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Sammanfattning 

 

FDI har sedan början på 80-talet växt sig allt större och blivit en av de viktigaste 

tillgångarna till finansiellt och fysiskt kapital i världen. FDI har enligt många studier 

en viktig funktion för ett lands ekonomiska utveckling, detta gäller främst för 

outvecklade länder men också utvecklade länder. Studiens mål var att hitta viktiga 

faktorer som påverkade FDI inflöde till Sub-Sahara regionen. Den empiriska analysen 

gjordes med hjälp av en OLS regressionsmodell och hade 42 observationer 

sammanlagt. Huvudvariabeln var FDI/BNP. Resultatet av den empiriska analysen 

visade att den viktigaste faktoren för FDI inflöde hos länder söder om Sahara är ett 

lands ekonomiska öppenhet. Öppenhet visade en positiv signifikans i alla regressioner 

som gjordes. BNP per capita hade en negativ signifikans i den första regressionen men 

visade ingen signifikans när kunskapskapital och språkskillnader testades i 

regressioner. Variabeln för naturtillgångar hade en positiv signifikans när en tredje 

regression gjordes där länder delades upp i två språkkategorier. 

 

Nyckelord: FDI, Direkta utländska investeringar, Horisontal/vertikal FDI, OLI-

paradigmet, Livscykelteorin 
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1. Introduktion 

 

1.1 Bakgrund 

 

Sedan början på 80-talet har direkta utländska investeringar (FDI) växt i en allt snabbare takt 

runtom i världen som en effekt av globaliseringen och de transnationella företagens tillväxt. 

Utländska direktinvesteringar nådde sin topp år 2007 när den översteg 2 billioner dollar. Som 

en effekt av finanskrisen 2008 sjönk FDI med ungefär 40 % men har sen dess börjat stiga igen 

(Todaro, 2011). Majoriteten av FDI inflöden har alltid gått till de industrialiserade länderna 

fram tills finanskrisen 2008 inträffade och har sen dess skiftat till utvecklingsländernas fördel. 

År 2012 gick för första gången i historien majoriteten av FDI inflöden till utvecklingsländer. 

År (2013) gick knappt 39 % av världens FDI till industriländer, ungefär 53,5% till 

utvecklingsländer och nästan 7,5 % till länderna i övergångsfasen. De industrialiserade 

länderna har dock fortfarande majoritet när det kommer till utflöden av FDI med cirka 60 % 

år 2013. Industriländers FDI inflöden har sedan finanskrisen krympt samtidigt som den från 

utvecklingsläder ökat(UNCTAD). Många studier har visat positiva ekonomiska effekter av 

FDI för en bra fungerande ekonomi, speciellt för utvecklingsländer (Denisia, 2010). Trots att 

det finns nackdelar med FDI anser de flesta studierna att fördelarna med FDI överväger 

nackdelarna (OECD, 2002). Enligt många forskare är FDI en nödvändighet för att få fart på 

utvecklingsländers ekonomiska tillväxt eftersom den kan bidra till kunskapsöverföringar och 

teknologiska överföringar till värdlandet (Todaro, 2011). Utvecklingsländer och länder i 

övergångsfaserna har med tiden börjat se FDI som en källa för modernisering, ekonomisk 

utveckling, ökad sysselsättning och ökad inkomst i takt med att storleken på den har ökat 

(OECD,2002). 

FDI har också visat sig ha en positiv effekt på inhemska marknaders 

produktivitet då det ökar konkurrensen. De senaste åren har FDI blivit den största källan till 

utländska inflöden av tillgångar till utvecklingsländer (Todaro, 2011). I Afrika var FDI 

inflödet till kontinenten år 2008 dubbelt så stor som det offentliga utvecklingsbiståndet 

(NEPAD, 2010). Om vi antar att ett dotterbolag till ett multinationellt företag producerar en 

färdig vara som ska säljas i den inhemska marknaden kommer företaget troligen att skaffa sig 

leverantörer i värdlandet. Det skapar fler jobbtillfällen för underleverantörer och det kan ske 

kunskapsspridning till dem som i sin tur gör underleverantörerna mer effektiva (Markusen, 

1999). Det här är ett exempel på horisontal FDI eftersom den här typen av FDI är 
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marknadsinriktad (Markusen, 1999). Denna typ av FDI diskuteras senare i uppsatsen.  

 

Tabell. 1. Data är tagen från UNCTAD och visar hur inflödet av FDI ändrats de senaste 20 

åren. Från att majoriteten går till industriländer till att den nu går till utvecklingsländer. 

Värdena är i var miljonte enhet i US dollar.  

  

  

Länderna söder om Sahara har historiskt sett haft svårt för att attrahera utländska företag till 

att investera på deras marknader. Trots många reformer är Afrika fortfarande den kontinent 

som får minst FDI (Suliman, 2009). Från början av 80-talet fram till finanskrisen 2008 har den 

procentuella andelen av världens FDI till länder söder om Sahara FDI ofta legat mellan 1-2% 

(Bartels, 2009). Men den nya positiva trenden för FDI inflöden till utvecklingsläder har också 

påverkat länderna söder om Sahara positivt. Åren 2012-2013 gick ungefär 3 % av världens 

FDI till länder söder om Sahara. Det är de största procentuella siffrorna sedan 1977 för 

området och de största siffrorna i reala termer (UNCTAD). Enligt New Partnership for 

Africas Development (NEPAD ett program inom den afrikanska unionen) så behövde Afrika 

skaffa sig 12 % mer ekonomiska resurser av BNP varje år för att nå målet att halvera antalet 

afrikanska människor som lever på mindre än en dollar om dagen år 2015. Och den resursen 

förväntades komma från FDI (Suliman, 2009). 

Att Afrika har haft svårt med att attrahera FDI ses som problematiskt eftersom mer FDI skulle 
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öka tillväxttakten i området och minska kapitalbristen (Aisedu, 2002). (Asiedu, 2002) kom 

fram till att faktorer som påverkar inflödet av FDI till utvecklingsländer inte påverkar 

länderna söder om Sahara lika mycket. T.ex. så hade en bra infrastruktur och högre 

avkastning på investeringar en signifikant påverkan på FDI inflöden i övriga 

utvecklingsländer men inte de söder om Sahara även om båda visade en positiv inverkan. 

Öppenhet för handel hade en signifikant påverkan på FDI inflöden i utvecklingsländer och 

Sub-Sahara men den var större i utvecklingsländerna. Detta kan visa på att länderna söder om 

Sahara är annorlunda jämfört med andra länder och att deras reformer inte varit lika lyckade i 

länderna söder om Sahara.  

De afrikanska länder som har kunnat attrahera flest utländska direktinvesteringar har 

varit de med de största materiella tillgångarna såsom natur och mineraltillgångar men också 

de med stora hemmamarknader (Morisset, 2000). 

 

1.2 Frågeställning 

 

Vilka faktorer påverkar FDI flöden till länderna söder om Sahara? Afrika drar till sig minst 

FDI av alla kontinenter. Syftet med studien är att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom 

FDI inflödet till länderna söder om Sahara. Resultatet nås genom att en empirisk studie görs 

och en regressionsanalys med hjälp av OLS modellen. 

 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till länderna söder om Sahara. En tvärsnittsanalys gjordes med 42 

afrikanska länder under tidsperioden år 2012. Ytterligare två tvärsnittsanalyser gjordes där en 

regression hade en kunskapsvariabel och den andra delade in länder i olika språkkategorier. 

Det ideala hade varit om studien kunde göras med data från det förra året 2013 men eftersom 

det inte finns data för alla variabler som behövdes i regressionen för tidsperioden blev det en 

tvärsnittsanalys med data från 2012 istället. Studien ville analysera nyare data så den blir mer 

relevant. En tvärsnittsanalys användes eftersom studien ville ha med så många länder som 

möjligt i studien. En paneldataanalys skulle innebära att flera länder skulle uteslutas från 

studien p.g.a. databrist. 
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1.4 Disposition 

 

Det första avsnittet är inledningen som kommer ge en inblick till det som studerats i uppsatsen 

och presentera frågeställningen. Det andra avsnittet förklarar vad FDI är, dess olika 

kategorier, metoder och ledande FDI investerare i Sub-Sahara. Det tredje avsnittet presenterar 

tidigare forskning. Det fjärde avsnittet är den teoretiska delen som presenterar olika teorier för 

FDI och motiv till FDI. Det femte avsnittet visar den empiriska analysen, presentar länderna 

som ingår i regressionen och förklarar variablerna som används och varför. Resultaten på 

regressionsanalyserna presenteras, diskuteras och analyseras. Det sjätte kapitlet är slutsatsen 

på uppsatsen där resultatet sammanfattas och slutsatser diskuteras kring resultatet. 

 

2. Olika kategorier av FDI 

Det finns många kategorier och underkategorier av FDI som kan verka vara väldigt lika men 

ändå har distinkta skillnader. Syftet med det här avsnittet är att redogöra för olika kategorier 

av FDI för läsaren. 

En direkt utländsk investering (FDI) är när ett företags investeringar i ett utländskt företag är 

tillräckligt stora för att investeraren ska få kontroll och inflytande i företaget de investerar i 

under en lång period. Standardmåttet är att man äger minst 10 % av det investerade företagets 

aktier (World bank). Om man äger dotterbolag i utlandet räknas det också som FDI. Äger man 

för lite aktier för att få något stort inflöde kallas det för portfolio investeringar (Markusen, 

1995). Med FDI menas inte bara köpandet av aktier men också överförande av fysiskt kapital.  

Företagen som investerar utomlands kallas för transnationella företag. Majoriteten av dessa 

transnationella företag finns i Nord Amerika, Japan och Europa men ett växande antal 

transnationella företag har börjat etablera sig från länder som Sydkorea, Taiwan, Brasilien och 

China (M. Todaro, 2011). 

 

Det är möjligt för ett land att visa ett negativt nettoinflöde av FDI. Utländska 

direktinvesteringar med negativt tecken indikerar på att nettoskulderna är högre än 

nettotillgångarna eller på ett negativt flöde för investeringar. Exempel på det här är omvända 

investeringar eller avveckling av investeringar i dem länderna (Worldbank). Det enda landet 

med ett negativt FDI inflöde i studiens data är Angola. 
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2.1  Horisontal och Vertikal FDI 

Det finns två huvudkategorier av FDI. Vertikal FDI och horisontal FDI.  

Vertikal FDI är mer exportinriktad och där spelar låga faktorkostnader en större roll när 

företag bestämmer sig för att investera utomlands. De här företagen investerar i utlandet för 

att få tag på resurser de inte har i hemlandet eller för att producera olika intermediära 

produkter som senare skickas tillbaka till hemlandet, sätts ihop till en färdig produkt och säljs 

i hemmamarknaden (Markusen, 2002). Exempel på det är biltillverkning, datorer, Iphones, 

elektronik (monteringsanläggningar). Geografiskt delar vertikala transnationella företag upp 

produktionen till olika länder för att minska produktionskostnader(Markusen, 1995).  

 

Horisontal FDI är lokal och marknadsorienterad och där är marknadens storlek och potential 

viktiga faktorer för investerare (Kinda, 2013). Antagandet här blir att små och fattiga länder 

attraherar mindre horisontal FDI än ekonomier med stora marknader och höga inkomster 

(Aisedu, 2001) De transnationella företag som gör horisontal FDI säljer färdigprodukterna 

eller tjänsterna de producerar i länderna de investerar i samtidigt som de säljer i hemlandet 

också (Markusen, 2002). I den här studien kommer den totala FDI i länderna användas i 

regressionsmodellen istället för att separata de åt eftersom studien vill mäta det totala inflödet. 

 

2.2 ”Greenfield” investeringar och ”Brownfield” investeringar/M&A. 

Det finns två olika metoder för företag att genomföra sin FDI och äntra utländska marknader. 

Greenfield och Brownfield/M&A investeringar är mer eller mindre varandras motsatser när 

det gäller motiven för investeringarna. 

 

Greenfield investering: En ny etablering av företaget d.v.s. att när företaget startar verksamhet 

utomlands startar de från grunden och bygger nya fabriker/produktionsanläggningar eller 

butiker i utlandet. Utvecklingsländerna föredrar Greenfield investeringar eftersom det skapar 

nya långvariga jobbtillfällen och för över nytt kapital till landet då det skapar nya tillgångar i 

det investerade landet (OECD,2002). Greenfield investeringar ökar också marknadens 

kapacitet (Cheng, 2006). Utvecklingsländer motiverar företag till Greenfield investeringar 

med olika policyn som t.ex skattelättnader(OECD, 2002). Några av fördelarna med 

Greenfield investeringar för företag är att företaget kan välja den plats som bäst uppfyller dess 

behov och när man startar på nytt med ny personal hjälper det företaget att integrera sig i 
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marknaden bättre (Cheng, 2006). Högre industriell aktivitet i ett område gör det mindre troligt 

att företag gör Greenfield investeringar. Greenfield investeringar har blivit mer 

förekommande i Sub-Sahara och var i majoritet år 2011(UNCTAD, 2013). 

 

Brownfield investering/M & A: Transnationella företag köper upp aktier hos redan 

existerande företag, fabriker och butiker i utlandet så man har äganderätt och kontroll eller gör 

sammanslagningar med dem. Många utvecklingsländer är negativt inställda till den här typen 

av investeringar eftersom de ser det som att utländska företag tar över den inhemska 

marknaden när de köper upp förankrade företag och samtidigt känner att de förlorar deras 

suveränitet i den inhemska marknaden (OECD, 2002). Sammanslagningar och uppköp av 

företag minskar också den inhemska konkurrensen i landet vilket är bra för företaget men 

kanske inte för den inhemska marknaden (Cheng, 2006). Brownfield investeringar är dock 

mer kostnadseffektiva för företag eftersom de kan använda sig av existerande tillgångar 

(kapital och arbetskraft) istället för att skapa nya. Omstruktureringar och ändrade 

arbetsmetoder kan öka produktiviteten i företaget men det kan också göra det svårare för 

arbetare att anpassa sig till stora skillnader i arbetsmetoder (Cheng, 2006). Detta gäller främst 

företag som kräver stora kunskaper och färdigheter från sina anställda d.v.s. kunskapskapital 

(Noorbakhsh, 2001). 

 

2.3  Ledande investerare i Sub-Sahara  

Den här sektionen baseras på UNCTADs ”world investment rapport 2013”. Den presenterade 

viktiga trender för FDI investeringar i Sub-Sahara mellan år 2011-2012.  

Afrika har haft en positiv trend med ökat FDI inflöde de senaste åren. De som gjorde mest 

FDI investeringar i området var Storbritannien och USA. Frankrike har av tradition varit en 

stor investerare i Sub-Sahara tack vare deras kolonialhistoria. Majoriteten av dessa länders 

FDI var i utvinningsindustrier för naturresurser.  

Utvecklingsländer har blivit allt mer aktiva i Sub-Sahara. De utvecklingsländer som bidrog 

med mest FDI i länderna söder om Sahara 2012 var Kina, Indien, Sydafrika och Malaysia. 

Malaysia bidrog till mest FDI av utvecklingsländerna och investerar i alla sektorer i Sub-

Sahara. Kina och Indiens FDI har fokuserat på att få tag på naturresurser i Sub-Sahara men de 

har också investerat i tjänstesektorer. Utvinning av naturresurser är den sektor som drar till sig 

mest FDI investeringar för länder söder om Sahara(Främst mineraler, olja och naturliga gaser) 

Nya naturresurser har hittats i kontinenten vilket har bidragit till mer FDI i utvinningssektorn. 
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Det har också spridit investeringar ut över kontinenten då det tidigare varit väldigt polariserat 

och gått till ett fåtal länder. FDI investeringar i tillverkningssektorer och tjänstesektorer har 

börjat växa men båda är dock fortfarande relativt små. Ökningen av FDI investeringar i dessa 

sektorer tros öka som en effekt av den allt starkare medelklassen i region. Investeringar 

förväntas öka i dessa sektorer i framtiden. Vinster från FDI investeringar är generellt högre i 

utvecklingsländer(9 % vinst) än i industriländer(5% vinst)(UNCTAD). Det som fått 

investerare att avstå från investeringar hos länder söder om Sahara är att de länge uppfattats 

vara riskzoner på grund av politiska konflikter. 

 

3. Tidigare studier 

 

Suliman och Mollick (2009) har studerat faktorer som påverkar FDI inflöden till 

utvecklingsländer söder om Sahara. Forskarnas synpunkt inför forskningen var att 

humankapital och fred har en tydlig roll för att attrahera företag till FDI i Sub-Sahara. Det 

som fick de att välja denna huvudtes var att de ansåg att det inte fanns många studier som fullt 

ut undersöker hur humankapital påverkar FDI. De ansåg att de studier som gjorts för att mäta 

bristen på FDI i Sub-Sahara fokuserade mer på vinklar som dåligt styrelseskick och politisk 

otrovärdighet och när humankapital mättes var det i relation till BNP. För att stödja deras tes 

refererade författarna till resultat från tidigare studier som indikerade att ökat humankapital 

gjorde vissa länder mer attraktiva för FDI investeringar. I slutssatsen av deras arbete kom de 

fram till att läskunnighet(Proxy för utbildningsnivå), politiska och civila rättigheter (Proxy för 

frihet) är viktiga variabler som påverkar inflöden av FDI. Oroligheter som politiska konflikter 

och krig visade en negativ inverkan på FDI. Författarna drog också en slutsats från resultatet 

att en ökad humankapital kan förhindra väpnade konflikter. De använde sig av en 

kombination av en tvärsnittanalys och en tidsserieanalys mellan perioden 1980-2004 för att 

komma fram till resultaten för de 29 länderna i undersökningen.  

 

Noorbakhsh och Paloni (2001) ansåg att humankapital är en av de viktigaste oberoende 

variablerna som påverkar FDI inflöde till utvecklingsländer och författarnas slutsats var att 

den blivit ännu viktigare under tidens gång eftersom företag blir allt mer teknologiskt 

inriktade och det sätter större krav på arbetare. I arbetet diskuterade de hur företag allt mer 

diversifierar sin FDI till utvecklingsländer och att den inte bara går till investeringar i 

naturresurser.  Författarna motiverar det med statistik som stödjer tesen och resultat från 
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tidigare forskning. Företag blir mer effektivitetssökande och värdesätter kunskapskapital och 

arbetskostnader för att öka konkuserensfördelar. Kritiken för deras teori är att det finns få 

studier som stödjer den och att resultaten från tidigare studier inte varit övertygande. Bortsett 

från humankapital var andra viktiga faktorer hemmamarknadens utvecklingstakt, 

avregleringspolitik, energitillgång, och en bra handelsmiljö. I studien finns data från 36 

utvecklingsländer i Asien, Afrika och Latinamerika. Forskarna använde sig av en OLS 

regressionsmodellen. 

 

Kinda (2013) studerade FDI faktorer med hjälp av data från världsbankens 

enkätundersökningar bland företag och gjorde en regressionsanalys för 30 afrikanska länder 

söder om Sahara. I studien ville Kinda fokusera på andra sektorer än den för 

utvinningsindustrier för naturresurser för att bidra med en annan infallsvinkel. Hon 

diskuterade hur ett förbättrat handelsklimat i länder ökar deras attraktionskraft för FDI. 

Studien diskuterar också hur beroende på vilken typ av FDI länderna söder om Sahara vill 

attrahera behövs olika reformer. Hon separerade horisontala och vertikala FDI och studerade 

var för sig faktorerna som påverkade deras FDI inflöde. Enligt Kindas studie är de viktigaste 

faktorerna för att attrahera FDI infrastruktur, finansieringsbegränsningar, tull och 

handelsregler, humankapital och bra institutioner. Infrastruktur visade sig vara den viktigaste 

variabeln för FDI. 

 

Steve Onyeiwu och Hemanta Shrestha (2004)har i deras empiriska studie använt sig av en 

paneldata analys med data från 29 länder söder om Sahara 1975-1999 för att se vilka faktorer 

som påverkar inflödet av FDI i området. I arbetet diskuterade de hur en stabil marknad och 

stabil politisk miljö har en stor effekt på företag när de bestämmer destinationen för 

investeringar. Att Afrika länge uppfattats vara riskzon för investeringar har enligt författarna 

gjort företag tveksamma till investeringar i kontinenten. Studien ville mäta institutionella och 

makroekonomiska faktorer som påverkar FDI. Beroende variabel i regressionsmodellen var 

FDI som procent av BNP. De oberoende variablerna som visade sig ha en påverkan var 

ländernas inflation, öppenhet, ekonomisk tillväxt, valuta reserver och tillgången till 

naturresurser. Slutsatsen de drog av studien var att ekonomisk utveckling och prisstabilitet är 

policyn som måste fokuseras på för att öka FDI inflöde. De diskuterade dock hur det blir svårt 

att uppfylla de båda målen samtidigt för Sub-Sahara länderna då de förmodligen främst 

prioriterar BNP-tillväxt över stabila inflationsnivåer. Infrastruktur, räntenivån och politiska 
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rättigheter var några av variablerna som inte hade någon signifikans i deras 

regressionsmodell. Författarna använde sig av två regressionsmodeller. 

 

4. Teori 

 

4.1 Eklektiska OLI-paradigmet 

Motiven för de transnationella företagen när de bestämmer sig för att investera utomlands är 

vinster och det finns större potential för vinster i marknader med stora imperfektioner jämfört 

med marknader med mindre imperfektioner(Chen, 2012). 

Det finns många nackdelar och kostnader som transnationella företag måste ta hänsyn till när 

de bestämmer sig för att investera utomlands. Kriterierna som kan påverka företags incitament 

till investeringar negativt om de inte uppfylls presenteras nedanför. 

1. Kommunikation och transportkostnader (infrastruktur). Här har de inhemska företagen 

en fördel jämfört med utländska företag. 

2. Språk och kulturskillnader. 

3. De transnationella företagen har inte kunskaper om värdlandets skatteregler och andra 

skillnader i styrelsesättet. 

4. Expropriering om man är osäker på regeringens styresätt och valuta kurser. 

5. Företag måste stationera tekniker och chefer utomlands och ofta för högre löner så att 

de har incitament till att leva utomlands. 

(Markusen, 1995) 

För att de här företagen ska vilja direktinvestera utomlands måste fördelarna med utländska 

investeringar överväga potentiella nackdelar. Fördelarna presenterade Dunning i OLI 

paradigmet som varit en ledande teoretisk förklaring för transnationella FDI investeringar 

sedan 80-talet. 

 

Dunning (1981) kom fram till att det finns ett mönster inom transnationella företag där han 

upptäckte att det finns tre förhållanden som påverkar transnationella företags direkta 

investeringar utomlands. Han presenterade de förhållandena i OLI-paradigmet. De tre 

förhållandena är O (Ownership advantage), L (Location advantage) och I (Internalization 

advantage). 
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Med (O) ownership advantage (ägande fördelar) menar teorin allt som ger företaget 

tillräckligt mycket marknadsinflytande så att det överväger faktumet att man gör affärer 

utomlands, eftersom de ofta vet mindre om den nya marknaden än lokalbefolkningen och 

initialt är i underläge. Det som skiljer transnationella företag från andra företag är att de 

transnationella företagen har väldigt mycket kunskapskapital och det ger företaget många 

ägande fördelar. Kunskapskapital kan enkelt föras över till utländska produktionsanläggningar 

(Markusen, 2004).  

Exempel på ägande fördelar är patent, att företaget har tillgång till material konkurrenterna 

inte har tillgång till d.v.s. monopol fördelar, att företaget har en effektivare produktionsmetod 

jämfört med konkurrenterna, företagets varumärke och goda rykte. Starka ägande fördelar 

leder till mindre kostnader och högre vinster. 

 

(L) Location advantage (lokala fördelar) mäter fördelarna i produktionskostnader och 

bestämmer om det är bättre att producera i hemlandet eller utomlands genom att jämföra 

tullar, kvoter, transportkostnader, marknadsstorlek, arbetslöner, konkurrenter i marknaden, 

tillgången på kunder, om det finns politiska regler som påverkar FDI, sociala fördelar som 

kulturella skillnader och kundbeteenden.  

 

(I) Internalization advantage (interna fördelar) är att man jämför alternativ för att se om 

utländska direktinvesteringar är det bästa alternativet. Är det bättre att man licenserar 

produktionen till de utländska företagen, att man outsourcar eller är det bättre att man 

producerar inom företaget och i det fallet öppnar t.ex. en fabrik i utlandet för att producera 

varan eller gör en utländsk direkt investering?  

Precis som det nämndes innan så är kunskapskapital väldigt viktigt hos de här företagen. 

Risken med att bara licensera ut sin kunskap/idé till andra företag är att den kan gå förlorad 

om partnerskapet tar slut eller om det andra företaget drar sig ur projektet. Då förlorar det 

transnationella företaget ägande fördelar(O) till andra företag. FDI garanterar att 

kunskapskapitalet stannar inom företaget(Markusen, 2004). 

 

Enligt (Dunning, 2001) själv borde teorin ses som ett ramverk för att analysera faktorer som 

påverkar transnationella företags investeringar utomlands (Dunning, 2001). OLI paradigmet 

har fått kritik för att den från början antog att de tre punkterna O, L och I var oberoende av 

varandra. Men enligt många forskare stämmer inte det. t.ex. att exogena lokala variabler för 

lokala fördelar också kan påverka företagets ägande fördelar. Dunning har i senare studier 
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sagt att de tre punkterna kan vara länkade till varandra men att de då påverkar varandra 

långsiktigt. Det är ändå viktigt att man delar upp de tre punkterna (Dunning, 2001). 

Globaliseringen har en roll i detta då de tre förhållandena i OLI-paradigmet har blivit mer 

sammanlänkade för företag, industrier och länder i takt med att globaliseringen ökat från 80-

talet (Cantell, 2001). Storleken och metoden av investeringar beror på möjligheterna och 

utmaningarna varje har land har att erbjuda för företag(Denisia, 2010) 

 

4.2 Motiv till FDI  

 

Syftet här är att identifiera och presentera motiv till utländska direktinvesteringar. Den här 

sektionen kan ses som en fortsättning på OLI-paradigmet då Dunning utifrån paradigmet 

kunde ta fram huvudmotiv för FDI. De transnationella företagens motiv till FDI kan delas in i 

fyra olika kategorier (Dunning & Lundan, 2008). 

 

1. Sökandet efter naturresurser: De här företagen har som mål att få tag på resurser till 

billigare priser än i hemlandet och resurser som inte finns i hemlandet. Det finns tre 

typer av resurser företag kan eftersträva. De är fysiska resurser (råvaror som t.ex. 

olja, mineraler, ädelmetaler, industriella material, jordbruksprodukter och mer), 

arbetskraftresurser (relativt billig arbetskraft jämfört med hemlandet) och 

teknologiska resurser (sammarbeten med andra företag inom området forskning och 

utveckling) Företag motiveras till den här typen av investeringar för att säkra 

tillgången till viktiga ekonomiska resurser. Den här typen av investeringar beskriver 

motivationen för vertikal FDI bättre. 

 

2. Sökandet efter nya marknader: Huvudmotivet för marknadsorienterad FDI i olika 

länder/regioner är att hitta potentiella köpare av tjänster och produkter. Ofta testas de 

utländska marknaderna först genom exporter och om företag ser större vinstpotential 

direktinvesterar de för att producera i den utländska marknaden. Marknadsorienterad 

FDI görs för att skydda marknadsandelar och för att få fäste i nya marknader. Bortsett 

från huvudmotivet finns det fyra mindre motiv för marknadsorienterad FDI. Den 

första är för att komma närmare utländska huvudleverantörer och minska distansen.

 Den andra är för att lättare kunna anpassa sin produkt för lokalbefolkningen när 

det gäller språk, kultur och smak plus att det gör varan mer familjär för 

lokalbefolkningen. Den tredje är för att transaktionskostnader minskar för varor som 
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produceras nära konsumenter, särskilt varor som är dyra att transportera och som kan 

produceras i smala mängder. Den fjärde är för marknadsstrategiska orsaker. Den här 

typen av investeringar beskriver horisontal FDI som motiveras av marknaders 

storlekar och tillväxt potential. 

 

3. Effektivitetssökande: Motivet för ett effektivsökande FDI är att rationalisera företagets 

etablerade FDI i naturresurser och marknadsorienterade FDI. Det förbättrar de 

ekonomiska skalfördelarna. Det här motivet gäller främst för stora transnationella 

företag som redan etablerat sig i den utländska marknaden och som diversifierat 

produktionen men som söker efter sätt att förbättra den och göra mer effektiv. En 

öppnare marknad för utländska investerare förbättrar processen för 

effektivitetssökande FDI. 

 

4. Sökandet efter strategiska tillgångar: Motivet för den här typen av investering är att 

behålla och öka företagets konkurrenskraft i världsmarknaden. Detta görs genom att 

förbättra redan existerande kapital och öka kompetensen hos arbetarna. Detta 

förväntas öka företagets (O) ägande fördelar i OLI-paradigmet och minska 

konkurrenters ägande fördelar. Motiven för effektivitetssökande FDI och strategisk 

FDI har många punkter gemensamt eftersom den förbättrade effektiviten också gynnar 

den strategiska FDIn. I strategisk FDI ingår allianser och sammanslagningar med 

andra företag. Detta görs ofta för att få teknologiska tillgångar i forskning och 

utveckling i utlandet. Genom att förbättra infrastruktur och humankapital kan 

Utvecklingsländer göra sig själva mer attraktiva till den här typen av investering. 

 

De flesta FDI projekten från transnationella företag är kombinationer av de fyra 

huvudmotiven som nämndes i den här sektionen. Det är sällan företagen bara har ett motiv 

med deras investeringar (Dunning &Lundan 2008).  

 

4.3 Livscykelteorin 

Livscykelsteorin utvecklades av Raymond Vernon 1966 för att förklara vissa typer av FDI 

från USA till Västtyskland efter andra världskriget (Denisia, 2010) 

En produkt har fyra faser i sin livscykel. Det är innovation, mognad, standardisering och 

avveckling.  
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1. I början av livscykeln introducerar företaget en innovation i sin inhemska lokala 

marknad p.g.a. av lätt kommunikation mellan producenter och säljare. Detta görs för 

att lätt kunna göra nödvändiga ändringar och reparationer på produkten. Produkten 

exporteras sen till utlandet.  

 

2. Produkten når mognadsstadiet när teknologin för att tillverka varan är känd hos andra 

höginkomstländer samtidigt som efterfrågan på varan ökar hos länderna företaget 

exporterar till och deras företag börjar tillverka varan själv. För att inte förlora de 

marknaderna gör företaget direktinvesteringar i de utländska marknaderna och 

tillverkar på plats. 

3. I tredje fasen har efterfrågan på produkten blivit mindre elastisk och varan 

massproduceras i flera länder. För att behålla sina konkurrensfördelar görs 

direktinvesteringar i låginkomstländer där arbetskraften är billigare. På det sättet har 

företaget konkurrensfördelar i billigare priser tack vare billigare produktionskostnader. 

4. I den sista fasen avvecklas produkten när en ny och bättre innovation introduceras till 

marknaden (Markusen 1995). 

Enligt teorin sker FDI mellan det andra och tredje stadiet i livscykelsteorin. Den kritik 

livscykelteorin får är att den inte kan förklara alla typer av FDI. 

 

4.4 Sammanfattning 

 

De viktigaste faktorerna för FDI enligt teorin verkar vara ländernas naturresurser och 

storleken på deras marknader. Marknadsstorlek spelar roll i livscykelns andra fas medan i 

tredje fasen är skalfördelar det viktigaste då företag söker de billigaste arbetskrafterna för att 

öka sin konkurrens och produktion.  

Baserat på OLI-paradigmet förväntas variabler som mäter tillgängligheten på naturresurser, 

marknadsstorlek och den ekonomiska öppenheten vara viktiga faktorer för FDI. 

Avskräckande effekter på direkta investeringar utomlands förväntas dålig infrastruktur, stora 

språkskillnader och en låg nivå på humankapital ha. Ägande(O) och interna(I) fördelar 

varierar från företag till företag beroende på olika sammanhang som återspeglas ekonomiska, 

sociala och politiska situationer i värdländer. Det länderna kan påverka är deras lokala 

fördelar(L)för att öka attraktion till deras marknader (Denisia, 2010). 
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5. Empirisk analys 

 

I den här sektionen av studien presenteras regressionsmodellerna och en förklaring av 

variablerna som används i dem. Den empiriska delen avslutas med en analys av regressionens 

resultat. 

 

5.1 Data och länder 

I modellen kommer variabler för året 2012 användas i regressionsmodellen. Beroende 

variabeln är FDI/BNP. De oberoende variablerna är BNP-tillväxt, öppenhet, infrastruktur, 

population, BNP per capita, inflation, volatilitet, korruption, frihet och naturresurser. 

Regressionsmodellen är en OLS modell. Det fanns inte data för alla länder söder om Sahara 

men data har samlats från tillräckligt många länder för att det ändå utgör en bra representation 

för hela området. Av 48 möjliga är det totalt 42 observerade länder i regressionen. 

Variablerna bestämdes genom att jämföra med tidigare studier och litteratur.  

Data hämtades från erkända institut som Worldbank, Freedomhouse, UNCTAD och 

Transpericy international. 

Länderna i regressionen är Angola, Benin, Burundi, Burkina Faso, Botswana, 

Kamerun, Cape Verde, Central Afrika, Chad, Comorros, Kongo, demokratiska republiken 

Kongo, Elfenbenskusten, Djibouti, Equatorial Guinea, Etiopien, Gabon, Ghana, Gambia, 

Guinea, Guinea bissau, Kenya, Liberia, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritania, 

Mauritius, Mocambique, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and princip, Senegal, 

Seychelles, Sierra Leone, Sydafrika, Norra Sudan, Swaziland, Uganda, Tanzania, Zambia och 

Zimbabwe. 

 

5.2 Regressions modell 

 

FDI=𝛽0+𝛽1𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖 + 𝛽2𝐵𝑁𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖 + 𝛽3𝑜𝑝𝑒𝑛𝑖+ 𝛽4𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑖 +  𝛽5𝑝𝑜𝑝𝑖 + 𝛽6𝐵𝑁𝑃𝑐𝑎𝑝𝑖 +

𝛽7𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎 + 𝛽8𝑘𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡 + 𝛽9𝐹𝑟𝑖ℎ𝑒𝑡 + 𝜀 

 

Variabler 

 

FDI= netto inflödet av direkta utländska investeringar 2012 som en procent av BNP 

𝛽=skärningspunkt/intercept 
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Natur=värdet på naturliga resurser som andel av BNP i respektive länder 

BNP=BNP tillväxt år 2012 

Öppen=ekonomisk öppenhet 

Infra=infrastruktur 

Pop=populations tillväxt 

BNPcap=BNP per capita 

Infla=inflation 2012 

Korrupt=korruptionsnivån 

Frihet=politiska och civila rättigheter 

𝜀=fel term 

 

5.3 Förklaring av variabler 

 

Netto inflöde av FDI:  

Huvudvariabeln kommer mätas med data från 2012. Data är tagen från världsbankens 

officiella hemsida. Variabeln definieras som procent av FDI delat i BNP.  

  

Naturresurser: I sektionen som diskuterade motiv till FDI var ett av motiven sökandet efter 

naturresurser.  Variabeln för naturresurser förväntas ha en positiv signifikant roll i 

regressionsanalysen. Den hade en signifikant roll i Onyeiwus m.fl,(2004) empiriska studie 

som menade att motiven till FDI i regionen är främst sökandet efter naturresurser(vertikal 

FDI) och att företag lägger mindre betydelse hos andra faktorer. Några exempel är Nigeria 

med dålig infrastruktur 1994, men bland de sju utvecklingsländer med mest FDI inflöden det 

året tack vare landets oljeresurser och Angola som fick mest FDI i Sub-Sahara 1998 tack vare 

dess naturresurser trots att det ansågs vara det mest ostabila landet i regionen det 

året(Onyeiwu, 2004). Tillgången till naturresurser (främst gaser och råolja) är av tradition en 

stor mottagare av utländska direktinvesteringar till Afrika (NEPAD. 2010).  

De afrikanska länder som har kunnat attrahera flest utländska direktinvesteringar har varit de 

med de största materiella tillgångarna såsom natur och mineraltillgångar (Morisset, 2000). 

Data tas från världsbankens officiella hemsida. Indikatorn är ”Total natural resource rent % of 

GDP” som mäter hur stor procentuell del av BNP som består av landets försäljning på 

naturresurser. I indikatorn ingår summan av råolja, naturgaser, kol, mineraler och skog. 
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Öppenhet: 

Den här variabeln definieras som import plus export delat i BNP. Öppenhet visar hur 

välintegrerad landets marknad är med världsmarknaden. Öppna ekonomier är mer benägna att 

genomföra och upprätthålla en stabil och trovärdig makroekonomisk politik plus att kapital 

rör sig lättare till och från de nationella gränserna när man avreglerar hinder för 

handel(Onyeiwu, 2004). Detta kan motivera fler företag till FDI. Variabeln för öppenhet 

förväntas ha en positiv effekt på FDI inflöde.  

Öppenhet var signifikativ i (Noorbakhsh, 2001) och (Onyeiwu, 2004) studie. Data för import 

och export tas från UNCTADs estimerade data. I deras data var export och import 

presenterade i var miljonte enhet så för båda data gångrades enheterna med 1 000 000 innan 

de plussades ihop och delades med BNP för att räkna ut öppenhet. 

 

BNP-tillväxt:  

BNP visar marknadsstorleken. En större marknad förväntas locka fler företag till att investera 

i utlandet. Främst när det gäller horisontal FDI(Kinda, 2013). Det är troligen tack vare den 

stora BNP-tillväxten i Sub-Sahara de senaste åren som FDI inflödet ökat till 

området(UNCTAD, 2013)Variabeln för BNP förväntas ha en positiv effekt på FDI i 

regressionsmodellen. Data är tagen från världsbankens officiella hemsida med indikatoren 

”world development indicators”. Ett land med stigande BNP förväntas ha en positiv effekt på 

FDI inflöde eftersom det visar på större framtida vinstpotential för företag och en bättre 

ekonomi.  

 

BNP per capita: Ett lands BNP per capita visar populationens köpkraft. Om ett land har ett 

lågt BNP per capita visar det troligen på en fattig befolkning. Ett land med hög BNP per 

capita visar en population med stark köpkraft och efterfråga(Suliman, 2009) och förväntas 

attrahera mer horistontal FDI. Enligt UNCTADs rapport har horisontal FDI ökat i området 

som effekt av en rikare medelklass. BNP per capita förväntas ha en positiv effekt på FDI i 

regressionsmodellen. Måttet är i US dollar taget från världsbanken. Indikatorn är ”GDP per 

capita (current US dollar)” 

 

Infrastruktur:  

Utländska investerare föredrar ekonomier med ett väl utvecklat nätverk av vägar, flygplatser, 

vattenförsörjning, avbrottsfri strömförsörjning, telefoner och Internetåtkomst. Vissa studier 

har dessutom visat att produktionskostnaderna är vanligtvis lägre i länder med välutvecklad 
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infrastruktur än i länder med dålig infrastruktur (Onyeiwu,2004),(Bartels,2009). 

Länder med god infrastruktur förväntas därför locka till sig fler utländska direktinvesteringar. 

I teoridelen togs det upp om hur en dålig infrastruktur hade en avskräckande effekt på 

investerare. Som Proxy för infrastruktur kommer populationens tillgång till förbättrade 

vattenkällor mätas i den första regressionsanalysen och antalet internet användare per 100 

personer i den andra regressionsanalysen. Data är tagen från världsbankens officiella hemsida. 

Indikatorn är ”Improved water source (% of population with access)” Siffrorna är 

procentuella från 0-100% där 100 % betyder att hela populationen har tillgång till förbättrade 

vatten källor d.v.s. kranvatten, stigrör, rörbrunnar m.m. . För internet är indikatorn ”Internet 

users (per 100 people)” Variabeln för infrastruktur förväntas ha ett positivt samband med FDI 

i regressionsanalysen. Det är osäkert om den kommer ha en stor signifikans eller inte. En bra 

infrastruktur hade enligt (Aisedu, 2002) inte någon stor signifikans på FDI inflödet till 

länderna söder om Sahara. Många studier använde sig av antalet telefonlinjer per 1000 

personer som proxy för infrastruktur. Det fanns inte data för telefonlinjer för årtalet som 

studerades och det kunde därför inte användas i den här studien.  

 

Populations tillväxt:  

Population kan också ses som en indikator på marknadsstorlek(Suliman, 2009). En större 

population visar på fler potentiella kunder. Variabeln för population förväntas ha en positiv 

effekt på FDI i regressionsmodellen. Måttet är i procent och visar populationens tillväxt 

jämfört med året tidigare. Data är tagen från världsbankens officiella hemsida. Indikatorn är ” 

population growth (annual%)” 

 

Inflation: 

Inflation anser många studier har en signifikant effekt på FDI inflöden. En ekonomi med låg 

och stabil inflation drar till sig mer FDI än en ekonomi med en hög inflation särskilt om den 

är väldigt volatil. En hög inflation kan vara ett tecken på dåliga ekonomiska förhållanden i ett 

land vilket är avskräckande för investerare(Onyeiwu, 2004). Enligt (Markusen, 1999) har 

inflationsnivån ingen effekt på FDI. Variabeln för inflation förväntas ha en negativ påverkan 

på FDI i regressionsmodellen. Världsbanken är data tagen ifrån. Det finns två sätt att definiera 

inflation, med konsumentprisindex och med BNP deflatorn. Den här studien använde sig av 

BNP deflatorn eftersom den mäter inflationsförändringar i hela ekonomier. Indikatorn är 

”Inflation, GDP deflator (annual %)”. 
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Volatilitet: 

En ekonomi med volatil inflation visar på en ostabil ekonomi(Onyeiwu,2004).I den andra 

regressionsanalysen mäts inflationens volatilitet. Volatiliteten mättes genom att ta data för 

inflation mellan år 2002-2012 från samma indikator som variabeln för inflation och sedan 

räkna ut variansen för respektive länder som ingår i analysen. 

 

Korruption: En anledning till att företag inte vill investera i länderna söder om Sahara är för 

att den anses vara en riskzon för investerare jämfört med andra områden på grund av 

korruption, krig och politiska konflikter. Hög korroption kan tyda på att landets institutioner 

inte fungerar som de ska vilket minskar tryggheten för investerare(Kinda, 2013). Data för 

korruption mäts genom att ta ländernas korruptionsindex (KPI).  

Data är tagen från organisationen Transpericy International. Organisationen bildades 1993 

och jobbar mot korruption. KPI ger poäng till länder baserat på hur korrumperat deras 

offentliga sektor verkar vara för omvärlden. KPI indexet har en skala från 0-100. Ett land med 

hundra poäng anses vara fri från korruption och ett land med noll poäng ses som väldigt 

korrumperat. KPI indexet förväntas vara positivt relaterat till FDI. 

 

Frihet: Att Sub-Sahara länge uppfattats vara en stor riskzon gör att investerare blivit 

tveksamma till att investera i området även om vinsterna är större än i andra 

kontinenter(Onyeiwu, 2004). Frihetsvariabeln definieras genom att mäta index mellan 1-7 för 

politiska rättigheter(PR) och civila rättigheter(CL) för respektive länder. Data är tagen från 

freedomhouses årsrapport år 2013. Freedomhouse är en självständig organisation som har 

som mål att sprida frihet i världen. Ett land med 1 som index anses vara ett fritt land och ett 

land med 7 som index ses inte som ett fritt land. Båda indexen kommer slås ihop till en 

variabel så det blir ett index mellan 2-14 i regressionen. Anledningen till att årsrapporten för 

år 2013 valdes är för att dess resultat är baserade på politiska händelser i länderna år 2012. 

Variabeln förväntas vara negativt relaterat till FDI variabeln. Variabeln för frihet hade en 

signifikant och negativ effekt på FDI inflöde i Sulimans studie (Suliman, 2009).  

 

Humankapital: Många studier tidigare har använt den som en oberoende variabel. Den här 

variabeln ses som viktig eftersom den visar befolkningens kompetenser. Det här är viktigt för 

företag som behöver arbetskraft i investeringsområdena och det minskar kostnaderna om de 

kan anlita personal lokalt.  
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En viss nivå på humankapitalet är också viktigt för lokalbefolkningen för att de ska kunna ta 

tillvara på spridningseffekten från teknologiska investeringar. I analysen kommer antalet 

personer med gymnasieutbildning användas som Proxy för humankapital. Variabeln för 

humankapital förväntas ha en positiv effekt på FDI i regressionsmodellen. Variabeln hade en 

signifikant effekt på FDI inflöden i (Noorbakhsh, 2001) studie för utvecklingsländers FDI 

inflöde och (Suliman, 2009) studie för Sub-Sahara. Variabeln används i den andra 

regressionsanalysen. Indikatorn är ” Secondary education, general pupils”. 

 

 

Tabell 1. Översikt över regressionsvariabler, förväntade resultat och faktiskt resultat 

 

 

 

Variabler Beskrivning källa Förväntat 

resultat 

Faktiskt 

resultat 

FDI FDI/BNP Världsbanken Beroende 

variabel 

 

Natur Naturliga resurser % 

av BNP 

Världsbanken + + 

Öppen (Export+import)/ 

BNP 

UNCTAD + + 

Infra Population tillgång 

till förbättrad 

vattenkälla 0-100% 

och internet 

användare per 100 

person 

Världsbanken + - 

BNP 

 

BNP tillväxt 0-100% Världsbanken + - 

Pop Populationstillväxt 0-

100% 

Världsbanken + - 

Infla 

 

Inflation Världsbanken - + 

Volatilitet Varians på länders 

inflation 2002-2012 

Världsbanken - - 

BNPcap 

 

BNP per kapita Världsbanken + - 

Korrupt KPI index Transpericy 

international 
+ + 

Frihet Politiska och civila 

rättigheter 

Freedom house - - 

Kunskap Antalet personer med 

gymnasium 

utbildning 

Världsbanken + - 
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5.4 Regressionsanalys 

Regressionsresultat med användandet av OLS modellen och FDI som beroende variabel.  

Regressionsmodellen har 42 observationer totalt. 

 

Tabell 2. Regressionsresultat 

Beroendevariabel: FDI som procent av BNP år 2012   

Regression 1 2 3 4 5 6 

Oberoende 

variabler 

 

Konstant 

Koefficient 

 

0,0846*** 

(0,0263) 

Koefficient 

 

−0,0845*** 

(0,0252) 

Koefficient 

 

−0,0044 

(0,1065) 

Koefficient 

 

 0,0573 

(0,1333) 

Koefficient 
 

−0,0845*** 

(0,0233) 

Koefficient 

 

0,1004 

(0,1235) 

Öppenhet 0.1703*** 

(0,0273) 

0.2010*** 

(0,0272) 

0.1956*** 

(0,0302)  

0,1948*** 

(0,0307)   

0,2047*** 

(0,0247) 

0,1918*** 

(0,0289) 

Natur 0,0004 

(0,0007) 

0,0008 

(0,0007) 

0,0008 

(0,0009) 

0,0010 

(0,0010)  

 0,0011 

(0,0009) 

BNPtillväxt  −0,0016 

(0,003) 

−0,0020 

(0,0035) 

−0,0019 

(0,0036) 

 −0,0015 

(0,0034) 

BNPcapita  −9,78e-

06*** 

(2,908e-06) 

−1.318e-

05** 

(5,59e-06) 

−1,301e-

05** 

(5,68e-06)  

−8.895e-

06*** 

(2.74e-06) 

−8.103e-06 

(5.859e-06) 

Infra   −0,0011 

(0,0009) 

−0,0012 

(0,0010)  

 −0,0015 

(0,0009) 

Korruption   0,0012 

(0,0015) 

0,0004  

(0,0018) 

 −0,0002 

(0,0017) 

Populationstillväx

t 
  −0,0092 

(0,02462) 

−0,0098 

(0,0252) 

 −8.719e-05 

(0,0239) 

Inflation    0,0005  

(0,0014)  

  

Volatilitet      −8.947e-05* 

(4.461e-05) 

Frihet    −0,0048  

(0,0048) 

 −0,0059 

(0,0045) 

𝑹 0,532523 0,639181 0,667389 0,678944 0,624987  0,713647 

𝑹𝟐 0,509719 0,602174 0,598910 0,588648 0,606693  0,633110 

N 44 44 42 42 44 42 

 

*=10% signifikans,**=5% signifikans, ***=1% signifikans 

 

(   ) =standardavvikelse 

  

R = determinationskoefficient 

  

𝑅2 = justerad determinationskoefficient 

 

N = Observationer 
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En korrelationsmatris för variablerna i regressionen presenteras i appendix(Tabell 4) 

Variabeln för öppenhet hade hög korrelation med huvudvariabeln medans de andra 

variablerna visade en ganska låg korrelationsgrad med huvudvariabeln. Detta kan förklara 

varför öppenhet var den variabel som visade mest signifikans i regressionen. Majoriteten av 

variablerna visar de förväntade tecknen förutom de för infrastruktur, BNP per capita och 

populationstillväxt. Variabeln för frihet och korruption visade mest korrelation mellan 

variablerna så det fanns en risk att de påverkat varandra. Detta syntes dock inte i 

regressionsresultatet där man ser man hur ingen av de ändrade tecken när båda testades 

separat. Korruption visade en ganska hög multikollinearitet med variabeln för population. 

Korrelationen var dock inte på en nivå där de kan ändra varandras tecken. Resterande 

variabler hade en ganska låg multikollinaritet med varandra. 

 

Resultatet var ganska oväntat. De enda variabler som hade någon signifikans var de för 

öppenhet, BNP per capita och volatilitet. Den enda variabeln med en positiv signifikans i 

regression var den för öppenhet med 1 % signifikans d.v.s. att det är 99 % säkert att ett lands 

öppenhet påverkar dess nettoinflöde positivt och att man med 99 % säkerhet kan förkasta 

nollhypotesen för den här variabeln.  

En öppnare ekonomi gör det lättare med transaktioner från och till landet och det är därför ett 

väntat resultat. Den positiva påverkan av handelsöppenheten tycks bekräfta argumenten att 

liberaliseringen av handeln leder till en mer allmän minskning av administrativa hinder och 

förbättrar handelsklimatet. Länder med låga barriärer sätter också lägre krav på FDI och det 

skickar positiva signaler till utländska företag (Morisset, J. 2000) Resultatet visar att det är 

den viktigaste variabeln för att attrahera FDI.  

 

Väldigt oväntat var det att BNP per capita skulle ha en negativ effekt på FDI med en 

signifikans på 5 %. Möjligtvis kan det förklaras med livscykelteorin som menade att i 

produkters tredje fas i deras livscyklar börjar företag söka upp billigare arbetskraft i andra 

länder för att behålla sin konkurrens och förbättra sina skalfördelar(Markusen, 1995). Ett 

lands BNP per capita kan visa populationens levnadsstandard. En hög BNP per capita kan 

visa på en rikare befolkning och därmed också en dyrare arbetskraft. De företag som söker en 

billigare arbetskraft kanske väljer att investera i länder med lägre BNP per capita för att hitta 

billigare arbetskraft. En hypotes är att kostnaden för arbetskraft är viktig för företag som gör 

effektivitetssökande FDI (Noorbakhsh, 2001). Problemet är att det inte går ihop med det som 

beskrivs i andra studier och rapporter som menar att variabeln borde vara positiv(UNCTAD). 



25 

 

I resultaten som syns i de andra regressionsfunktionerna i Tabell 5.1 och Tabell 5.2 visades 

ingen signifikans för BNP per capita variabeln. BNP per capita visade positivt tecken i en av 

regressionerna i Tabell 5.2 Detta gör att resultatet inte är konsekvent för BNP per capita 

variabeln då den visade olika tecken och signifikans i de olika regressionerna och man får 

tyda dess resultat med försiktighet. 

 

När volatilitet användes som variabel istället för inflation fick den en negativ signifikans på 

10 %. Resultatet är intressant eftersom när bara inflationsnivån mättes visade den ingen 

signifikans i regressionen. Detta kan visa på att det som oroar företag mest när det gäller 

investeringar inte är nivån på själva inflationen men volatiliteten på den.  

Det var också oväntat att BNP-tillväxt och populationstillväxten skulle ha en 

negativ effekt på FDI inflöden i regressionen men båda variablerna visade ingen signifikans. 

BNP-tillväxt, populationstillväxt och BNP per capita var variablerna som skulle mäta den 

inhemska marknadsstorleken hos länderna. Marknadsstorleken och dess tillväxtpotential var 

enligt teorin (L) i OLI paradigmet bland annat viktig för att attrahera marknadsinriktad FDI 

d.v.s. horisontal FDI. Att variablerna som skulle representera marknadsstorleken inte var mer 

signifikanta kan visa på att de afrikanska länderna främst attraherar vertikal FDI och att 

horisontal FDI är mindre förekommande i regionen. Majoriteten av utvecklingsländerna i de 

observerade ländernas data visade på en positiv tillväxt i BNP. Det borde ökat incitamenten 

till att göra horisontal FDI mer enligt teorin. Horisontal FDI i området har ökat men är relativt 

litet jämfört med Vertikal FDI som fortfarande dominerar i Sub-Sahara(UNCTAD)  

Variabeln för infrastruktur fick inte heller det förväntade tecknet då den blev negativ istället 

för positiv när tillgången till förbättrade vattenkällor användes som proxy för infrastruktur. En 

orsak till det kan vara att andra data för variabeln använts i andra studier. 

 

Variabeln för naturresurser fick ett positivt tecken som väntat men visade ingen signifikans i 

alla regressionsmodellerna med undantaget av den regression som delade upp länderna i olika 

språkkategorier. En förklaring till det är att naturresurser alltid varit en viktig faktor för att 

attrahera FDI men har sen 60-talet blivit relativt mindre viktig i och med att företag börjat 

differentiera sina investeringar mer till andra sektorer (Noorbakhsh, 2001). Det stämmer dock 

inte med UNCTADs rapport som menar att FDI i utvinningssektorer fortfarande är den största 

i Sub-Sahara. 

Variablerna för korruption och frihet fick de förväntade resultateten och stämmer bra med 

resultaten från tidigare studier där de flesta av de visade på att korruption och brist på 
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mänskliga rättigheter stoppade företag från att investera i dessa länder på grund av pågående 

politiska konflikter(Suliman, 2009).  

 

Regressionsmodellen fick en determinationskoefficient på cirka 68 % (R = 0,678944) och en 

justerad determinationskoefficient på 58 % (𝑅2 = 0,588648) vilket är ett bra resultat för en 

tvärsnittsmodell. En determinationskoefficient över 50 % ses som ett bra resultat för 

determinationskoefficienten (Studenmund, 2011). Determinationskoefficienten behöver inte 

spela en avgörande roll för hur lyckad forskningen är men en hög determinations koefficient 

visar på att rätt variabler har används till forskningen (Studenmund, 2011). 

 

Liberia misstänktes vara en ”outlier” så en regressionsmodell gjordes utan landet för att se om 

det skulle bli någon stor skillnad. Resultatet blev i stort detsamma. Öppenhet hade fortfarande 

99 % signifikans och stannade som den variabel med störst positiv signifikans för FDI inflöde 

och BNP per capita fick 90 % signifikans istället för 95 % och blev den variabel med störst 

negativ signifikans för FDI. Alla variabler behöll deras tecken förutom inflationsvariabeln 

som blev negativ istället för positiv men med ett högt p-värde (0,9937). 

Determinationskoefficienten blev 52,5% (R=0,525124) och den justerade 

determinationskoefficienten blev cirka 39 % (𝑅2 = 0,387257). Liberia var det land som hade 

den största öppenheten jämfört med andra länder och störst FDI som procent av BNP. En 

tabell på det visas i appendix(Tabell.5). Majoriteten av FDI Liberia får är från investeringar i 

deras tillgång på järnmalm. 

 

 

 

5.5 Andra regressioner 

 

En till regressionsmodell gjordes för att testa robusthet. Några variabler byttes ut för att se vad 

som händer med resultatet på regressionen och om resultaten är robusta eller inte. I den här 

regressionen fanns bara 30 observationer istället för 42 p.g.a. brist på data för 

kunskapsvariabeln. Istället för tillgången på förbättrade vattenkällor som Proxy för 

infrastruktur användes internet användare per 100 personer som Proxy för infrastruktur.  

Istället för en frihetsvariabel hade regressionen en kunskaps variabel. Viktigt att notera är att 

Liberia inte var en del av observationerna i den här regressionsanalysen och det kan förklara 

varför determinationskoefficienten är lägre här än i den första regressionen. 
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Determinationskoefficienten blev ungefär 52,5% vilket är samma som när regressionen 

kördes utan Liberia. De nya variablerna verkar inte ha en stor påverkan på 

regressionsresultatet. BNP per capita har dock ingen signifikans i den här regressionen 

Öppenhet är kvar som viktig signifikant variabel med 1 %. Kunskapsvariabeln fick ingen 

signifikans vilket är överraskande med tanke på andra studiers resultat där många av dem 

visade signifikans. En förklaring till det kan vara att andra Proxy användes för variabeln i 

andra studier. Det var stor brist på data för humankapital och den här var en bland få 

tillgängliga. Variabeln för humankapital visade dessutom negativt tecken. Resultatet för 

variabeln går emot resultat från tidigare studier. Det nya Proxyt för infrastruktur fick ett 

positivt tecken och BNP-tillväxten också dock så var det med små marginaler. 

 

Tabell 5.1 Regression med andra variabler 

Beroendevariabel: FDI som procent av BNP 

Oberoende variabler 

 

konstant 

Koefficienter 

 

−0,0604 

öppen 0.1710*** 

(0,0588)  

BNP Cap −6.724e-06 

(5.605e-06)  

volatilitet −6.189e-05 

(0,0002) 

NATUR 0,0011 

(0,0013) 

Korrupt −0,0004 

(0,0024) 

internet 0,0009 

(0,0026) 

BNP-tillväxt 0,0003 

(0,0061) 

poptillväxt −0,0014 

(0,0301) 

Kunskap −6.393e-010 

(1.384e-08) 

R = 0,524729      𝑹𝟐 =0,310857  

N= 30  

 

 

En tredje regressionen gjordes för att testa om språkskillnader hade någon signifikant 

påverkan på FDI inflöde. Här gjordes två separata regressioner, en med länder som har 

engelska som officiellt språk och en med länder som inte har engelska som officiellt språk för 

att se om det finns någon stor skillnad mellan de grupperna. Det var 21 länder i båda 

grupperna. I båda testerna blev öppenhet den signifikanta faktorn men i gruppen som inte 
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hade engelska som officiellt språk fick öppenhet 5 % signifikans istället för 1 %. BNP per 

capita visade positivt tecken för länder med engelska som nationalspråk. 

Determinationskoefficienten blev lägre för länder som inte har engelska som officiellt språk. 

Detta kan förklaras i att engelskan är det största språket internationellt och som teorin nämnde 

i avsnitt fyra av uppsatsen kan stora språk och kulturskillnader ha en avskräckande effekt på 

investeringar utomlands. 

 

Tabell 5.2 Regression för att se om språkskillnader påverkar FDI inflödet 

Beroendevariabel: FDI som procent av FDI 

Oberoende variabel 

 

Länder med engelska som 

officiellt språk 

Länder som inte har engelska 

som officiellt språk 

Konstant  −0,1754 

(0,1548) 

0,2392 

(0,3090) 

Öppen 0,1966*** 

(0,0332) 

0,2437** 

(0,0856) 

BNPcap 6,760e-07 

(8,139e-06) 

−1,019e-05 

(1.045e-05) 

Infla 0,0037 

(0,0029) 

0,0001 

(0,0027) 

Natur 0,0055* 

(0,0028) 

−7,355e-05 

(0,0019) 

Korrupt 0,000253593 

(0,001953) 

−9,391e-05 

(0,0040) 

Vatten −0,0008 

(0,0015) 

−0,0017 

(0,0015) 

BNPtillväxt 0,0037 

(0,0069) 

−0,0007 

(0,0065) 

poptillväxt −0,0061 

(0,0339) 

−0,0539 

(0,0472) 

Frihet 0,0033 

(0,0060) 

−0,0076 

(0,0104) 

N=21 R = 0,852080 

𝑅2= 0,731054 

R = 0,695272 

𝑅2= 0,445949 
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6. Slutsats   

 

Uppsatsens frågeställning var att ta reda på vilka faktorer som påverkar FDI inflödet till 

länderna söder om Sahara. En empirisk analys gjordes med en tvärsnittsanalys med variabler 

som valdes utifrån teorier och tidigare studier. En huvudregression gjordes samt två andra 

regressioner för att testa hur en kunskapsvariabel och språkskillnader påverkar FDI inflöde. 

Resultatet av forskningen var tillfredställande eftersom målet med studien uppfylldes. 

Öppenhet visade sig vara den viktigaste faktoren för att attrahera FDI enligt 

tvärsnittsanalysens resultat då den blev signifikant i alla regressionsmodeller som gjordes. 

Variabeln för öppenhet var också den enda variabel som visade signifikans i alla regressioner 

som gjordes. Variablerna som skulle mäta marknadsstorlek gav ingen signifikans för FDI 

inflöde. En orsak till det kan vara att FDI i marknadssektorer är relativt små jämfört med i 

andra sektorer och att de blev överskuggade av dem. 

Resultaten kan tyda på att företag främst gör vertikal FDI i länder söder om Sahara men 

främst att en öppen ekonomi attraherar investerare eftersom det innebär mindre 

handelsbarriärer och det går i enlighet med resultat från tidigare studier som också visade en 

positiv effekt på FDI inflöde av ekonomisk öppenhet(Onyeiwu, 2004)(Morisset, 2000). Om 

man går tillbaka till teorin stöder OLI-paradigmet resultatet. En öppnare ekonomi ökar ett 

lands (L) d.v.s. lokala fördelar för FDI vilket tillåter företag att bättre kunna använda sig av 

deras ägande fördelar(O) och interna fördelar(I) i de öppna marknaderna. För att locka fler 

inflöden av utländska direktinvesteringar bör regeringar fokusera på politik som rör 

handelsöppenhet utöver nationsgränserna.  
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Tabell 3. Medelvärdes tabell 

 

 

Variable Medelvärde Median Minimum Maximum 

FDI/BNP 0.0745435 0.0373271 -0.0598095 0.567876 

öppenhet 0.901349 0.812001 0.241707 2.53584 

BNPcap 2566.19 932.518 251.015 22391.5 

INFLA 7.53221 6.14385 -6.71415 39.5411 

NATUR 15.6329 9.78694 0.00319631 73.4013 

Korrupt 33.3542 32.5000 8.00000 65.0000 

vatten 72.9568 74.3500 46.5000 99.8000 

BNPtillväxt 4.92128 4.58874 -10.1000 11.0412 

Pop-tillväxt 2.43657 2.63003 0.397018 3.83539 

internet 11.2121 5.83714 0.800000 47.0760 

Frihet 8.79167 9.50000 2.00000 14.0000 

Kunskap 873631. 451179. 13600.0 4.59729e+006 

volatilitet 122.790 33.8450 1.88000 1655.10 

 

 

 

Tabell 4.korrelationsmatris för variabler 

 

 

FDI BNP natur öppen BNP/cap Infra korrupt Pop Infla Frihet Volatil  

1.0000 0.2354 0.2985 0.7272 -0.0185 -0.164 0.0619  -

0.0012 
-0.184 -0.1045 -0.1444 FDI 

 1.0000 0.1287 0.2650 -0.1685 -0.116 0.0981 0.2959 -0.272 -0.081 0.0286 BNP 

  1.0000 0.3356 0.2598 -0.304 -0.4293 0.3485 -0.169 0.4295 0.3797 NATUR 

   1.0000 0.3629 0.1284 0.2167 -0.205 -0.322 -0.109 0.0775 öppen 

    1.0000 0.5384 0.2031 -0.359 -0.105 -0.0246 0.2737 BNP/cap 

     1.0000 0.6145 -0.549 -0.194 -0.4442 -0.1615 Infra 

      1.0000 -0.610 -0.261 -0.7109 -0.2475 Korrupt 

       1.0000 0.1648 0.4495 0.1703 pop 

        1.0000 0.1814 0.0821 INFLA 

         1.0000 0.1654 Frihet 

          1.0000 volatilitet 
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Tabell. 5 FDI som procent av BNP 

 
-0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

          Benin

          Botswana

          Burkina Faso

          Burundi

          Cameroon

          Cabo Verde

          Central African Republic

          Chad

          Comoros

          Congo

          Côte d'Ivoire

          Dem. Rep. of  Congo

          Djibouti

          Equatorial Guinea

          Eritrea

          Ethiopia

          Gabon

          Gambia

          Ghana

          Guinea

          Guinea-Bissau

          Kenya

          Lesotho

          Liberia

          Madagascar

          Malawi

          Mali

          Mauritania

          Mauritius

          Mozambique

          Namibia

          Niger

          Nigeria

          Rwanda

          Sao Tome and Principe

          Senegal

          Seychelles

          Sierra Leone

          Somalia

          South Africa

          Sudan norra

          Swaziland

          Togo

          Uganda

          Tanzania

          Zambia

          Zimbabwe

          Angola

FDI/BNP 

fdi/bnp
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Tabell 6.1 Totalt FDI inflöde 

 
-1E+10 -5E+09 0 5E+09 1E+10

          Benin

          Botswana

          Burkina Faso

          Burundi

          Cameroon

          Cabo Verde

          Central African Republic

          Chad

          Comoros

          Congo

          Côte d'Ivoire

          Dem. Rep. of  Congo

          Djibouti

          Equatorial Guinea

          Eritrea

          Ethiopia

          Gabon

          Gambia

          Ghana

          Guinea

          Guinea-Bissau

          Kenya

          Lesotho

          Liberia

          Madagascar

          Malawi

          Mali

          Mauritania

          Mauritius

          Mozambique

          Namibia

          Niger

          Nigeria

          Rwanda

          Sao Tome and Principe

          Senegal

          Seychelles

          Sierra Leone

          Somalia

          South Africa

          Sudan norra

          Swaziland

          Togo

          Uganda

          Tanzania

          Zambia

          Zimbabwe

          Angola

FDI 

FDI
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Tabell 6.2 öppenhet 

 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

          Benin

          Botswana

          Burkina Faso

          Burundi

          Cameroon

          Cabo Verde

          Central African Republic

          Chad

          Comoros

          Congo

          Côte d'Ivoire

          Dem. Rep. of  Congo

          Djibouti

          Equatorial Guinea

          Eritrea

          Ethiopia

          Gabon

          Gambia

          Ghana

          Guinea

          Guinea-Bissau

          Kenya

          Lesotho

          Liberia

          Madagascar

          Malawi

          Mali

          Mauritania

          Mauritius

          Mozambique

          Namibia

          Niger

          Nigeria

          Rwanda

          Sao Tome and Principe

          Senegal

          Seychelles

          Sierra Leone

          Somalia

          South Africa

          Sudan norra

          Swaziland

          Togo

          Uganda

          Tanzania

          Zambia

          Zimbabwe

          Angola

Öppenhet 

Öppen


