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1 Inledning 
Vi lever i en alltmer globaliserad värld. Den svenska finanspolitiken har förändrats i 

jämförelse med det folk var vana vid under den svenska välfärdsstatens gyllene dagar i mitten 

av 1900-talet. I samband med den ökande globaliseringen så ökar även direktinvesteringar 

mellan nationer. Direktinvesteringar innebär att när någon, oftast ett företag direkt eller 

indirekt kontrollerar minst 10 % eller mer av rösterna i ett företag, eller en kommersiell 

fastighet som ligger i ett annat land. I samband med de framväxande multinationella företagen 

så avser oftast ett företags direktinvesteringar uppköp av dotterbolag eller även 

sammanslagningar med andra företag utomlands. För att få ett resultat för direktinvesteringar 

så räknar man ihop kapital, skulder, fordringar och direktägda kommersiella fastigheter som 

exempelvis industrier för att få ett totalt resultat av tillgångar.1 

Den svenska riksbanken har haft en central roll i den svenska finanssektorn under 

efterkrigstiden. Man har genom bankregleringar öppnat upp för en stark politisk vägledning 

av den finansiella sektorn. Men närmare andra halvan av 1900-talet börjar den svenska 

ekonomin att förändras. I samband med att direktinvesteringar ökar där kapitalrörelser mellan 

investerare och företag blir allt vanligare så förändras även förutsättningarna för 

direktinvesteringar. I form av samarbeten mellan europeiska nationer och en allt mer 

avreglerad marknad i försök att återställa den ekonomiska tillväxten. Där direktinvesteringar 

direkt påverkar ett lands tillväxt genom kapitalackumulation och införlivandet av nya 

ingångar och teknologi inom produktionsfunktionen. En förutsättning för att attrahera 

direktinvesteringar och få en positiv effekt från direktinvesteringar är att landet måste ha 

ekonomisk stabilitet och en avreglerad marknad. Med dessa förutsättningar sägs det att 

direktinvesteringar kommer att spela en positiv roll för relationen mellan direktinvesteringar 

och den ekonomiska tillväxten.2 

                                                           
1  SCB, Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning 2015, s. 17. 
2  Almfraji, Mohammad Amin. Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 

to 2012, s 208-212. 

 

 

 



 

 
3 

 

 Det tidigare system som Sverige förlitat sig på gick under namnet semireglerad regim. Det 

innebär att ett land använder sig av lagar för att begränsa marknadsaktivitet och även för 

möjligheten att ta lån.3 

Sveriges riksbanks motiv till regleringar var till början för att kontrollera inflationen i landet, 

och även locka till investeringar i vissa prioriterade sektorer av ekonomin Men i samband 

med en lågkonjunktur är detta inte längre hållbart. Med den minskande tillväxten i slutet på 

1960-talet så blev investeringar allt mer viktiga. Även den strategiska rollen för banklån blev 

erkänt av både regeringen och riksbanken, detta var de första stegen mot en svensk avreglerad 

marknad.4 Sverige befann sig i en strukturell kris, och för att öka tillväxten igen gjorde man 

försök i att investera i industrisektorn. Däremot gav inte detta de resultat man önskade. Under 

80-talet väljer man i ett försök att öka tillväxten förändra regleringar efter EU standard. Detta 

blir början på den svenska avreglerade marknaden, och troligtvis ökningen av 

direktinvesteringar.5 

I denna uppsats undersöks det om svenska direktinvesteringar i utlandet och 

direktinvesteringar från andra länder i Sverige faktiskt har ökat eller minskat från 1980- talet 

till 2016. Detta genom att se över 36 år 1980 - 2016 där Sverige avreglerar sin marknad för att 

sedan återinföra ökade regleringar efter den globala finanskrisen 2008.  Även två stora kriser 

sker under de här tre decennierna, dels i den svenska finansmarknaden men även globalt, och 

stora förändringar i den svenska finansmarknaden gällande regleringar av den svenska 

marknaden i samband med dessa kriser. 

 

1.1 Syftet och Frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att se över om avregleringar och återregleringar av den svenska 

ekonomin från 1980- talet till 2016 har resulterat i att direktinvesteringar har ökat och 

minskat. I Sverige men även utförda av Sverige utomlands. Om en avreglerad marknad 

resulterar i ökade direktinvesteringar eller minskade vad kan har varit orsaken. En debatt som 

funnits under en väldigt lång tid är om marknaden borde vara reglerad genom politisk 

vägledning för att uppnå bästa resultat. Eller om man ska förlita sig på avreglering och 

marknadens krafter. Oavsett så är det en omöjlig fråga att svara på, och inte syftet med denna 

uppsats. Det som gör denna uppsats intressant är att se vilka av dessa två som faktiskt generar 

                                                           
3 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015. USA: Palgrave Macmillan US 2017. E-bok, s. 10. 
4 Ibid, s. 90-92. 
5 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden. Routledge 2012. E-bok, s. 278-279. 
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en ökning av direktinvesteringar mellan länder. Utifrån de siffor som statistiken visar i 

samband med de perioder då regleringar förändras kommer det att skapa en tydligare bild i 

hur direktinvesteringar har förändrats i den Svenska ekonomin. För att genomföra detta 

kommer följande frågor att besvaras. 

 Har avregleringarna för den svenska ekonomin resulterat i att utländska 

direktinvesteringar har ökat i Sverige, och av Sverige utomlands?  

 Visar det på en minskning vid en återreglerad marknad? 

 

1.2 Metod och Material 

Metoden för denna uppsats kommer att grunda sig på en analys av förändringar gällande 

svenska direktinvesteringar i utlandet, samt direktinvesteringar i Sverige genom data från 

UNCTAD som är en förkortning av: United Nations Conference on Trade and Development, 

som redovisar statistik för alla medlemsländer. Tanken är att utifrån de avregleringar och 

återregleringar som sker i Sverige från 1980- talet till idag, se hur detta påverkar 

direktinvesteringar i och av Sverige i form av om de ökar eller minskar i samband med 

avreglering samt sedan om de ökar eller minskar i samband med ökade regleringar. Det 

material som kommer att användas är först och främst statistiska data från UNCTAD som 

presenterar en total av de utåtgående svenska investeringarna samt de inåtgående. Data som 

blivit insamlat kommer att presenteras i diagram, och även att analyseras om det finns något 

tydligt samband mellan direktinvesteringar och avregleringarna 1980–1990-talet samt 

”återregleringarna” efter den globala finanskrisen 2008. Data från UNCTAD kommer att 

presenteras i USD, detta kommer att kunna påverka resultatet eftersom direktinvesteringar blir 

påverkade av valutakursförändringar. Detta kommer att tas i beaktning och redovisas i 

resultatet som en eventuell anledning till direktinvesteringars förändring. Exempelvis som 

riksbankens utredningar presenterar så redovisas sällan svenska direktinvesteringar direkt i 

svenska kronor, utan det är något som företag får räkna om från den valutan som 

kapitaltillgångarna räknas i ursprungligen. Även kommer undersökningar som har gjorts av 

riksbanken 1992-2007, samt även samma utredningar utförda av SCB 2007-2015 att 

användas. I dessa rapporter visas det kort hur direktinvesteringar har ökat eller minskat, och 

vad som kan ha varit orsaker till detta, som ett stöd till statistiken för att tydligare styrka de 

resultat som kommer att presenteras. Sammanlagt kommer det att finnas data för 36 år 

gällande direktinvesteringar, men det finns enbart utredningar för Sveriges direktinvesteringar 

för 23 år.  
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För att förstå hur regleringar av den svenska ekonomin har utvecklats och varför, kommer det 

att redovisas viktiga händelser som kan ha påverkat direktinvesteringar. De händelser som 

kommer att beskrivas är avregleringarna av marknaden under 80–90- talen, finanskrisen 1991, 

den globala finanskrisen 2008 och de försök man gör i att återreglera marknaden i form av 

BASEL III. Eftersom banker har haft en central roll gällande de svenska regleringarna har 

boken Finance and The Welfare State en betydande roll för att förklara djupare hur den 

svenska bankverksamheten har utvecklats under 1900-talet. Även kommer Lennart Schöns två 

böcker vår världs ekonomiska historia och An economic history of modern Sweden som både 

är en bredare beskrivning över hur ekonomin förändras i världen men även specifikt i Sverige. 

Detta för att sätta analysen i en kontext, men även för att skapa bakgrund för hur 

avregleringarna utvecklades under sent 1900-tal fram till nu. Tidigare forskning kommer att 

användas som stöd för uppsatsen, och fokuserar först och främst på teorier om vad för effekter 

direktinvesteringar har på arbetsmarknaden, vad motivet för direktinvesteringar är samt hur 

handel, direktinvesteringar och tillväxt påverkar varandra. 

 

1.3 Källkritik och avgränsning 

Den statistik som kommer att redovisas i denna rapport avser att presentera bokfört värde av 

kapitaltillgångarna. Något som inte presenteras är transaktioner, där av kommer inte 

direktinvesteringars flöde att presenteras. Även en problematik med statistiken är att 

direktinvesteringar kan variera kraftigt och för ett mindre land som Sverige så kan stora 

enskilda affärer visa på ett stort resultat gällande direktinvesteringar, med andra ord att 

kapitaltillgångarna ökar behöver inte nödvändigtvis bero på att antalet direktinvesteringar 

ökar, utan att det är värdet av tillgångarna för investeringarna. Ytterligare en faktor som starkt 

påverkar statistiken är valutakurser. Exempelvis så är ett svenskt moderbolag exponerat för 

valutakursförändring i de olika valutorna. Eftersom de svenska moderbolagen måste redovisa 

i svenska kronor så är siffrorna starkt påverkade av den svenska kronans värde när man räknar 

om. Eftersom ett moderbolag kan ha flertal dotterbolag i olika länder så är man tvingad till att 

räkna om dotterbolagens kapital till svenska kronor. Vilket i sin tur kan visa på en ökning 

eller minskning beroende på värdet av den svenska kronan. Med andra ord är värdet av 

direktinvesteringar starkt påverkade av hur inflationen i landet ser ut. Eftersom statistiken 

redovisas i dollar kommer kontroller av dollarns värde under dessa tre decennier att 

genomföras för att visa på om det har haft någon betydelse för statistiken. En större 

granskning av inflationen under dessa år kommer inte att genomföras då det finns en 
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tidsbegränsning för uppsatsen. Men utifrån riksbankens utredningar kommer det att redovisas 

i visa samband om det har varit valutakursförändringar som varit stark orsak till ökningen 

eller minskningen. Men som tidigare nämnt är det intressanta i statistiken ifall det ökar eller 

minskar i samband med regleringar av den svenska marknaden. 

Varför statistiken kommer att redovisas i USD och inte i svenska kronor är för att de 

utredningar som kommer att användas från riksbanken bara finns från 1992-2015, medan det i 

UNCTAD:s statistik finns siffror enda tillbaks till 1980. I denna uppsats kommer endast att 

undersökas ifall regleringar har en positiv eller negativ verkan på direktinvesteringar. Även 

korta orsaksförklaringar till varför det har utvecklats som det gjort, samt vad anledningen kan 

ha varit. Det som skulle kunna vara av intresse är att skapa ett mått gällande regleringar och 

skapa en regressionsanalys för att se sambandet mellan regleringar och direktinvesteringar 

men sådan data har inte blivit insamlat för denna uppsats på grund av tidsbristen. Det skulle 

kunna vara en stärkande faktor för statistiken och vara ett alternativ för framtida forskning. 

Det kan även vara flertal andra faktorer som spelar in på varför direktinvesteringar ökar och 

minskar exempelvis den svenska tillväxtens betydelse m.m. Men som sagt uppsatsen 

fokuserar enbart på att se över de mönster som eventuellt finns mellan regleringar och 

direktinvesteringar mellan 1980-2016.  

 

2 Tidigare Forskning 
I detta arbete så ska data över direktinvesteringar analyseras i samband med regleringar av 

den svenska marknaden. Den tidigare forskning som kommer att användas i detta arbete är 

som stöd för att se hur direktinvesteringar dels har påverkat arbetsmarknaden. Genom 

Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholms underlagsrapport till 

globaliseringsrådet där de ser över hur direktinvesteringar på både den svenska marknaden 

men även andra länders marknad fått för arbetsmarknadseffekter.  

I en alltmer globaliserad värld arbetar numera en stor del av den svenska arbetskraften i 

multinationella företag, både ägda av svenska företag, men även som är ägda av utländska. De 

menar att inflödet av utländska företag i Sverige har gynnat den svenska ekonomin och 

arbetskraften. Utifrån detta är deras ställningstagande i frågan om regleringar, att de inte 

förespråkar en ekonomisk politik som syftar till att enbart stödja svenskt ägande, men inte 

heller för utländskt ägande i form av subventioner eller skattelättnader.  
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En genomgående diskussion i både denna undersökning, och fler av de tidigare forskningar 

som kommer att användas är inställningen till direktinvesteringar i många utvecklade länder. 

Där menar Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm att politiker i 

många länder ofta är skeptiska av utländska uppköp i sina länder. Särskilt uppköp av företag 

som har strategiska tillgångar i landet.6  

Den nya framväxten av de multinationella företagen är den största skillnaden mellan tidigare 

epokers globalisering och den nutida.7 De multinationella företagen är en central faktor 

gällande direktinvesteringarna i världen. I denna undersökning söker författarna även svara på 

hur man ska förstå den starka ökningen gällande utländska direktinvesteringar i världen. De 

menar att det finns i huvudsak två faktorer: Institutionella och teknologiska förändringar.8 

Trots den negativa inställning som funnits länge bland många länder så har författarna med 

hjälp av statistik i sin undersökning visat på att utländska företag har gynnat den svenska 

arbetskraften i form av löneökning. De menar genom sina resultat att en ekonomisk politik 

som syftar till att begränsa eller förhindra utländskt ägande inte är att rekommenderas.9  

Anne-Christine Strandell har även gjort en rapport år 2007 där syftet med rapporten är att 

analysera de utmaningar och möjligheter som svenskt näringsliv står inför. Författaren tar upp 

faktorer som kan innebära stora möjligheter för svenska företag att öka sin tillväxt genom 

direktinvesteringar, samt utmaningen att klara av den fortsatt hårda konkurrensen på den 

internationella marknaden.10 

Författaren menar på att ett skifte från industrisektorn mot en utökad tjänstesektor även börjar 

ta fart gällande direktinvesteringar i Sverige, men även i utlandet. Industrisektorn har under en 

längre tid varit avreglerad men som tas upp i rapporten så börjar även tjänstesektorn 

avregleras och öppnas upp för direktinvesteringar.11 

Som tidigare nämnt i Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm 

rapport så tar även Strandell upp dilemmat mellan länder som öppet tar emot 

direktinvesteringar som möjligheter att få tillgång till kapital och nya kunskaper. Medan andra 

                                                           
6 Nilsson Haakala Katariina, Heyman Fredrik, Sjöholm Fredrik. Arbetsmarknadseffekter av utländska 

direktinvesteringar, Underlagsrapport till Globaliseringsrådet, 1654-6245 ; 16. 2008. s, 6. 
7 Ibid. s, 9. 
8 Ibid. s, 10. 
9 Ibid. s, 61. 
10 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser. Elanders, Vällingby 

2007. s, 3. 
11 Ibid. s, 7. 
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ser den ökade expansionen som ett hot och oroar sig över ökad konkurrens. Många av de 

länder som känner sig hotade av expansionen riskerar att vidta protektionistiska åtgärder för 

att skydda sitt näringsliv.12 

Strandell tar även upp två olika motiv. Det första är kostnadsmotivet för företag där 

omlokalisering och outsourcing är vanligt. I samband med den ökande internationella 

priskonkurrensen strävar fler företag efter att minska sina kostnader genom att etablera sig i 

låglöneländer. Men Strandell menar på att detta oftast gäller för arbetsintensiva och mer 

standardiserade verksamheter. Författaren tar även upp att det enbart inte är anledningen till 

att företagen väljer att direktinvestera, även välutbildad arbetskraft attraherar 

direktinvesteringar, särskilt inom mer avancerad produktion, speciellt för kunskapsintensiva 

och kundnära tjänster.13 

Det andra motivet som författaren tar upp är marknadsmotivet där hon menar att detta motiv 

är vanligast för expansion. Exempelvis som de nya EU länderna som tillträtt samarbetet under 

2000-talet har svenska företag ökat sina antal anställda. Företagens motiv att etablera sig i 

dessa länder är enligt Strandell för att man vill öka sina marknadsandelar.14 

Strandell tar även upp avregleringars betydelse för direktinvesteringar och privatiseringar av 

statliga företag som bidragande faktor till att allt fler branscher har blivit öppnade för 

direktinvesteringar. Hon tar särskilt upp hur detta har förändrat specifikt tjänstesektorn. Men 

som tidigare nämnt tar hon även upp att trots en ökande avreglering för tjänstesektorn så är 

det inte på samma nivå som industriproduktionen eller handel med varor.15 

En annan syn på direktinvesteringar kommer även att användas i denna uppsats, dock en äldre 

upplaga från 1970-talet, men som sätter det ur ett annat perspektiv. Det är Charles Edquist 

bidrag till boken: Om kapitalets internationalisering. 

Författaren utgår från att direktinvesteringar enbart är en av imperialismens beståndsdelar, 

trots att det är en av de viktigaste.16 

Han försöker redogöra för huvudmålsättningarna för företag att direktinvestera samt vad 

motivet för direktinvesteringar grundar sig i. Den överordnade målsättningen för företag 

enligt Edquist är profitmaximering, medan tillväxt och expansion även är viktiga. Det är i 

                                                           
12 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser, s. 15. 
13 Ibid, s. 19. 
14 Ibid, s. 87. 
15 Ibid, s. 54. 
16 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering. Lund, Rahms boktryckeri 1976, s. 12. 
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huvudsak konkurrensen mellan företagen som gör expansionen till en nödvändighet för de 

enskilda företagen. Men Edquist menar att företagen nödvändigtvis att de tidigare nämnda 

målsättningarna har en karaktär av objektiva lagar i det ekonomiska systemet. 

Målsättningarna beror på de produktionsförhållande som företaget är placerat i och det 

centrala i det kapitalistiska produktionsförhållandet. Syftet med produktionen är att 

ackumulera kapital och öka kapitalägarnas profit.17  

Grundorsaken till alla direktinvesteringar enligt Edquist är en strävan efter maximal vinst och 

kapitalackumulation. Om man genom direktinvesteringar generar en ökad vinst för koncernen 

så kommer det enligt vinstmaximeringsprincipen att leda till ökade direktinvesteringar för 

företagen.18 

Charles Edquist använder sig av två befintliga teorier för direktinvesteringar í sin presentation 

för att konkretisera de tidigare påståendena. Den första teorin Edquist väljer att använda sig av 

är Stephen Hymes.  Denna teori hävdar att inhemska företag har fördelar framför utländska 

företag på den lokala marknaden. Fördelarna grundar sig i att nationella ekonomier ofta är 

mer isolerade från varandra än regioner inom samma land, även att kommunikationer mellan 

länder ofta är dyrare. De inhemska företagen har även fördelen av bättre information gällande 

sitt eget land i form av ekonomin, språket, lagar och politik. Samt att regeringar, konsumenter 

och leverantörer kan välja att diskriminera utländska företag. Men enligt Hymes finns det två 

orsaker trots de tidigare nämnda nackdelarna väljer att direktinvestera utomlands. 

” (1) Kontrollen över det utländska företaget är önskad i avsikt att undanröja 

konkurrens mellan detta företag och företag i andra länder. (2) Kontrollen är 

också önskad för att det investerande företaget fullständigt ska kunna tillägna 

sig avkastning på vissa fördelar.”19 

Det som Hymes menar med detta är att företag kommer i kontakt med varandra på marknaden 

och genom att sälja på samma marknad så uppstår en konkurrens. Om så är fallet så borde det 

vara mer lönsamt att låta en koncern kontrollera alla företag. Det är med andra ord mer 

lönsamt att ersätta decentraliserat beslutsfattande mot centraliserat.20  

Trots alla de nackdelar för utländska företag att direktinvestera i utlandet så måste 

direktinvesteringen kompensera för alla nackdelar om ett företag ska välja att göra det. I form 

av att undanröja konkurrens eller att exploatera fördelar i andra länder är starka skäl till att 

                                                           
17 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering, s. 13. 
18 Ibid, s. 14. 
19 Ibid, s. 16 
20 Ibid, s. 16. 
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företagen gör direktinvesteringar. Om detta uppnås genom direktinvesteringar så har de 

utländska företagen vunnit över de lokala företagens naturliga fördelar.21 

 Monopolsträvan som orsaken till direktinvestering, innebär att företaget får kontrollen över 

priset på en produkt. Detta leder inte till att företag strävar efter att producera flera 

styckenheter till en lägre priskostnad, utan att producera färre men till en högre styckkostnad. 

Vilket i sin tur skulle leda till att alla parter förutom företagets aktieägare skulle förlora.22 

Annan viktig forskning som kommer vara av betydelse är Almfraji och Almsafir som menar 

att direktinvesteringar direkt påverkar den ekonomiska tillväxten i ett land. Genom att 

direktinvesteringar ökar kapitalackumulation och införlivandet av nya ingångar men även 

utländsk teknologi inom produktion som värdlandet får tillgång till.23 

De menar för att ett land ska kunna attrahera direktinvesteringar i mål att öka sin tillväxt så 

finns det krav som värdlandet måste uppfylla. Med krav syftas det på att landet måste ha en 

tillräcklig nivå av ekonomisk stabilitet och en avreglerad marknad, samt även humankapital. 

Om landet uppfyller dessa krav kommer det att spela en positiv roll för relationen mellan 

direktinvesteringar och den ekonomiska tillväxten.24 

Majoriteten av den tidigare forskningen som kommer att användas i denna uppsats visar på en 

positiv inställning gällande direktinvesteringar. Tre av de fyra menar på att direktinvesteringar 

direkt är kopplade till en ökande tillväxt, förbättrade villkor på arbetsmarknaden samt en 

spridning av kunskap. Det intressanta är att de alla är skrivna under 2000- talet, medan den 

bok Charles Edquist är verksam i skrevs på 1970- talet. Detta kan visa på en tydlig förändring 

gällande attityden vad avser direktinvesteringar från då och nu.  

3 Historisk bakgrund 1970- talet 
Sverige har sedan efter andra världskriget haft en bra tillväxt fram till slutet av 60-talet då det 

börjar förändras. En konflikt mellan två ideologiska sidor i form av kalla kriget är ett faktum. 

USA och den fria marknaden representerar den ena sidan, Sovjet unionen med sin 

planekonomi representerar den andra. Sverige däremot väljer en mellanväg. Det börjar kort 

med att den svenska socialdemokratin etablerar ett enormt välfärdsprojekt där alla skulle ha 

möjlighet oavsett ekonomiska förutsättningar men även bidra till samhällets bästa. För att 

                                                           
21 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering, s. 18. 
22 Ibid, s. 19. 
23 Almfraji, Mohammad Amin. Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 

to 2012, s. 208. 
24 Ibid, s. 209, 212. 
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forma det enorma välfärdsprojektet var man tvungen att försöka kontrollera 

marknadskrafterna. Den regim benämns som semireglerad och innebär att landet använder sig 

av lagar för att begränsa.25 

Den tillväxt som Sverige tagit del av under 1950- och 1960-talen hade grundat sig till störst 

del i återuppbyggandet av de västeuropeiska och japanska ekonomierna. Investeringar gav 

god avkastning i form av tillväxt och ökad produktion. Men när världen träder in i 1970-talet 

kommer detta att förändras. Investeringsnivåerna faller och särskilt avkastningen blir 

påverkad av detta. Den ökade konkurrensen ledde till att vinsterna sjönk speciellt inom 

industrin. Länder som hade höga löner pressades extra hårt.26  

1973 slår oljekrisen till mot världen, alla OPEC-länder väljer att höja oljepriserna och 

begränsa sin produktion.27 Något som skapar stora problem för många ekonomier i världen 

som är beroende av billig olja. För att kommer ur den låga tillväxten valde Sverige att 

investera i de äldre industrierna. Detta hjälpte dock inte Sverige att ta sig ur den lågkonjunktur 

man hamnat i under 1970-talet. Sverige devalverade kronan i ett försök att ta sig ur den låga 

tillväxten. Men trots detta så menar Lennart Schön i sin bok An economic history of modern 

Sweden att det var politisk vägledning av ekonomin som var problemet. Att den minskade 

tillväxten och obalansen berodde på fel i systemet i form av de regleringar man etablerat 

exempelvis för kreditmarknaden. Den strukturella kris som uppstod under 1970- talet 

placerade den svenska modellen i en konflikt med de nya vägarna för en ökad tillväxt.28 

Kostnaderna för den svenska offentliga sektorn ökar och skapar ett stort underskott i 

ekonomin. För att få bukt på underskottet blir svenska staten i allt större utsträckning 

beroende av utländska lån. I samband med detta väljer man att öka bankers likviditetskvoter 

som i sin tur minskar utlåning. Som ett resultat ökade inflationen och bankerna blev utsatta 

för ännu strängare regleringar exempelvis för kreditmarknaden. 29 De centrala komponenterna 

för den svenska modellen i form av att kontrollera kapital och arbetsmarknader för ökad 

tillväxt, lönefördelning genom skatter, samt finansiering av offentliga sektorn var på väg att 

explodera i slutet av 1970-talet. I form av att länder i allt större utsträckning blev beroende av 

utländska lån och investeringar ledde detta till att finansiella transaktioner ökade i betydelse 

                                                           
25 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 8-9. 
26 Schön Lennart. Vår världs ekonomiska historia, den industriella tiden del II. Lund, Studentlitteratur AB 2013, 

s. 409. 
27 Ibid, s. 419. 
28 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 301, 313. 
29 Ibid, s. 317. 
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och globaliseringen av finansmarknader i världen accelererade. En ökande 

konkurrensverksamhet växte fram inom de internationella finansmarknaderna och ledde till 

ökad fusionsverksamhet.30 

4 Resultat 
 

4.1 1980- talet avreglerandet av den svenska marknaden 

1982 väljer Sverige att devalvera valutan och enligt Mats Larsson och Gabriel Söderberg är 

detta en av de stora anledningarna till den gamla strukturens fall. Devalveringen hade direkta 

åverkningar för regeringens skuldpolitik och där av även för kreditmarknaden. Regeringens 

ränteutgifter på sina utländska skulder ökade. Privata sektorns likviditet förbättrades och 

kapital började cirkulera utanför reglerade institutionella kreditmarknader. Den nya 

kreditmarknaden kunde inte längre bli reglerad genom räntor som tidigare. Nu när marknaden 

började förändras och tillgångarna minska så var staten tvungen att attrahera privata sektorns 

tillgångar och övertala allmänheten till att köpa fler statsobligationer, och för att genomföra 

detta var man tvungen att anpassa sina inhemska lån till marknaden. De fick etablera 

skuldinstrument på villkor som var konkurrenskraftiga med andra investeringar. Samtidigt var 

man tvungen att avreglera kreditmarknaden och se till att banker fick större rörlig frihet.31 

Man börjar nu med andra ord att gå åt andra hållet och lämnar den traditionella 

socialdemokratiska viljan att kunna kontrollera ekonomin. Privatiseringar och avregleringar 

ökar som en lösning på krisen. Nyliberalismen växer fram i världen där statligt ägande och 

regleringar av ekonomin minskar. En ny monetär regim och ett gemensamt program i 

Västeuropa etableras för en ökad integration inom den europeiska unionen.32 De ökade 

globala kapitalflödena och den ökade integrationen i Europa förändrar även förutsättningarna 

för valutapolitiken. Flytande valutakurser blir allt vanligare i fler ekonomier runt om i 

världen. Men i stora delar såg man fortfarande växelkursen som en del av den ekonomiska 

politiken som kunde stabiliseras genom samarbete och interventioner.33 I samband med att 

den gamla struktur som funnits under efterkrigstiden börjar fallera så börjar den svenska 

ekonomin att förändras. I Sverige börjar man nu eliminera de tidigare regleringar som man 

använt sig av för att kontrollera ekonomin. 1983 väljer man att eliminera likviditetskvoter, 

                                                           
30 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 101. 
31 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 318. 
32 Ibid, s. 283. 
33 Schön Lennart. Vår världs ekonomiska historia, den industriella tiden del II, s. 425. 
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och även regleringar för räntor och nya obligationslån. Tidigare ville man inte att folk, företag 

och banker skulle skuldsätta sig men under 1985-1986 tar man bort lånetaket, och de 

straffräntor som banker fått betala vid lån. Utländska banker får även tillgång till marknaden 

och har tillåtelse att öppna dotterbolag i Sverige. Till sist 1989 väljer staten att ta bort 

kontrollen över utländska valutatransaktioner.34 Detta var början på en framtida svensk 

avreglerad marknad som socialdemokraterna motvilligt valde att etablera. Borttagandet av 

utlåningstaket i november 1985 blev välkänt som novemberrevolutionen i Sverige då Olof 

Palme till slut valde att acceptera avregleringarna av den svenska ekonomin.35  

Mellan 1985-1992 så ökade bankernas utlåning från 359 miljarder till 946 miljarder kronor, 

det var en ökning med 160 %. Nu kunde även banker sätta sina egna räntor och konkurrensen 

mellan långivare ökade, detta i sin tur med höga låneräntor kombinerat med ökat utländska 

kapitalkrediter skapade högre risker för låntagare och även bankerna.36 

Diagram 1: Direktinvesteringar utomlands och i Sverige år 1980- 1990. USD milj. 

 

Källa: http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/752/index.html, 

2017-08-11 

Här ovan i diagrammet kan vi se i hur mycket miljoner amerikanska dollar som 

direktinvesteringar utomlands men även i Sverige har förändrats under 1980- talet. Man kan 

                                                           
34 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 103. 
35 Ibid, s. 105. 
36 Ibid, s. 109-110. 
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direkt se att i samband med avregleringarna av den svenska ekonomin så ökar 

direktinvesteringarna markant. Till en början visar diagrammet på en relativt jämn nivå 

mellan direktinvesteringar utomlands och i Sverige men under senare delen av 1980- talet 

sker det en markant ökning. Direktinvesteringar utomlands ökar med 1320 procent och 

direktinvestering i Sverige med 443 procent mellan 1980 och 1990. I samband med de 

avregleringar i form av kontrollen av att regleringarna av kreditmarknaden och lånetaket tas 

bort som Palme motvilligt skrev under går det att se en ökning enbart mellan 1985 till 1990 

med 371 procent för direktinvesteringar utomlands och 192 procent för direktinvesteringar i 

Sverige. Vilket kan visa på att entreprenörer i större utsträckning kan finansiera sina 

direktinvesteringar genom lån och krediter.  

En anledning till denna ökning av direktinvesteringar kan vara som nämnts i den tidigare 

forskningen gällande attitydförändringen över direktinvesteringar. Där det har visats på att 

Sverige gjort försök i att bevara den gamla strukturen i form av politisk vägledning men som 

misslyckats. För att sedan se avregleringar som den enda lösningen på att få bukt med de 

problem man ställts inför. Som Strandell tar upp så skulle man kunna likna Sverige med ett 

land som gått från att se direktinvesteringar som något hotfullt, och varit skeptiska till uppköp 

av företag eller tillgångar som haft en strategisk betydelse. Där man valt att använda sig av 

protektionistiska åtgärder i form av regleringar och statligt ägande. För att sedan utvecklas till 

ett land som blir allt mer liberaliserat, och öppet välkomnar direktinvesteringar för att få 

tillgång till kapital och ny kunskap som en lösning på de ekonomiska problem man stått mot 

under 1970- 1980- talet.37 Om man jämför Charles Edquist och Strandells inställning till 

direktinvesteringar så går det att se att Edquist inställning till direktinvesteringar under 1970- 

talet är betydligt mer aggressiv. Där han menar att direktinvesteringar är en av imperialismens 

beståndsdelar.38 Strandell menar på att direktinvesteringar istället är en möjlighet för 

företagen att kunna öka sin tillväxt.39 Detta skulle kunna vara ett bevis gällande Charles 

Edquist teori om att anledningen till direktinvesteringar är en strävan efter maximal vinst och 

kapitalackumulation. Och om direktinvesteringar genererar en ökad vinst för koncernen så 

kommer det enligt den vinstmaximeringsprincip han tar upp, att leda till ökade 

direktinvesteringar för företagen. I samband med att den svenska marknaden förändras så 

skulle det kunna tyda på att möjligheten för företag genom direktinvesteringar kan öka sina 

                                                           
37 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser, s. 15. 
38 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering, s. 12. 
39 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser, s, 3. 
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vinster. Med andra ord kommer företagen expandera snabbt i försök att bli en stark 

konkurrent på marknaden.40  

Utifrån motivet gällande vinstmaximering så blir alla kostnader för företagen viktiga inklusive 

lönerna. I samband med att den svenska ekonomin allt mer blir integrerad med den globala så 

ökar priskonkurrensen gällande varor och tjänster. Strandell menar att en möjlig anledning till 

direktinvesteringarnas ökande kan i detta samband vara att företagen vill minska sina 

kostnader och väljer därför att etablera sig i låglöneländer. Men hon tar även upp motivet att 

välutbildad arbetskraft attraherar direktinvesteringar, särskilt inom mer avancerad produktion, 

speciellt för kunskapsintensiva och kundnära tjänster. 

Som tidigare nämnt, i samband med att flera statliga företag blir privatiserade och en 

avreglerad marknad ökar så kan man se stora förändringar vad gäller direktinvesteringarna. 

Strandell påpekar specifikt att avregleringars betydelse för direktinvesteringar och 

privatisering av statliga företag varit en bidragande faktor till att allt fler branscher har blivit 

öppnade för direktinvesteringar.41 

 

4.2 90-talet den nya svenska ekonomins miljö för direktinvesteringar 

Som tidigare nämnt under 1970- och 1980- talet blev nationella regleringar avvecklade vilket 

i sin tur möjliggjorde för en ökande kapitalrörlighet. Detta fick senare påtagliga konsekvenser 

för den svenska ekonomin under första halvan av 1990-talet. Politiska kramper kombinerat 

med en finanskris skapade en ökande instabilitet. Samt att en ökning av kortsiktiga 

kapitalrörelser satte stor press på valutor och ekonomiska politiska regimer.42 I samband med 

de avregleringar som ägde rum under 80-talet i form av att lånande blev enklare för alla parter 

var inte i längden ett hållbart system. Banker som nu även hade fått tillgång till ägande samt 

finansiera finansiella företag ökade.  

Den höga inflationen som följde av den nya marknaden gjorde det möjligt att få avkastning 

enbart genom att låna mer pengar. Man kan säga att svenskar i princip fick betalt för att låna 

pengar. Riksbanken gjorde ett försök att förändra inflationstrycket genom att tillsätta en 

åtstramande penningpolitik i syfte att driva upp räntorna. Detta ledde till ett ökat kapitalflöde 

ut från Sverige som sökte efter mer lönsamma investeringar. Med höga räntor och en instabil 

                                                           
40 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering, s. 13- 14. 
41 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser, s. 54. 
42 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 287. 
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ekonomi attraherades inte investeringar i lika hög utsträckning. Det ökade kapitalflödet ut från 

Sverige satte även press på den svenska kronans värde.43 Exempelvis höjde riksbanken räntan 

den 16-21 september 1992 enda upp till 500 % och räntorna i den privata utlåningsmarknaden 

nådde nivåer upp till 25-30%. Detta var ett resultat av den åtstramningspolitiken som 

riksbanken etablerade i ett försök att stoppa lånen. En konsekvens av detta var att det inte 

längre gick att försvara den svenska kronan och man valde att släppa den fasta växelkursen 

och låta den flyta fritt. Devalvering av kronan blev en direkt konsekvens i samband med detta 

och den svenska exporten ökade. Den instabilitet som uppstod på den svenska 

finansmarknaden och svenska kronan gjorde att utländska företag blev allt mer motvilliga att 

direktinvestera i Sverige, eftersom tillväxten är låg blir avkastningen dålig.44 Ett argument för 

90-talskrisen i Sverige är att avregleringar, karaktäriserat av en ökande konkurrens mellan 

långivare och inflation samt ett skattesystem som skyddade låntagaren från räntorna ledde till 

en överdriven hushållskonsumtion i det svenska samhället, och en överhettad ekonomi.45 Den 

överhettade svenska ekonomin börjar svalna av längre in på 90-talet och till stor del på grund 

av deprecieringen av den svenska kronan, men även av statligt stöd under krisen menar Mats 

Larsson och Gabriel Söderberg. Man kan se att innan krisen finansierades bankers utlåning till 

90 procent av bankinsättningar, men när det utländska kapitalet växte i bankerna så nådde 

bankernas totala utlåning 1989–1990 upp till 140 % av insättningarna.46 Trots att 

investeringarna minskade så möjliggjorde det för Sverige genom exportörer och expansion av 

nya tillväxtsektorer att industriella investeringar snabbt återhämtade sig efter att Sverige tagit 

sig ur krisen, och investeringar kom att nå sin topp under 2000-talet. 

Som tidigare nämnts i samband med bankernas ökade investeringar inom olika sektorer så får 

nu återigen svenska kommersiella banker rättigheter att äga och handla med aktier, något som 

inte varit tillåtet sedan 1932. Detta öppnar upp för nya starka aktörer på marknaden och 

bankerna får möjlighet att expandera sina verksamheter. Men i samband med eliminering av 

riksbankens tidigare regleringar ökade konkurrensen på den svenska marknaden, eftersom den 

öppnade upp sig både för svenska aktörer men även för utländska.47 Samtidigt så började 

svenska företag och finansiärer investera i större utsträckning utanför Sverige, speciellt inom 

                                                           
43 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 114. 
44 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 116. 
45 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 324. 
46 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 117. 
47 Ibid, s. 119.  
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de länder som är medlemmar i EU. Anledningar till att svenska aktörer ökade sin aktivitet på 

internationella marknader var knappast en strävan efter att förstärka sina positioner i Europa, 

utan att snarare en förlängning av fastighetsboomen. Det ökade värdet av svenska tillgångar, 

och företag började förvärva egendomar i europeiska metropoler. De ökade investeringarna 

var till störst del finansierade av lån från svenska banker som hade blivit möjligt genom de 

avregleringarna i form av valutakontrollen och lånetakets borttagande. Eget kapital och 

fastigheter fungerade som säkerhet för lånen medan värdet för egendomar var beroende av 

ökade investeringar.48  

Efter 90-talskrisen blir det även mer aktuellt för Sverige att söka medlemskap i den 

Europeiska unionen. Större delen av de avregleringar som genomförts under 1980- talet var 

för att passa de krav som EU hade gällande medlemskap. Vilket möjliggjorde för Sverige att 

bevara sina internationella marknader inom Europa.49 

Även en stark bidragande faktor till den ökande globaliseringen och Sveriges tillväxtökning 

under senar 1990-tal är framväxten av IT verksamheten, men även farmaceutiska företag som 

ledde omfördelningen och accelererade produktionstillväxten. En ökande optimistisk 

expansion som utgjordes till störst del av IT investeringar. En ökning från en tiondel upp till 

en fjärdedel huvudsakligen inom just elektronik. Företaget Ericsson växte i samband med 

innovationer och etablerade en stark position på marknaden. Även det farmaceutiska företaget 

Astra växte snabbt under dessa år och slogs ihop med det brittiska företaget Zenecca, även ett 

annat farmaceutiskt bolag Pharmacia slogs ihop med ett amerikanskt bolag som hette Upjohn, 

detta är ett tydligt tecken på fusioner som blir allt mer aktuellt under 1990- talet. Fokus i 

Sverige ändrades från produktion till forskning och utveckling, större delen av produktionen 

blev istället flyttat utomlands. Det blev allt vanligare att produktion fördelades på olika platser 

i världen för att sedan sättas ihop i ihop i ett annat land. Där ett moderbolag i Sverige kunde 

äga alla de olika delarna i form av dotterbolag, med andra ord ett multinationellt företag.50 

Sverige deltog i den ökade globaliseringstrenden som innebar större flöden av information, 

kapital och varor över nationalgränser. Två starka bidragande anledningar som Lennart Schön 

tar upp är att regleringar av kapitalmarknaden hade fortsatt relativ länge jämfört med många 

andra länder. Som ett resultat av tidigare regleringar, var det många aktörer inom 

                                                           
48 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 324-325. 
49 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 119. 
50 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 330. 
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finanssektorn som saknade erfarenhet av fri marknadsmiljö. Den andra var att Sverige hade 

ett starkt antal lyckade industriella företag vars aktivitet var av en ökande transnationell 

karaktär. Och även att den osäkerheten gällande Sveriges attityd gentemot ett medlemskap i 

EU gjorde att många svenska företag strävade efter att säkra sina positioner på den europeiska 

marknaden.51 Det går även att se under 1980–1990- talet så ledde den ökade 

internationaliseringen av företag till att utländska investeringar ökade dramatiskt. Exempelvis 

så låg direktinvesteringar från efterkrigstiden fram till 80-talet på 0,5 % -1 % av BNP: n men 

efter 85 så hade utländska direktinvesteringar ökat till 5 % av BNP: n fram till 1990. I 

samband med 90-talskrisen som beskrivits tidigare gjorde att svenska företag och fastigheter 

blev billiga på den internationella marknaden och inflödet av kapital ökade 1990. Den 

överoptimism som existerade i Sverige strax innan 90-talskrisen ledde till att svenska 

finansiärer försökte expandera sina tillgångar utomlands men när detta misslyckades så ökade 

istället utländska tillgångarna i Sverige.52 

Diagram 2: Direktinvesteringar utomlands och i Sverige år 1990- 2000. USD milj. 

 

 

Källa: http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/752/index.html, 

2017-08-11 

Som går att se i diagrammet här ovan så sker det en minskning mellan 1991 fram till 1993 

med 17 procent för investeringar utomlands och 27 procent för investeringar i Sverige. Det 

                                                           
51 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 332. 
52 Ibid, s. 332. 
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sker i samband med att Sverige befinner sig i 1990- talskrisen. Som tidigare nämnt har 

Sverige under dessa år låg tillväxt och en instabil marknad. För de utländska 

direktinvesteringarna i Sverige som minskade mellan 1991-1992 så menar riksbankens 

utredning att en bidragande orsak är att under 1992 resulterade det i stora förluster som gjorde 

att de återinvesterade vinstmedlen blev negativa i samband med den negativa tillväxten. 

Företagens förluster orsakade en reducering av det egna kapitalet i företagen.53 

 Almfraji och Almsafir tar upp kraven för ökande direktinvesteringar i ett land. Med krav 

syftas det på att landet måste ha en tillräcklig nivå av ekonomisk stabilitet och en avreglerad 

marknad, samt även humankapital. Om landet uppfyller dessa krav kommer det att spela en 

positiv roll för relationen mellan direktinvesteringar och den ekonomiska tillväxten.54 Utifrån 

Almfraji och Almsafirs krav samt även utifrån riksbankens utredning kan vi se att det väl 

stämmer in på direktinvesteringarna i Sverige som minskar med 27 procent under 3 år. 

1992 väljer Sverige att depreciera sin valuta som innebär att man går från fast växelkurs till 

flytande växelkurs. I samband med detta så sjönk värdet på den svenska kronan, men exporten 

ökade. Detta leder till att svenska företag blir billigare att köpa upp och direktinvesteringarna 

ökar återigen. Utifrån diagrammet så börjar direktinvesteringarna öka igen markant. Från 

1992 fram till 1995 så ökar direktinvesteringar utomlands med 50 procent. Och i samband 

med att svenska företag blir billiga när man deprecierar kronan så sker det en ökning med 120 

procent för direktinvesteringar i Sverige. Riksbankens undersökning gällande 

direktinvesteringar under 1992 visar att ökningen av direktinvesteringar till störst del beror på 

det valutakursfall som uppstod mellan den 19 november och 31 december 1992. Omräknat till 

svenska kronor stiger värdet på svenska tillgångar i utlandet med samma relation som kronans 

depreciering.55  

Som även tas upp i svenska riksbankens utredning gällande direktinvesteringar och tillgångar 

visar de på att majoriteten av direktinvesteringars ökning beror till störst del av fusioner 

mellan företag. Exempelvis under 1998 beror ökning av direktinvesteringar på att fusioner 

mellan Nordbanken och Meritabank respektive Stora och Enso skedde.56 Som är ett resultat 

av att svenska banker nu har tillåtelse att handla och äga dotterbolag. Även de stora 

                                                           
53 Falk Maria, Holmberg Mikael, Nakayama Sachiko. Direktinvesteringar: tillgångar och avkastning 1992. 

Riksbanken, 1994, s. 5. 
54 Almfraji, Mohammad Amin. Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 

to 2012, s. 209, 212. 
55Falk Maria, Holmberg Mikael, Nakayama Sachiko. Direktinvesteringar: tillgångar och avkastning 1992. 

Riksbanken, 1994, s. 3. 
56 Ibid, s. 7. 
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förändringarna i direktinvesteringarna i utlandet beror på värdet av svenska tillgångar i 

utlandet. När man värderar tillgångar i utlandet måste man räkna om dessa till svenska kronor 

och detta resulterar i att värdet på den svenska kronan blir avgörande om det stiger eller 

sjunker.57 Inflationen i landet är avgörande för direktinvesteringarna. Som riksbankens 

utredningar ofta menar är orsaken till om direktinvesteringar ökar eller minskar så är alltid 

valutakursförändringen en anledning. Exempelvis 1995 stärktes kronan med 6,7 procent och 

det resulterade i att det sammanlagda tillgångsvärdet hade påverkades negativt.58  Vilket går 

att se i diagrammet där direktinvesteringar utomlands minskar med cirka 2 procent mellan 

1995 och 1996. 

Lennart Schöns tar även upp teknologin och nya innovationer som en bidragande faktor till 

den ökade integrationen av den svenska ekonomin. Det blir allt enklare att sprida samt dela 

med sig av information med hjälp av de nya innovationerna som underlättar för de 

multinationella verksamheterna.59 Enligt Hymes teori där de lokala företagen har fördelar i 

form av information om landet, blir till stora delar eliminerade av nya innovationer och en allt 

mer integrerad global marknad. Nackdelarna minskar och direktinvesteringar utifrån Hymers 

teori borde i så fall öka.60 De svenska direktinvesteringarna återhämtar sig efter 90-talskrisen 

och börjar återigen öka med cirka 170 % från 1993 till 2000. Sverige har även gått med den 

europeiska unionen som öppnar upp för nya möjligheter till direktinvesteringar. Den stora 

skillnaden är däremot hur mycket direktinvesteringar från utlandet till Sverige har ökat i 

samband med allt som hände under 1990-talet. Statistiken visar en ökning på över 600 %. 

Utifrån diagrammet och den information som har presenterats så ökar direktinvesteringarna i 

Sverige och utomlands hastigt. Med största sannolikhet på grund av de förändringar som 

skedde under 1980- talet i form av avregleringar, men troligtvis på grund av andra faktorer 

som exempelvis valutakursförändringar.  

 

4.3 Direktinvesteringar under en avreglerad marknad under 2000-talet  

Efter ett tumultartat decennium med en svensk finanskris och stora förändringar för den 

svenska ekonomin och marknaden befinner sig Sverige i början av 2000-talet i en alltmer 

globaliserad samt integrerad marknadsmiljö. Man är nu medlem i europeiska unionen sedan 5 

                                                           
57 Falk Maria, Holmberg Mikael, Nakayama Sachiko. Direktinvesteringar: tillgångar och avkastning 1992, s. 11. 
58 Falk Maria, Holmberg Miakel, Lindell Kajsa. Direktinvesteringar: tillgångar och avkastning 1995, s. 10. 
59 Schön Lennart. An Economic History of Modern Sweden, s. 330. 
60 Lindkvist Kent. Om kapitalets internationalisering, s. 18. 
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år tillbaka och utrikesinvesteringar börjar bli normaliserat på den värdsliga marknaden. För att 

säkra en mer marknadsorienterad ekonomi är målet att helt avveckla det program som 

socialdemokraterna etablerade under efterkrigstiden i form av regleringar med hjälp av 

riksbanken. Man strävar även efter att riksbanken ska bli självständig så att politiker inte 

skulle kan använda sig av monetär politik för att uppnå sina egna. Även inom EU börjar 

etableringen av en gemensam valuta att växa i form av euron.61 Bankernas förutsättningar 

förändrades under 1990- talet i form av att det nu får handla med och äga dotterbolag. Efter 

krisen uppnådde bankers tillgångar 120 % av BNP: n i Sverige, och fram till 2008 ökade 

tillgångarna upp till 370 % av BNP: n.62 Den ökade konkurrensen mellan bankerna gjorde 

även att man nu behövde attrahera sina kunder, och på liknande sätt som innan krisen så 

börjar huslånen åter igen att öka. Eftersom bankerna verkar i en allt mindre reglerad marknad 

så sänker dem lönekraven, samt i vissa fall eliminerar många banker amorteringskraven och 

sänka gränsen för handpenningen vad gäller tillgången för lån. Räntorna både i Sverige och 

internationellt var även låga vilket gjorde att lånen var billiga, något som tidigare har visats 

vara en viktig faktor för direktinvesteringar. I samband med en växande ekonomi och ökade 

löner möjliggjorde det för en expanderande kreditmarknad, och med tanke på hur bra 

ekonomin gick så ansågs inte detta vara något problem. Tidigare utgjordes lånen av banken 

till en stor del av insättningar men detta ändrades i allt större omfattning. Nu blev bankernas 

lån till stor del finansierade av marknadslån som innebar ett ökat inflöde av utländsk valuta 

till bankerna. Så de svenska bankerna både expanderade utåt i samband med ökade tillgångar 

utomlands men även inåt i form av att bankverksamheten i allt större utsträckning finansierar 

sig med internationella pengar.63 Bankerna blir allt starkare aktörer på marknaden, vilket även 

borde ge utslag på en ökning vad gäller direktinvesteringar. 

I samband med att bankerna och den svenska marknaden är allt mer integrerad i den globala 

ekonomin så ökar risken för en kris i en annan världsledande nation att kunna påverka alla de 

andra ekonomierna. Vilket händer år 2008 när den globala finanskrisen sätter fart i USA. 

Svenska bankerna var dock inte direkt exponerade för den amerikanska finansmarknaden 

tillskillnad från flera stora banker i övriga europeiska länder. Bankerna ägde värdepapper i 

den amerikanska finansmarknaden, baserade på amerikanska subprime lån. Subprime lån 

innebär den del av lånemarknaden som riktar sig till mindre kreditvärdiga låntagare, man 

                                                           
61 Larsson Mats, Söderberg Gabriel. Finance and the welfare state: Banking development and regulatory 

Principles in Sweden, 1900 – 2015, s. 124. 
62 Ibid, s. 124. 
63 Ibid, s. 125. 
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lånar ut pengar men tar inte hänsyn till låntagarens återbetalningsförmåga. Problemet med 

detta var att bankerna inte hade koll på vilka det var som ägde dessa värdepapper, och i 

samband med den globala finanskrisen så vågade inte banker längre låna ut pengar till 

varandra.64 

Sverige klarade sig bättre än många andra länder ur den globala finanskrisen. Ett stort 

problem var att Sveriges banker ägde stora tillgångar i Baltikum, vilka inte klarade krisen lika 

bra. Svenska banker som SEB och Swedbank hade lånat runt 400 miljarder kronor i dessa 

länder. Svenska bankerna förlorade stora summor i samband med att de baltiska länderna gick 

dåligt rent ekonomiskt. Man var rädd för att detta skulle spilla över till de nordiska länderna. 

EU gick in och lånade pengar till de baltiska länderna, hade inte detta hänt hade Sverige 

kunnat bli indraget i den globala finanskrisen på riktigt.65  

I samband med den globala finanskrisen börjar Sverige att återigen öka regleringarna. 

Skillnaden denna gång var att nu är det inte bara Sverige som strävar efter ökade regleringar 

utan det är en internationell strävan. Redan under 1970-talets tumult valde G10, inkluderat 

Sverige att etablera en internationell organisation för bankövervakning 1974. Högkvarteret 

blev placerat i Basel i Schweiz och målet för organisationen var att främja samarbete mellan 

olika nationella myndigheter och att göra det svårare för banker att försöka kringgå 

regleringar samt att harmonisera regleringar mellan medlemsnationer.66  

Baselsamarbetet har blivit omarbetat ett flertal gånger, till en början så ändrade man Basel I 

under 1980-1990- talet för att man strävade efter att öka kapitaltillgångarna i samarbetet. Men 

man ansåg inte Basel I att vara tillräckligt för att stå emot risker och 1990 valde man att 

omarbeta fördraget och etablera Basel II som blev klart 2004. Men Basel II blev kortvarigt i 

samband med att den globala finanskrisen började redan 2008. Basel III blev etablerat snabbt 

efter den globala finanskrisen och de viktigaste områden för regleringar som man riktade sig 

in på var högre kapital nivåer för att försäkra sig mot förluster, likviditetsregleringar för att 

försäkra om att bankerna har större tillgång till likvida medel, med andra ord bankens 

betalningsförmåga, och sedan även strängare krav på stora institutioner som anses vara 

systematiskt viktiga för ekonomin. Banksektorerna har varit kritiska till dessa nya regleringar 

eftersom dem tror att detta kommer att påverka den ekonomiska tillväxten. 
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Finansinspektionen fick även en mycket mer aktiv roll i övervakande över bankerna i form av 

penningtvätt och finansiering av terrorism. Och fick även större makt att kontrollera så att inte 

finansiell instabilitet ökade genom exempelvis bolån bland många andra saker. Dessa 

regleringar följde tätt in på de regleringar som förespråkades inom EU.67 

Tidigare i uppsatsen har vi sett att den avreglerade marknaden har genererat en ökning av 

direktinvesteringar. Efter Basel III börjar en reglerad marknad att återigen växa fram, även om 

det är ett internationellt samarbete av regleringar. Som Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik 

Heyman och Fredrik Sjöholms tar upp gällande regleringar är deras ställningstagande i frågan 

om regleringar, att de inte förespråkar en ekonomisk politik som syftar till att enbart stödja 

svenskt ägande, men inte heller för utländskt ägande i form av subventioner eller 

skattelättnader.68 Även Strandell tar upp avregleringars betydelse för direktinvesteringar.69 

Diagram 2: Direktinvesteringar utomlands och i Sverige år 2000- 2016. USD milj. 

 

Källa: http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/752/index.html, 

2017-08-11 

Genom ett EU medlemskap och en avreglerad marknad så fortsätter bara 

direktinvesteringarna att öka. Under början av 2000-talet upplever Sverige en relativt stabil 

                                                           
67 Ibid, s. 129-130. 
68 Nilsson Haakala Katariina, Heyman Fredrik, Sjöholm Fredrik. Arbetsmarknadseffekter av utländska 

direktinvesteringar, s. 6. 
69 Strandell Anne-Christine. Handel, direktinvesteringar och tillväxt, Trender och tendenser, s. 54. 
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tillväxt och från 2000 fram till 2007 har direktinvesteringar av Sverige i utlandet ökat med 

182 procent och direktinvesteringar i Sverige av utlandet med 217 procent.  

Men 2008 upplever världen en global finanskris i samband med att den amerikanska 

ekonomin kraschar. Trots den globala finanskrisen så påverkas inte direktinvesteringarna 

särskilt mycket under de åren. Det sker en minskning av direktinvesteringar utomlands med 3 

procent och i Sverige med 5 procent från 2007 till 2008. För att sedan återigen öka 2008 till 

2009 med 11 procent för direktinvesteringar utomlands och med 19 procent i Sverige. Utifrån 

riksbankens utredning för 2008 så menar de att ökningen av direktinvesteringar beror till 

störst del av valutakursförändringar. Den svenska kronan försvagades med 12,9 procent under 

2008.70 Eftersom Sverige klarade sig relativt bra undan den globala finanskrisen, till skillnad 

från 1990- talskrisen så fortsatte ekonomin att vara stabil vilket enligt Almfraji och Almsafir 

är krav för ett värdland att fortsätta attrahera direktinvesteringar.71 

Utifrån den hypotes vi ställt genom frågeställningen borde direktinvesteringar även visa på en 

minskning i samband med etablerandet av Basel III 2008. Men från 2008 fram till 2013 sker 

det en ökning av direktinvesteringar med 31 procent för direktinvesteringar utomlands och 

med 39 procent i Sverige. Vilket tyder på att de återinförda regleringarna i samband med 

Basel III inte visar på en minskning av direktinvesteringar. Däremot utifrån diagrammet så 

visar direktinvesteringar på en minskning med 13 procent för direktinvesteringar utomlands, 

och en minskning med 26 procent. Vilket skulle kunna tolkas som en minskning på grunda av 

de återinförda regleringarna genom Basel III. Men i detta fall är det väldigt viktigt att ta 

inflationen i beaktning. Eftersom de data som redovisas i diagrammen är i USD och inte i 

svenska kronor så går det att hitta orsaken i riksbankens utredningar. I diagrammet ser vi att 

direktinvesteringarna ökar mellan 2009 fram till 2013 men enligt riksbankens utvärderingar 

som sker i kronor är det annorlunda. Under 2009, 2010 och 2012 sker det en minskning av 

direktinvesteringar enligt riksbankens utredningar. Anledningen till detta är att under dessa år 

förstärktes kronan gentemot andra valutor med 4,4 procent år 2009, 9,3 procent år 2010 och 

med 4,2 procent år 2012. Detta betyder med andra ord att varför diagrammet i uppsatsen visar 

på en ökning är för att dollarns värde har minskat gentemot den svenska kronan under dessa 

år.72 Det går att se att dollarn var värd runt 6 till 7 kr under dessa år från att ha varit värd upp 

                                                           
70 SCB, Direktinvesteringar: Tillgångar och avkastning 2008, s. 9. 
71 Almfraji, Mohammad Amin. Foreign Direct Investment and Economic Growth Literature Review from 1994 

to 2012, s. 209, 212. 
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till 9 kronor i början av 2009.73 Vilket tyder på att som tidigare nämnt om den svenska kronan 

minskar i värde så ökar direktinvesteringarna men om de ökar i värde så minskar 

direktinvesteringarna. Detsamma gäller för dollarn, som vi kan se via diagrammet. Efter 2013 

visar diagrammet på en minskning fram till 2016 med 13 procent för direktinvesteringar 

utomlands och med 26 procent i Sverige. Men återigen utifrån riksbankens utredningar visar 

det på en ökning för direktinvesteringar i samband med att den svenska kronan försvagades 

med nästan 20 procent gentemot dollarn 2014 och med 7 procent 2015.74 Dollarn ökade i 

värde och gick från strax över 6 kronor i värde upp till över 8 kronor.75 Vilket även förklarar 

varför Direktinvesteringar räknat i dollar minskar som är representeras i diagrammet när 

riksbankens utredningar gällande direktinvesteringar visar på en ökning. Trots Basel III 

införande kan vi utifrån utredningarna visa på att de svenska direktinvesteringarna inte har 

minskat trots att diagrammet i denna uppsats visar på det. En förklaring till detta har 

genomgåtts och den fortsatta ökningen i diagrammet förklaras genom att den svenska kronan 

har stärkts mot dollarn, direktinvesteringar i svenska kronor hade visat på en minskning. Även 

efter 2013 där diagrammet visar på en minskning så har det enligt utredningarna skett en 

ökning av direktinvesteringar, detta på grund av att dollarn har stärkts gentemot den svenska 

kronan. 
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Diagram : Direktinvesteringar utomlands och i Sverige år 1980- 2016. USD milj. 

 

Källa: http://unctadstat.unctad.org/CountryProfile/GeneralProfile/en-GB/752/index.html, 

2017-08-11 

5 Slutdiskussion 
Syftet med detta arbete var att få svar på om avregleringarna för den svenska ekonomin 

resulterat i att utländska direktinvesteringar har ökat i Sverige, och av Sverige utomlands. Om 

det visar på en minskning vid en återreglerad marknad. Samt vad som kan ha varit bidragande 

orsaker till att direktinvesteringar ökat eller minskat. För att få svar på detta har dels en 

redovisning av de förändringar som har gjorts gällande regleringar för den svenska 

marknaden. Under 1980- talet gick vi genom hur en reglerad marknad under ett decennium 

blev näst in till helt avreglerad samt hur detta påverkade direktinvesteringarna. Utifrån data 

analysen visar direktinvesteringarna på en ökning i samband med att Sverige börjar avreglera 

sin marknad. Detta stoppas däremot upp på grund av 1990- talskrisen och 

direktinvesteringarna minskar. Men utifrån Almfarji och Almsafirs krav så blir detta 

förståeligt, eftersom Sveriges ekonomi är instabil och ett av kraven var just att värdlandet 

skulle ha en stabil ekonomi. Under 1990-talskrisen väljer Sverige att depreciera sin krona 

vilket leder till att den svenska kronan tappar i värde och även företagen. Detta resulterar i att 

direktinvesteringar ökar i Sverige med snabb takt och många svenska företag blir uppköpta. 

Under 1990- talet kan vi se en markant ökning och slutsatsen kring detta kan dras i form av att 

avreglerandet av marknaden ledde till en förbättrad miljö för direktinvesteringar samt även 

den svenska kronans försvagning efter deprecieringen som ett startskott för 

direktinvesteringar i Sverige. Vilket tyder på att Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman 
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och Fredrik Sjöholms och Strandell som menar på att i samband med avregleringar av 

ekonomin har detta skapat positiva resultat både vad gäller den svenska ekonomin och skapat 

bättre förutsättningar för direktinvesteringar att öka. När det blir lättare att etablera sig på 

marknaden så söker företag efter att etablera sig i låglöneländer för att minska sina kostnader 

genom att man strävar efter en vinstmaximering, som Charles Edquist nämner som ett av de 

starka motiven till att använda sig av direktinvesteringar. Vilket även kan vara en förklaring 

till varför direktinvesteringarna ökar markant under 1990- talet. Lennart Schön tar även upp i 

sin litteratur, innebörden av de tekniska innovationerna i form av ny informationsteknologi. 

Den nya tekniken i samband med en allt mer integrerad marknad kan spridas snabbare och 

fler länder kan få tillgång till den nya kunskapen men även nytt kapital. Med andra ord går det 

att se en ökning av direktinvesteringar samtidigt som Sverige börjar avreglera sin marknad. 

Det beror troligtvis på fler faktorer än enbart avregleringar men utifrån de resultat som 

presenterats är det trots allt en bidragande faktor.  

Den andra frågan var att se om direktinvesteringar minskar i samband med en återreglerad 

marknad. Basel III som etablerades 2008 som ett gemensamt projekt mellan flertal länder för 

att vara bättre förberedda mot framtida ekonomiska kriser valde att återigen införa regleringar. 

Tanken var att detta skulle påverka direktinvesteringar negativt. Utifrån de diagrammen som 

presenterades så visade direktinvesteringarna på en negativ utveckling från 2014 fram till 

2016. Det som däremot visade bero på något helt annat än de nya regleringarna i samband 

med Basel III. De utredningar från riksbanken som har använts i denna uppsats visar på en 

minskning mellan 2008 och 2013 medan diagrammet visar på en ökning. Även enligt 

utredningarna så ökar direktinvesteringarna mellan 2014 och 2016 medan de i diagrammet 

minskar. Detta beror på valutakursförändringarna som sker mellan den amerikanska dollarn 

och svenska kronan. Som visades i presentationen av statistiken så ökar direktinvesteringarna 

i diagrammet när dollarns värde minskar gentemot den svenska kronan, och enligt 

riksbankens undersökningar minskar direktinvesteringarna eftersom svenska kronan ökar i 

värde. Detta gäller även för 2014 fram till 2016 men tvärtom, svenska kronan försvagas 

gentemot dollarn. Detta betyder att det inte går ett samband mellan återinförandet av en mer 

reglerad marknad i form av Basel III och en minskning av direktinvesteringar, eftersom de 

ökar. Slutsatsen här blir att det mycket väl kan påverka direktinvesteringar, något som är svårt 

att se men eftersom direktinvesteringar blivit allt mer normaliserat i en global och integrerad 

marknad så kanske inte de regleringar som etablerats är tillräckligt för att påverka 

direktinvesteringar. Även skillnaden från tidigare är att Basel III innebär att flera länder har 
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liknande regleringar, något som fortsatt skulle kunna främja direktinvesteringar samt vara 

bättre förberedda mot en framtida kris. Det som tydligt har visats genom denna uppsats är att 

resultatet av direktinvesteringar är troligtvis beroende av valutakursförändringar och detta 

skulle kunna vara ett ytterligare område att granska i framtiden. 
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