nämner att arbetsvillkoren för de anställda i stort sett blir bättre då Scania 

direktinvesterar på en ny marknad. Detta sker för att Scania tar med sig värderingar och 

normer som är självklara i Sverige till ett land som inte har det. Några av förmånerna 

som Scania erbjudit sina anställda på de utländska anläggningarna är företagshälsovård 

och tillgång till träningslokaler. Enligt Hans-Åke handlar det inte om att man ger de 

anställda en mycket högre lön utan det handlar om att man behandlar de anställda på ett 

bättre sätt än vad inhemska företag gör. Sammanfattningsvis kan man säga att Scanias 

anställdas hälsa vid utländska anläggningar gynnas mer än de anställdas hälsa vid 

inhemska företag.  
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4.2 Indisk experts syn på FDI i Indien 

Intervjun genomfördes den 18 april 2012 med Arvind Mathur. Intervjumallen finns i 

Bilaga B. 

Arvind har en examen inom finansiell ekonomi, är VD för företaget Private Equity Pro 

Partners och är bosatt i Indien. Han har tidigare arbetat som chef för avdelningen 

Capital Markets på Asian Development Bank och på så sätt haft en stark koppling till 

flera multinationella företag som via direktinvesteringar etablerat sig i Indien. Han har 

en mycket god inblick i direktinvesteringar av teknikintensiva företag som sker i Indien.  

Arvind anser att många indier ställer sig positivt till direktinvesteringar utförda av 

teknikintensiva multinationella företag. Enligt honom bidrar dessa företag med en ökad 

kvalitetsstandard och ett ökat utbud av kvalitetsprodukter på den indiska marknaden. 

Dessa företag skapar även många nya jobb.  

Arvind fortsätter berätta att majoriteten av dessa teknikintensiva företag som 

direktinvesterar i Indien för med sig positiva sociala effekter. Många av dessa företag 

utför ett gediget CSR-arbete, alltifrån att organisera event för mindre ekonomiskt 

bemedlade barn till att skänka pengar till välgörenhetsorganisationer. Arbetsvillkoren 

och lönerna hos dessa företag är i regel bättre än hos lokala indiska företag, men det är 

fortfarande en mycket bra bit kvar till den västerländska nivån.  

Företag inom fordonsindustrin som utfört en direktinvestering i Indien för med sig 

miljövänliga produktionsprocesser och ett miljötänk som smittat av sig på lokala 

företag. Arvind menar att anledningen till detta miljötänk bland företagen som 

investerar är de stränga miljölagarna som dessa företag har i sina hemländer. De 

utländska företagen ställer även höga miljökrav på lokala underleverantörer.  

Även de ekonomiska effekterna av utländska direktinvesteringar är mestadels positiva 

enligt Arvind. Företagen kommer med långsiktiga investeringar, skapar nya jobb och 

ökar exporten. De utländska företagen skapar även en positiv konkurrens. Indien är en 

tillväxtmarknad med en stor efterfrågan på många produkter och därför finns det plats 

för både utländska och inhemska företag.  

Arvind påpekar att det trots allt finns multinationella företag vars investeringar 

resulterat i negativa effekter, både ekonomiska, ekologiska och sociala, men att detta 

hör till ovanligheterna. Däremot finns det flera fall där den indiska parten i en joint 

venture med ett utländskt företag eller en indisk underleverantör till ett utländskt företag 

som direktinvesterat haft dåliga arbetsvillkor, löner och icke miljövänliga 

produktionsprocesser. Detta har skett trots de utländska företagens strikta krav. Det är 

ett område där de utländska företagen måste bli bättre på. 

 

4.3 Oberoende organisations syn på FDI  

Personerna i denna intervju har anonymiserats och har därför fått fiktiva namn. 

Intervjun genomfördes den 16 april 2013. Person A är högt uppsatt på företaget UpHigh 

som hjälper andra företag med deras CSR-arbete. Person B arbetar bland annat som 

konsult åt organisationen CSR Sweden. En del av nedanstående information har hämtats 

efter hänvisning under samtalen till artiklar som de kontaktade har författat.  



17 
 

Enligt Person A ökar antalet utländska direktinvesteringar i de länder som har strikta 

krav kring exempelvis barnarbete, civila och fackliga rättigheter, det som i dagligt tal 

kallas för CSR. Denna ökning sker på grund av att företagens kunder väljer produkter 

som tillverkats etiskt. Företag som arbetar kontinuerligt med CSR och hållbarhetsfrågor 

premieras alltså av kunder, investerare och regeringar. Han påstår även att lönerna bör 

vara relativt låga eftersom det lockar företag till att etablera sig i landet, men lönerna 

ska dock vara högre än inhemska företags löner. Om utländska företag ger en högre lön 

till sina anställda än branschpraxis i landet fås en positiv effekt då fler företag blir 

tvungna att höja sina löner för att kunna konkurrera om de anställda. I många fall är 

lönerna hos utländska företag som direktinvesterat inte högre än hos inhemska företag. 

Landets styre ser till att ha strikta krav kring sociala rättigheter för att skapa 

sysselsättning för de multinationella företagen. Om lönerna höjs i landet till en allt för 

hög nivå så kommer företagen att söka sig till någon annan marknad med billigare 

arbetskraft och risken finns att på denna nya marknad är regler kring sociala rättigheter 

vaga.  

Person B är kritisk till att vissa svenska multinationella bolag väljer enbart att ge en bra 

bild av sig själva snarare än att verkligen omsätta ord till handling. Hon anser att 

företagen investerar utomlands enbart för att göra affärer och inte för att försöka ändra 

samhället. Det är inte ofta utländska direktinvesteringar för med sig positiva effekter. 

Hon fortsätter med att om företag ska bedriva affärer i länder där samhället är dåligt så 

borde de lämna landet om de tänker vara passiva. Enligt Person B besvarar företag detta 

med att säga att de skapar nya jobb, men hon ser inte poängen med att generera 

sysselsättning i ett samhälle som har dåliga arbetsvillkor och inte förbättrar invånarnas 

liv. I Kina så stjäl staten från invånarna enligt Person B. Kina är ett land som många 

multinationella företag valt att etablera sig i och vad hjälper det invånarna när staten 

ändå tar från invånarna? 
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5. Analys 

Den empiriska fallstudien bekräftar en stor del av informationen och det fakta som 

undersökts som en del av den teoretiska studien.  

Scanias främsta anledning till FDI är samma som omnämns i teorin. Genom att etablera 

sin verksamhet på nya marknader, där tillväxtmarknader är av särskilt intresse, når 

företaget fler kunder och kan på så sätt öka sina intäkter. De i teorin beskrivna 

problemen, långa transportsträckor och höga handelshinder, som uppstår vid försäljning 

till utlandet och som även är bakomliggande orsaker till FDI bekräftas av Scania. Det 

som skiljer Scania från den teoretiska undersökningen är att Scanias mål med en 

direktinvestering är nästintill enbart att nå en ny marknad, inte att sänka sina 

produktionskostnader som beskrivs i teorin. Detta förklaras av Scania att 

produktionskostnaderna i ett låglöneland blir nästan lika stora i det långa loppet 

oberoende av vilket land man väljer, något som inte heller bekräftas av teoristudien.   

En grundläggande modell för FDI-beslut kunde inte hittas i teorin, antagligen är detta 

för att det finns många varierande faktorer som noggrant måste undersökas och 

analyseras. Scania har ingen enhetlig modell för FDI-beslut, men hänvisade istället till 

ett par generella frågor som bör ställas och analyseras inför varje investeringsbeslut. Om 

en modell för FDI-beslut hade funnits så skulle man kunna dra slutsatser om 

direktinvesteringens effekter och således om den är hållbar genom att analysera 

beslutsmodellen.  

Trots att Scania är ett stort multinationellt företag så är deras etableringsstrategi via FDI 

mycket mer försiktig än etableringsstrategierna för andra företag inom fordonsindustrin 

som teorin baserar sig på. Detta medför att eventuella effekter av Scanias FDI blir i 

många fall betydelselösa på grund av investeringens omfattning. Scanias större 

investeringar där även produktionsanläggningar etablerats har däremot en tydlig 

ekonomisk effekt. Direkta ekonomiska effekter är att lokal arbetskraft anställs och 

lokala underleverantörer anlitas. Genom direktinvesteringen bidrar Scania och företag 

inom fordonsindustrin till uppbyggnaden av kompetens och kunskap i regionen. Nya 

och högre standarder skapas som inte sällan smittar av sig på andra lokala industrier. 

För konsumenter utökas utbudet på marknaden vilket ofta leder även till bättre priser. 

Detta bekräftas även av den indiske bankmannen Arvind som anser att den 

huvudsakliga ekonomiska effekten av en utländsk direktinvestering är ett ökat antal nya 

jobb. Detta är ett påstående som även finner stöd i teorin.  

Indirekta effekter är alla spillovers som sker till den lokala industrin via olika kanaler. 

Scania har observerat spillovers via imitation, men påpekar att dessa spillovers inte var 

till något större värde för det inhemska företaget det inte är lika lätt att implementera 

den nya tekniken i sina egna produktionsanläggningar som att lära sig den. Bankmannen 

Arvind var mer positivt inställd till effekten av spillovers på lokala företag. Han ansåg 

att det är just tack vare spillovers via exempelvis imitation som standarden hos 

inhemska företag ökar. Spillovers har även bidragit med att inhemska företag 

implementerat effektivare och miljövänligare produktionsprocesser. Den positiva 

effekten av spillovers på värdlandet har i teorin blivit skönmålad till en viss mån när 

man jämför empirins resultat.       

Scania har nästan enbart erfarenhet av direktinvesteringar via uppköp som blivit 

misslyckade då det uppköpta företaget lades ned efter en viss period. Dessa misslyckade 
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uppköp följer modellen som beskrivits i teoriavsnittet, där det investerande företaget 

försöker att hålla investeringen vid liv med att höja priserna för att sedan inse att det inte 

är ekonomiskt hållbart vilket resulterar i en nedläggning. Misslyckandet skedde främst 

på grund av det uppköpta företagets föråldrade teknik och ineffektivitet, enligt Scania. 

Misslyckade uppköp ger en negativ ekonomisk effekt, då arbetare från det nedlagda 

företaget blir arbetslösa och konkurrensen minskar.  

Bankmannen Arvind påpekade att uppköp av inhemska företag är i princip omöjligt av 

politiska skäl i Indien och att joint ventures är istället att föredra för utländska företag 

vid etablering. Detta medför att det utländska företaget inte har full kontroll över 

verksamheten och trots att höga krav läggs på den inhemska parten för exempelvis 

produktionsprocesser eller arbetsvillkor så händer det ofta att denne inte uppfyller 

kraven. Arvind ansåg att det snarare är den indiska politiken som bör ta skulden för 

denna negativa effekt, snarare än det utländska företaget.       

Enligt teorin gynnas miljön mer utav att multinationella företag investerar i landet än att 

inhemska företag fortsätter styra marknaden vilket även bekräftades av både Scania och 

den indiske bankmannen Arvind. Anledningen till detta är att transportsträckor minskar 

eftersom att multinationella företaget kommer närmare den inhemska marknaden och 

inte behöver transportera produkter längre sträckor för att nå sina slutkunder. 

Effektivare tillverkningsmetoder tillkommer även med de utländska företagen och 

energiförsörjningen blir miljövänligare. Enligt Scania bidrar företaget med effektivare 

processer till värdlandet då lokala industrier börjar imitera deras resurseffektiva metoder 

som leder till ytterligare positiva bidrag till miljön, något som stämmer överrens med 

teorin. Enligt Scania smittar även västerländska miljövärderingar av sig på inhemska 

företag vid direktinvesteringar, men det är ett påstående som inte finner stöd i teorin. 

Scanias påstående sägs även emot av bankmannen Arvind och Person B som är CSR-

konsult. Arvind anser att inhemska företag sällan har något intresse att implementera 

dessa miljövärderingar då det förknippas med en dyr utgift. Person B anser också att 

utländska företag inte för med sig några sådana effekter.  

Det som Scania i dagsläget bland annat gör som är mindre gynnsamt för miljön är att de 

transporterar komponenter långa sträckor till sina utländska produktionsanläggningar 

för montering. Detta får inte enbart negativa miljökonsekvenser, men att transportera 

komponenterna är även mycket kostsamt för Scania. Av båda dessa anledningar strävar 

Scania efter att ha underleverantörer så nära anläggningen som möjligt vilket i slutändan 

kommer leda till att transportsträckorna utav komponenter till anläggningarna kommer 

minska. En av anledningarna till att man utför en direktinvestering, som hittades i 

teoristudien, är att minska affärsrelaterade kostnader där transportkostnader är 

inkluderade. Scania påstår sig hitta lokala underleverantörer, men en sådan process är 

ofta långdragen, vilket medför att transport av komponenter är till en början en 

miljöbov, något som inte framgick i teoristudien.  

Enligt teorin blir det ett positivt nettoantal jobb på marknaden då multinationella företag 

kommer in på en ny marknad. Även hälsan gynnas för personer som arbetar åt 

multinationella företag i utlandet, som exempelvis Scania. Arbetsmiljön och villkoren är 

bättre hos dessa företag jämfört med inhemska företag. Lönerna är cirka 20 procent 

högre hos dessa utländska företag och det finns även god teoretisk bakgrund som visar 

på att utbildningsnivån stiger i regioner där utländska direktinvesteringar skett. Då 

Scania direktinvesterar i ett värdland så bidrar Scania med bland annat vård till sina 
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anställda och en bättre arbetsmiljö vilket gynnar de anställdas hälsa. Scania anser att det 

inte är lika viktigt hur hög lön de anställda har, men att det handlar om hur man 

behandlar de anställda och det är något som Scania tar mer hänsyn till än vad inhemska 

företag gör. Detta påstående får stöd av teoristudierna och Arvind. Arvind påpekar dock 

att många inhemska företag som ingått joint ventures med utländska företag inte betalar 

särskilt mycket högre löner och att arbetsvillkoren sällan är bättre än hos lokala företag, 

detta trots påtryckningar från den utländska parten. Påståendet om låga löner och dåliga 

arbetsvillkor bekräftas även av både Person A och Person B, som anser att utländska 

företag inte är så mycket bättre i dessa hänseenden än dess inhemska motsvarigheter.   

Arvind påstår att det alltid kommer uppstå fall där multinationella företags 

direktinvesteringar leder till att situationen för anställda missgynnas, detta stöds även av 

teorin. Detta påstående bekräftas även av Person A, men han påpekar att många 

multinationella företag arbetar aktivt med CSR i syfte att förbättra de anställdas villkor, 

detta efter påtryckningar från kunder.  

Verksamheter som resulterar i positiva ekonomiska effekter för det investerande 

företaget medför generellt även positiva effekter för värdlandet. Det är i företagets 

intresse att bedriva verksamheter som leder till positiva ekonomiska effekter för 

företaget och således även indirekt för värdlandet. Trots att Person B ser negativt på 

företag som inte arbetar aktivt med att förbättra landet där investeringen skett, så medför 

enbart företagets etablering och verksamhet i ett nytt land i många fall en positiv 

indirekt effekt. Ett företag har trots allt som mål att ge god avkastning till sina 

intressenter, inte utveckla och förbättra samhällen.  
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6. Slutsats och diskussion 

I detta avsnitt presenteras slutsatsen och en diskussion som innehåller en kritisk 

granskning och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsats 

Frågeställningen som besvaras i denna slutsats lyder ”Vilka ekonomiska, ekologiska 

och sociala effekter fås utav fordonsindustrins utländska direktinvesteringar? Är det 

hållbart?” På den senare frågan som lyder ”Är det hållbart” är det direkta svaret och 

därmed slutsatsen: ja, det är hållbart. Denna slutsats baseras på informationen som 

inhämtats gällande effekterna av FDI, en mer ingående slutsats baserad på dessa 

effekter följer nedan. 

 

Är det hållbart ur ett ekonomiskt perspektiv? 

Att inhemska företag blir mer produktiva är en av de främsta effekterna av FDI. Ett 

effektivare företag är mer ekonomiskt och det innebär även att dess produkter sjunker i 

pris och ökar i kvalitet. Konkurrensen som skapas är positiv för marknaden så länge 

som det utländska företaget inte konkurrerar ut majoriteten av de inhemska företagen 

och inrättar ett eget monopol, något som inte händer ofta.  

En effekt av en allt för hög konkurrens brukar leda till att det inhemska företaget köps 

upp av det utländska företaget. Detta kan tyckas vara positivt, men majoriteten av dessa 

uppköp slutar med att det uppköpta företagets verksamhet läggs ner. Effekten av detta är 

att många anställda förlorar sina jobb och konkurrensen minskar.  

Ett problem som uppstår är då teknikgapet mellan det utländska företaget och det 

inhemska företaget är så pass stort att det inhemska företaget inte kan ta upp spillovers 

och på så sätt gynnas av dessa. Viktigt att påpeka är att spillovers enbart kan ha positiva 

eller neutrala effekter.  

Många utländska företag bygger upp en kompetens i värdlandet via investeringen. En 

mer utbildad befolkning leder till en bättre ekonomisk utveckling.  

Den ekonomiska effekten av direktinvesteringen är alltså hållbar för värdlandet, trots att 

investeringar i vissa fall lett till negativa ekonomiska effekter.  

 

Är det hållbart ur ett miljöperspektiv? 

Utsläpp från transporter minskar eftersom att man kommer närmare slutkund och 

underleverantörer börjar etablera sig på samma marknader som fordonstillverkaren, 

detta leder till att miljön gynnas. 

Utländska direktinvesteringar för med sig nya och mer välbetalda jobb till skillnad från 

vad inhemska företag kan erbjuda. En ökad inkomst för arbetare i ett fattigare land leder 

till mer utsläpp per person då dessa börjar konsumera mer. Samtidigt bidrar 

multinationella företag med resurseffektiva processer och lokala tillverkare imiterar och 

implementerar dessa processer. Dessa resurseffektiva processer leder till att miljön 

gynnas. 
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Då majoriteten av företagen inom fordonsindustrin investerar i lågkostnadsänder och 

tillväxtmarknader som Indien och Kina så blir det alltså både en positiv och negativ 

effekt på miljön. Eftersom att industrierna gynnar miljön till den grad att det i slutändan 

blir mindre föroreningar i landet totalt sett efter att man har direktinvesterat så kan man 

i nuläget anta att det är hållbart ur miljösynpunkt för ett land att ta emot utländska 

direktinvesteringar.   

 

Är det hållbart ur ett socialt perspektiv? 

Lönerna är lika höga eller högre för en person som är anställd hos ett multinationellt 

företag. Samtidigt för fordonstillverkare med sig strikta regler kring arbetsvillkor och 

civila rättigheter vilket gynnar den anställde. 

Yrkesutbildningar för att få ett jobb hos fordonstillverkaren uppkommer för invånarna i 

landet, yrkesutbildningarna kräver kunskaper i läs och skrift och leder till att föräldrar 

blir måna om sitt barns skolgång.  

En högre lön i kombination av ett ökat kunskapsförråd och civila rättigheter leder till att 

den anställda får en bättre hälsa. Alla dessa gynnsamma effekter är bättre än vad lokala 

fordonstillverkare skulle kunna generera, men är inte på samma nivå som effekterna 

som uppstår i ett rikare land. Slutsatsen är att det trots allt är socialt hållbart för 

värdlandet att fordonsindustrin utför en direktinvestering. 

 

6.2 Kritisk granskning 

Frågeställningens bredd gör att rapportens innehåll kan tyckas vara inte tillräckligt 

djupt. För att besvara frågeställningen ansågs det vara lämpligt att analysera 

hållbarhetsteorins grundpelare: de ekonomiska, ekologiska och sociala effekterna. 

Exempelvis så ansågs det lämpligt att studera de anställdas hälsa och lön för att besvara 

frågan om det är socialt hållbart att multinationella företag investerar i ett land. En 

kvantitativ metod genom exempelvis enkätundersökningar bland anställda på olika 

företag som sysslar med fordonstillverkning i utlandet hade eventuellt varit att föredra. 

Enkäterna skulle innehålla frågor angående deras erfarenheter och observationer och 

resultatet skulle sedan kunna användas för att ge en mer fördjupad bild. Detta skulle 

dock inte vara möjligt i detta fall av ett antal olika anledningar. Ytterligare en metod 

vore att man skulle kunna ta bort enskilda teoriavsnitt för att fokusera mer på resterande 

områden. Exempelvis kunde enbart de ekonomiska och ekologiska effekterna studerats, 

men då hade man inte fått med hållbarhetens alla grundpelare och inte kunnat svara på 

frågan: Är det hållbart?  

Till den empiriska studien har intervjuer genomförts med tre olika parter. Varje part har 

sina intressen som denne vill försvara och på så sätt blir alla uttalanden mer eller mindre 

färgade. Detta är i princip omöjligt att undvika. Däremot har vi valt så att dessa parter 

har olika och motsägande intressen och på så sätt fås en heltäckande och någorlunda 

opartisk bild av situationen. Det är relativt uppenbart att Scania inte kommer kritisera 

sig själva offentligt, speciellt inte om det rör sig om allvarligare fel. Den indiske 

bankmannen Arvind är genom utbildningen och sin tidigare position i banken skolad att 

dyrka kapitalismen och därmed FDI. Den tredje parten som ansågs vara mest opartisk 

har även den sina intressen. Överdrivna påståenden och generaliseringar är inte alls 
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ovanliga. Dessutom saknade båda representanterna för denna part ingående information 

om företag inom fordonsindustrin och hänvisade istället till svar som gällde allmänt för 

produktionsföretag. Fler intervjuer med företag och organisationer som representerar de 

tre parterna hade gynnat rapportens trovärdighet.    

En noggrannare analys av författarna till artiklarna som använts i teoriavsnittet har inte 

genomförts. Generellt har dessa författare västerländsk bakgrund, vilket kan vara en av 

anledningarna till varför vissa påståenden har varit färgade till förmån för västerländska 

företag. Därför har även artiklar med författare från asiatiska universitet tagits med i 

teoristudien, för att få en mer balanserad bild.  

Det är svårt att dra en generell slutsats baserat på den teoretiska och empiriska studiens 

omfång. Det hade varit fördelaktigt om fler intervjuer genomförts för att kunna bekräfta 

den insamlade informationen och göra slutsatsen mer trovärdig. Med tanke på projektets 

tidsram har en utförligare empirisk studie inte varit möjlig. Istället hänvisar vi till ett 

citat av (Denscombe 2009): ”Även om varje enskilt fall i vissa avseenden är unikt, så är 

det också ett exempel som ingår i en bredare kategori”. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

En studie som skulle besvara om effekterna av FDI har en positiv eller negativ inverkan 

på det investerande företaget har inte genomförts. Detta vore en intressant frågeställning 

för framtida studier och är således ett förslag till vidare forskning.  

Denna studie är ganska kraftigt avgränsad. En framtida studie kan besvara en bredare 

frågeställning där en fallstudie utförs hos ett personbilsföretag också. Företag från andra 

länder än Europa och USA skulle också kunna tas upp. 
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8. Bilagor 
 

8.1 Bilaga A - intervjumall Scania 

 
Alla frågor är tänkta att besvaras utifrån Scanias perspektiv 

 
Orsaker 
 
1. Anser du att utländska direktinvesteringar är en effekt av globalisering?  

2. Varför utländska direktinvesteringar? Vad finns det för orsaker?  Orsaker till orsakerna?  

3. Finns det någon (grov) modell för utländska direktinvesteringar som ni använder? Är det 

samma modell för hela fordonsbranschen?   

4. Hur fattas beslut för utländska direktinvesteringar och av vem?  

5. Hur har utländska direktinvesteringar sett ut förut (mängd, land)? Hur ser det ut idag? 

koppling till globaliseringen? 

6. Är anledningen till direktinvesteringen främst för att etablera sig på den utländska 

marknaden eller sänka produktionskostnaden?  

7. Sker direktinvesteringar främst i I-länder eller U-länder? Varför?  

Effekt  

Ekonomisk 

1. Hur påverkas området/landet ekonomiskt av er investering?  
 
2. Har er etablering i utlandet någon effekt på teknikutvecklingen av lokala företag i samma 
bransch?  
 
3. Scania har produktion i andra länder utav komponenter, säljer ni dessa komponenter på den 

lokala marknaden eller exporterar ni tillbaka dessa till Södertälje? 

4. Hur påverkas lokala företag i samma bransch av er investering?  

5. Vid en utländsk direktinvestering, sker utbyte av produktionsprocesser mellan er och lokala 

företag? Är detta ömsesidigt?  

6. Effekter av spillovers? 
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Social  

1. Skapar ni en positiv konkurrens som gynnar utvecklingen i de länder där en direktinvestering 
skett?  
 
2. Om ni har slagit ut lokala konkurrenter så lär det bli en del som blir arbetslösa, hur stor del 

av dessa anställer ni? 

Miljö 

1. Hur påverkas Scania av miljökraven från landet där direktinvesteringen skett? 

2. Hur påverkas transportsträckorna av den utländska direktinvesteringen? Blir dessa kortare 

pga närheten till marknaden? 

3. För ni med er svenska miljökrav till landet där direktinvesteringen sker? Vad får det för 

effekt på lokala företag?  

Slutsats 

1. Är det hållbart? För samhället? För företaget? 
 
2. Övriga fördelar med utländska direktinvesteringar? Nackdelar? För området/landet där 
investeringen skett?  
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8.2 Bilaga B - intervjumall indisk expert 

 
1. What is the general opinion about FDI amongst people that live in India?  
 
2. What do you believe are the main causes for foreign investments in India by technical 
oriented multinational companies?  
 
Social effects 
 
1. What are the main social effects of a FDI in India, both positive and negative? Focus on 
technical oriented multinational companies/ companies from automotive industry 
 
2. How are the working conditions?  
 
3. Are the working conditions better in the foreign companies or in local companies?  
 
4. How are the salaries compared to local companies?  
 
5. Can one say anything about health differences between employees of local and foreign 
companies?  
 
Ecological effects 
 
1. What are the main ecological effects of a FDI, both positive and negative? Focus on technical 
oriented multinational companies/ companies from automotive industry 
 
2. Are the processes and methods of foreign companies in India more environmental friendly 
than the ones of local companies?  
 
3. Theoretically, would there be more positive ecological effects without the FDI?  
 
4. Do the foreign companies apply western ecological laws at the FDIs?  
 
Economic effects 
 
1. What are the main economical effects of a FDI, both positive and negative? Focus on 
technical oriented multinational companies/ companies from automotive industry 
 
 2. Effects of the competition on local companies?  
 
3. How is the area where the investment is made affected economically?  
 
4. Effects of spillovers from FDI? Are there any?  
 
Final questions 
 
1. Do you believe that FDI by technical oriented companies in India are sustainable?  
 
2. Any examples of FDI within the automotive industry and its effects?   
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3. Other positive or negative effects of FDI?  


