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SAMMANFATTNING 

 
Detta är en undersökning av Sveriges statsbesöks effekt på Sveriges export. För att mäta 

effekten använder jag mig av en empirisk modell, den så kallade handelsgravitationsmodellen. 

Jag finner att det är svårt att hitta starka och statistiskt signifikanta bevis på att Sveriges 

statsbesök har en positiv effekt på exporten. När man isolerar för statsbesök i Europa utanför 

Norden finner jag till och med tecken på att de kan ha en negativ effekt. Jag har även jämfört 

effekten av Sveriges statsbesök med effekten av Storbritanniens och funnit att Sverige har en 

generellt lägre effekt än Storbritannien, oavsett vilken modell som används. 

  

Nyckelord: Statsbesök, Handel, Export, Monarki, gravity model of trade. 
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1. INLEDNING 
 

Ett statsbesök är den högsta formen av diplomatiska kontakter två länder kan ha och markerar 

goda relationer mellan länderna. Det finns mängder av anledningar till att länder genomför 

statsbesök. Det kan till exempel vara för att formalisera den diplomatiska kontakten med ett 

nyss grundat land eller för att lägga fokus på problem med mänskliga rättigheter i 

mottagarlandet. En anledning till statsbesök som ofta tas upp i den offentliga debatten är att 

statsbesök ökar exporten till det besökta landet. Ett bra exempel på detta är citatet från 

Michael Treschow, styrelseordförande på Svenskt Näringsliv. 

 

”Kungens statsbesök och övriga resor ger unika tillfällen till möten. Att det råder stor 

konkurrens mellan företagen att få närvara vid kungens resor är det yttersta beviset på hans 

arbete. … Inom storföretagsvärlden är vi väl medvetna om hur viktig Kungens roll är för våra 

relationer.” Treschow (2006) 

 

Uppsatsen kommer att behandla frågan om Sveriges statsbesök har haft någon effekt på den 

svenska exporten. Sambandet mellan statsbesök och export har tidigare bara studerat i Nitsch 

(2005), där han fann ett positivt samband mellan statsbesök och export för Tyskland, 

Frankrike och USA. Jag kommer till huvuddelen studerar Sverige samband mellan statsbeök 

och export genom en empirisk undersökning. För att bättre kunna jämföra kommer även 

effekten av Storbritanniens statsbesök på Storbritanniens handel studeras. Storbritannien har 

använts som jämförelseland, dels för att landet likt Sverige har en monarkistisk tradition och 

dels för att data om dess statsbesök finns lättillgängligt.  

 

Uppsatsen består av tre delar. Den första delen kommer att behandla statsbesöket och dess 

funktion. Dessutom studeras Sverige och Storbritanniens statsbesök deskriptivt med syfte att 

grundläggande utreda om statsbesökens mål för de båda länderna skiljer sig. Den andra delen 

kommer att behandla exporten. Även tidigare undersökningar inom området kommer att 

beskrivas. Därefter kommer modellen och datamaterialet att beskrivas. Slutligen kommer 

resultaten av de empiriska undersökningarna att presenteras och analyseras.  
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2. STATSBESÖK 
 

Som nämndes i inledningen är statsbesöket den högsta formen av diplomatiska kontakter 

länder kan ha. Under ett statsbesök besöker ett lands statschef sin kollega i ett annat land. Det 

finns mängder av olika anledningar till att ett statsbesök genomförs. Den vanligaste 

förklaringen är dock att man vill förbättra eller förnya relationer mellan sitt eget land och det 

besökta landet. 

 

2.1 Statsbesökets funktion 

När en statschef genomför en resa till ett annat land kan det ske på tre olika nivåer; privata 

besök, arbetsbesök samt statsbesök. Privata besök och arbetsbesök sker på initiativ från 

besökaren, medan statsbesök sker efter inbjudan från det land som kommer att besökas. 

Privata besök är som det låter privata, medan arbetsbesök övervägande innebär arbetselement. 

Det är inte heller ovanligt att statschefen vid ett arbetsbesök träffar ministrar i regeringen, 

vilket inte sker vid privata besök.1 I denna uppsats kommer bara statsbesöken att studerats.  

 

Ett statsbesök pågår oftast i fyra dagar. Vad som görs under ett statsbesök beror på 

traditionerna i det inbjudande landet. I Storbritannien pågår ett statsbesök mellan tisdag och 

fredag. Gästande statschef bor antingen i Buckingham Palace eller på Windsor Castle. Under 

statsbesöket träffar statschefen premiärministern och andra ministrar, ledarna för politiska 

partier, höga diplomater samt industri och företagsledare. Statschefen spenderar en dag 

utanför London och blir bjuden på en bankett till sin ära.2 

 

Enligt den tyska presidenten gör statschefer statsbesök för att förändra och förbättra landets 

relationer med andra länder. Statsbesök kan också koordineras så att presidenten under 

statsbesöket också arbetar för att belysa frågor som anses som viktiga för Tyskland, t ex i 

form av ekonomiska villkor eller mänskliga rättigheter.3 Kostnaden för ett statsbesök ligger 

alltid hos det besökta landet. Det anses dock tillhöra god ton att bjuda tillbaka i form av ett 

statsbesök till sitt hemland. 

 

                                                 
1 Engelska parlamentet, 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200102/ldhansrd/vo020703/text/20703w01.htm, (2006-05-17).  
2 Engelska Kungahuset, http://www.royal.gov.uk/output/Page376.asp, (2006-05-17). 
3 Tyska Presidenten, http://www.bundespraesident.de/en/The-role-of-the-Federal-Presid/The-Federal-President-
s-role-i-,11182/States-visits.htm, (2006-05-17). 
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2.2 Deskriptiva data om Sverige och Storbritanniens statsbesök 

För att kunna tydliggöra om det går att jämföra Sveriges och Storbritanniens statsbesök 

undersöks i den här delen deskriptiva data om ländernas statsbesök. Först studeras frekvensen 

av statsbesök i diagram 1. 

 

Diagram 1: Antal statsbesök per år för Sverige och Storbritannien under 1973-2003. 
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För information om källorna bakom diagrammet se stycke 3.3. 
 

Ur diagram 1 kan utläsas att det inte är stora skillnader i frekvensen av statsbesök per år 

mellan Storbritannien och Sverige. Visserligen har Sverige haft fler år då man har haft två, tre 

och fyra statsbesök per år men detta kompenseras av att Storbritannien har haft 5 statsbesök 

två år. Sammanlagt har både Sverige och Storbritannien genomfört 50 statsbesök var under 

perioden 1973 till 2003, vilket motsvarar ett snitt på 1,6 statsbesök per år. 

 

Vidare är det intressant att studera om det är skillnader mellan de länder som Sverige och 

Storbritannien åker på statsbesök till. I tabell 1 presenteras deskriptiva data om länderna som 

statsbesöken genomförts i.  
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Tabell 1: Fakta om Sverige och Storbritanniens statsbesök. 

 Storbritannien 
(1973-2003) 

Sverige 
(1973-2003) 

Variabler Medelvärde Median Medelvärde Median 
BNP/Capita 9 219 3 524 10 823 11 694 
Avstånd 5 121 5 894 3 881 1 584 
Politisk Frihet 2,86 2 2,16 1 
Antal Besök 50 50 
Besök (Europa) 40 % 66 % 
Besök (Monarkier) 26 % 34 % 
BNP/Capita menas den genomsnittliga BNP/capita för mottagarlandet under året för statsbesöket i 
2000 US$, Avstånd är genomsnittliga avståndet mellan ländernas huvudstäder i km och politisk frihet 
är genomsnittligt Freedomhouses political right index för mottagarlandet. För källa se stycke 3.4. 
 

Ur Tabell 1 kan utläsas att det finns skillnader mellan Sverige och Storbritanniens statsbesök. 

Jämförelsevis besöker Sverige länder med högre BNP/capita som ligger geografiskt närmare 

än de länder som Storbritannien besöker på sina statsbesök. Storbritannien åker vanligtvis 

längre bort till länder som har lägre politisk frihet. Sverige åker också mer frekvent till andra 

europeiska länder och till andra monarkier. Sammanfattningsvis kan sägas att medan Sverige 

mest åker till sina grannar medan Storbritannien oftare reser längre bort till mindre länder. 

Däremot anser jag skillnaderna mellan länder inte vara så stora så att jämförelser mellan 

länder är omöjliga. Länderna har ju åkt på lika många statsbesök och de har gått till relativt 

demokratiska och Europeiska länder. 

 

3. EXPORT 

 

Ända sedan människor grundade riken och började handla mellan dessa har länder försökt öka 

sin utlandsexport. Motivationen för att öka exporten har i historien varit olika, från 

bullionisternas tro på att export ökar inflödet av guld och silver till landet, vilket ökar 

välståndet, via merkantilisternas tro på att ökad export (och minskad import) ökar makten för 

landet till dagens ekonomer som hävdar att handel (och därmed exporten) ökar 

bruttonationalprodukten och välståndet i alla länder. Det har alltid varit intressant för politiker 

och statsmän att maximera landets export. Detta görs även i dags datum, t ex genom att skapa 

goda relationer med grannländer, öppna ambassader eller genom att ländernas statschefer 

besöker varandra. 
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3.1 Tidigare undersökningar 

Tidigare undersökningar har visat att en bra relation mellan länder ökar handeln. Morrow mfl 

(1998) undersökte sex stora länder under 1907-1990 och fann att bra relationer mellan länder 

ökar handeln samt att demokratiska länder har större handel med varandra. De visade att 

förbättrande relationer kan ge upp till 400 % högre handel och en demokratisering ger 133 % 

ökad handel. Ett sätt att förbättra sina utlandsrelationer är att etablera ambassader. Rose 

(2005) undersökte ambassadernas effekt på export och fann en effekt som motsvarar en 

ökning av exporten på mellan 6-10 %. 

 

I likhet med ambassader är statsbesök ett sätt att förbättra relationerna mellan två länder. En 

tidigare studie har genomförts på sambandet mellan statsbesök och export. Nitsch (2005) 

studerade med hjälp av en handelsgravitationsmodell hur USAs, Tysklands och Frankrikes 

statschefers utlandsresor påverkade exporten. Utlandsresor definierade Nitsch som såväl 

privata besök, arbetsbesök som statsbesök. Istället för den tyska presidenten så undersöktes 

förbundskanslerns besök. Detta för att Tysklands president inte har stor politisk makt, till 

skillnad från Frankrikes och USA presidenter. Nitsch fann ett statistiskt signifikant positivt 

samband mellan statsbesök och export. Detta samband motsvarar en positiv ökning av 

exporten på mellan 6-10 %. 

 

3.2 Handelsgravitationsmodellen 

För att kunna mäta statsbesökens effekt på handel måste man justera för andra ekonomiska 

faktorer. Det vanliga sättet att kontrollera för andra effekter i undersökning av handelsflöden 

är den så kallade handelsgravitationsmodellen (gravity model of trade). 

Handelsgravitationsmodellen var från början en rent empirisk modell och vida använd i andra 

arbeten4. Anderson och van Wincoop (2003) påvisade dock att modellen även bygger på en 

teoretisk grund. 

 

Handelsgravitationsmodellen antar att handeln mellan två länder beror på avstånd mellan dem 

och storleken på de två ländernas ekonomier. Ju längre ifrån varandra två länder ligger desto 

högre blir transportkostnaden och ju lägre blir handeln. Ökad ekonomisk storlek (BNP) ger 

ökad handel, eftersom marginalbenägenheten för import är positiv.  

 

                                                 
4 För exempel se Rose (2005) eller Morrow m fl (1998). 
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Jag kommer att mäta exporten och bruttonationalprodukten i fasta priser US$, för att 

minimera effekterna av förändrade prisnivåer och inflation över tiden.  

 

För att ytterliggare öka förklaringsgraden av modellen kommer jag att adderat ett antal 

kontrollvariabler som tidigare uppsatser har visat haft korrelation med exporten5. De 

kontrollvariabler som används är BNP per capita, om länderna delar gräns, om de är med i 

samma frihandelsområde, om mottagarlandet är en ö, om landet är en koloni, om landet någon 

gång har varit en koloni samt om mottagarlandet saknar kuststrecka. Slutligen, eftersom den 

modellen som använts är en paneldataregression, kommer ett set av årsspecifika fasta effekter 

att adderas för att justera för att observationerna kommer ifrån olika årländer.  

 

Modellen kan utläsas ur ekvationen nedan: 

 

)/ln()ln())ln()(ln()()ln(exp 321 itijjtitijijt capBNPdistBNPBNPbesök βββγα ++++=  

ijttiiiiii LTKNKÖFG εδββββββ ++++++++ 987654 )()(  

 

• Besökij är en dummyvariabel om ett statsbesök har genomförts under period t. 

• Expijt är exporten från land i till j under perioden t i USD. 

• BNP är bruttonationalprodukten under period t för länderna i respektive j. 

• Distij är distansen mellan huvudstäderna i länderna i och j. 

• BNP/capit är bruttonationalprodukten per invånare under period t för land i. 

• Gi är en dummyvariabel om länderna delar gräns. 

• Fi är en dummyvariabel om länderna är med i samma frihandelsområde. 

• Öi är en dummyvariabel om det importerande landet är en eller flera öar. 

• NKi är en dummyvariabel om det importerande landet är en koloni till det 
exporterande landet. 

• TKi är en dummyvariabel om det importerande landet har varit en koloni till det 
exporterande landet. 

• L är en dummyvariabel om det importerande landet saknar kuststäcka. 

• tδ  är ett set av årsspecifika fasta effekter. 

• ijtε  är den stokastiska feltermen. 

 

 
                                                 
5 För mer information se Rose (2005). 
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3.3 Data 

I denna del av uppsatsen kommer jag att gå igenom bakgrunden till de data som kommer att 

användas för att med hjälp att handelsgravitationsmodellen genomföra en empirisk 

undersökning av den ekonomiska effekten på exporten av Sverige och Storbritanniens 

statsbesök. Exporten har insamlats från Direction of Trade Statistics (DOTS) som 

sammanställt av International Monetary Fund (IMF). Exporten är inflationsjusterad i Sveriges 

fall med hjälp av data från SCB6 och i Storbritanniens fall med hjälp av data från 

Världsbankens World Development Indicators (WDI). I likhet med tidigare undersökningar 

t ex Nitsch (2005) har jag rensat ut alla nollobservationer ur exporten. 

 

BNP och BNP/capita kommer från Världsbankens World Development Indicators (WDI) för 

alla länder utom Tjeckoslovakien, Sovjetunionen, Arabiska republiken av Yemen, 

Demokratiska republiken av Yemen, samt Jugoslavien som istället kommer från UNSTAT7. 

Samtliga BNP och BNP/capita data redovisas i 2000 priser i dollar. Avståndet har räknats ut 

med hjälp av great-circle-distance-metoden med hjälp av koordinater som kommer från CIA 

world factbook8 och redovisas i kilometer. Övriga kontrollvariabler kommer också från CIA 

world factbook. Slutligen har exporten, BNP och BNP/capita logaritmerats. 

 

Ur materialet har Vatikanstaten utrensats, eftersom Sveriges handel med Vatikanstaten är 

obefintlig. Storbritanniens statsbesök är hämtade från Brittiska monarkens officiella hemsida9. 

Av samma anledning som hos Sverige har statsbesöket till Vatikanstaten exkluderats. 

Eftersom handelsstatistiken (DOTS) redovisas gemensamt för Belgien och Luxemburg har jag 

approximerat Belgiens handel som Belgien och Luxemburgs gemensamma data. Detta medför 

också att Luxemburg inte heller ingår i undersökningen. 

 

 

 

 

                                                 
6 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se/Statistik/PR/PR0101/2005M12/PR0101_2005M12_DI_06-
07_SV.xls, (2006-05-17).  
7 Förenta Nationernas statistikenhet, http://unstats.un.org/unsd/snaama/selectionbasicFast.asp, (2006-05-17). 
8 CIA, http://www.cia.gov/cia/publications/factbook, (2005-05-17). 
9 Engelska kungahuset, http://www.royal.gov.uk/output/Page1677.asp, (2006-05-17). 
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4. STATSBESÖK OCH EXPORT 
 

Resultaten från regressionsanalysen av sambandet mellan statsbesök och export i Sverige och 

Storbritannien med hjälp av handelsgravitationsmodellen presenteras i Tabell 2: 

 
Tabell 2: Sambandet mellan Statsbesök och Export i Sverige och Storbritannien. 

Variabler Sverige 
(1973-2003) 

Storbritannien 
(1973-2003) 

Statsbesök 0.0888 
(0,559) 

0,284*** 
(0,033) 

Avstånd -0.717*** 
(0,000) 

-0,640*** 
(0,000) 

BNP 0.0759*** 
(0,000) 

0,0508*** 
(0,000) 

BNP/Capita 0.102*** 
(0,000) 

0,113*** 
(0,000) 

Delar Gräns 0.995*** 
(0,000) 

1,345*** 
(0,000) 

Med i EU 0.331*** 
(0,017) 

0,292*** 
(0,000) 

Saknar 
Kuststräcka 

-0,353*** 
(0,000) 

-0,779*** 
(0,000) 

Ö -0,0293 
(0,582) 

0,0778 
(0,115) 

Nuvarande 
Koloni 

- 1,298*** 
(0,000) 

Tidigare  
Koloni 

- 0,846*** 
(0,000) 

Konstant 0,0606 
(0,824) 

3,016*** 
(0,000) 

R2 0,854 0,842 
Observationer 4066 4419 

Siffrorna inom parantes är p-värde. *** Signifikant på 5 % nivå. 
 

Ur tabell 2 kan utläsas att kontrollvariablerna som används för att justera handeln överlag har 

förväntat tecken. Ett ökat avstånd ger ökade transportkostnader, vilket enligt teorin minskar 

handeln. För både Sverige och Storbritannien följs detta mönster. Större ekonomier handlar 

också mer med varandra, eftersom ökad BNP ger en ökad benägenhet att importera. Detta 

visar sig också i resultaten. Den enda kontrollvariabeln som inte visar förväntat tecken är för 
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Storbritannien om mottagarlandet är en ö. Detta kan möjligtvis förklaras genom att många av 

Storbritanniens gamla kolonier är öar samt att Storbritannien har en förhållandevis stor 

handelsflotta. Regressionen uppvisar även en hög förklaringsgrad (R2) på 0,854 och 0,842. 

Denna höga förklaringsgrad uppkommer även i tidigare analyser av handelsmönster med hjälp 

av handelsgravitationsmodellen, som t ex Rose (2005) och Nitsch (2005). 

 

Den intressantaste frågan man bör ställa sig då man studerar tabell 2 är dock vilken effekt 

statsbesök har på handel. Tabell 2 visar att Storbritannien har en tydlig och statistiskt 

signifikant effekt på exporten av sina statsbesök. Estimationen av Storbritanniens � har en 

magnitud på 0,284, vilket indikerar en positiv effekt på handeln med 32,8 % (=e0,284 – 1), 

givet att alla andra variabler hålls konstanta. Sverige � är däremot inte statistiskt signifikant. 

Visserligen uppvisar estimationen en effekt på 9,3 % (=e0,0888 – 1), men denna effekt blir svår 

att fastställa pga den dåliga statistiska signifikansen. 

 

Det är även intressant att studera huruvida det finns ett tidsmönster i sambandet mellan 

statsbesök och handel. Detta har studerats genom att undersöka statsbesöks effekt på export 

fem år före till fem år efter genomförandet. Undersökningen har gjorts genom estimera � förr 

besökij-5, besökij-4, besökij-3 …, besökij+5. Resultaten av regressionerna för Sverige och 

Storbritannien presenteras i diagram 2. 
 

Diagram 2: Exporteffekten fem år före till fem år efter statsbesöket 
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De bakomliggande estimationer bakom diagram 2 presenteras i tabell 4 i bilaga 2. 
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I diagram 2 presenteras statsbesökets effekt på exporten fem år före till fem år efter 

genomförandet över tiden. Storbritannien har en kraftigare effekt av sina statsbesök jämfört 

med Sverige. Sverige har låg till ingen effekt fem till tre år före statsbesöken. Effekten ökar 

sedan före och efter statsbesöket. Storbritannien har en hög effekt både före och efter 

statsbesöket. I tabell 4 i bilaga 2 presenteras resultaten från tabell 2 noggrannare. 

Storbritannien har en signifikant positiv effekt alla år utom två år efter statsbesöket, även om 

resultatet två år efter statsbesöket ligger precis på gränsen till att vara signifikant på 10 % 

nivån. I Sveriges fall finner jag en positiv effekt på handeln från 3 år innan statsbesöket och 

framåt. Resultat uppvisar dock i likhet med tidigare ingen statistisk signifikans. 

 

Nitsch (2005) har gjort samma undersökning som i diagram 2 och tabell 4. Han har i sin 

undersökning hittat resultat som liknar Sveriges för sin undersökning med USA, Tyskland 

och Frankrike. Skillnaden är att Nitsch (2005) har hittat starkare och statistiskt mer 

signifikanta resultat, även om kurvorna i undersökningarna liknar varandra. 

 

Det är vidare intressant att studera huruvida Sveriges statsbesök har olika effekt på exporten 

beroende på om statsbesöket går till norden, Europa eller övriga världen. För att göra det delas 

statsbesöken in i tre kategorier. Statsbesök till Norden, dvs till Finland, Norge, Danmark och 

Island, statsbesök till övriga Europa  samt statsbesök till övriga världen. Därefter har samma 

regression som i tabell 2 genomförts. Resultaten presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3: Sverige statsbesöks effekt på export. 

Variabel Sverige 
(1973-2003) 

Statsbesök Norden 0,199 
(0.516) 

Statsbesök övriga 
Europa 

-0.0525 
(0.821) 

Statsbesök övriga 
Världen 

0.189 
(0.476) 

R2 0,8539 
Observationer 4066 
Siffrorna inom parantes är p-värde. *** Signifikant på 5 % nivå. 
 

I tabell 3 presenteras effekten av Sveriges statsbesök på dess export indelat i de regioner som 

besökts. Analysen har gjorts med hjälp av lika många förklarande variabler som i 
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undersökningen i tabell 2, men eftersom estimaten från undersökningarna liknar varandra har 

jag valt att exkludera alla utom variablerna för statsbesök i tabell 3. Under den undersökta 

perioden 1973-2003 har Sverige genomfört 50 statsbesök varav nio inom Norden och 

däribland fyra till Finland. 23 statsbesök har gått till övriga Europa och den övriga 18 har vart 

till länder utanför Europa.  

 

Resultaten från tabell 3 är intressanta, även om de saknar den statistiska signifikansen. De 

visar att effekten av statsbesök på exporten är positiva om man åker inom Norden eller 

utanför Europa. Effekten av Sveriges statsbesök inom Norden och utanför Europa motsvarar 

ungefär de siffror som Storbritannien uppvisar för sina statsbesök och de samband som 

redovisas för Tyskland, Frankrike och USA i Nitsch (2005). Däremot är sambandet mellan 

statsbesök och export i övriga Europa (dvs inte Norden) negativt. Vad detta beror på är 

tveksamt, men en förklaring kan vara att man satsar mindre på exportfrämjande aktiviteter när 

man besöker Europeiska länder jämfört med vid ett liknande besök utanför Europa. 

 

Ett potentiellt stort problem när man analyserar handelsmönster med hjälp av 

handelsgravitationsmodellen är det finnas dubbel kausalitet. Dubbel kausalitet betyder att det 

antingen så att statsbesök ökar handel eller så att valet för statsbesök är beroende av 

mottagarlands betydelse som exportmarknad. Det är inte möjligt att bestämma med hjälp av 

bara handelsgravitationsmodellen vilket som är fallet. Om det skulle vara så att statscheferna 

väljer att åka till länder som är viktiga som exportmarknader skulle estimaten från 

handelsgravitationsmodellen ha en positiv bias. 

 

För att försöka undvika problem med dubbel kausalitet måste man försöka hitta en modell 

som tar hänsyn till sådant. Ett vanligt sätt att bekämpa problemet med dubbel kausalitet är att 

använda sig av instrumentalvariabler. Instrumentalvariabler har den fördelen att de kan isolera 

variationen och därmed förbättra skattningarna från modellen.  

 

Rose (2005) analyserade ambassaders effekt på handel och lyckades med hjälp av 

instrumentalvariabler att isolera för dubbel kausalitet. Rose menade att ambassader har flera 

olika funktioner och använde hur stort resmål landet var som instrument. På samma sätt skulle 

man kunna tänka sig att statsbesök har dubbla användningsområden, dels för att öka exporten 

och dels för att förbättra relationerna. Jag har dock i likhet med Nitsch (2005) inte lyckas att 

identifiera något fungerande instrument. 
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5. DISKUSSION 
 

Den här uppsatsen inledes med ett citat från Michael Treschow om att statsbesök ger unika 

möjligheter till möten och det är stor konkurrens om vilka företag som får följa med på 

statsbesöken. En rimlig tolkning av citatet är att statsbesök ökar exporten för varför skulle 

annars företagen stå i kö för att få följa med på dem. I den här uppsatsen har jag studerat om 

så är fallet. Med hjälp av ett stort stickprov och en handelsgravitationsmodell har jag 

empiriskt studerat sambandet, utan att hitta en statistiskt signifikant effekt mellan Sveriges 

statsbesök och export. Däremot har jag hittat ett positivt statistiskt signifikant samband mellan 

Storbritanniens statsbesök och export. Jag har även studerat effekten över en tioårsperiod, fem 

år före och fem år efter statsbesöket. Inte heller här lyckades jag att hitta en statistiskt 

signifikant effekt. Detta är värt att notera, eftersom sådana effekter har hittats för Tyskland, 

Frankrike och USA i Volker (2005). Detta tyder på att Michael Treschows syn på 

statsbesöken inte stämmer med verkligheten, antingen för att han har en felaktig syn på varför 

företag följer med på ett statsbesök eller för att företagen har haft en felaktig bild av vad de 

får ut av att vara med på ett statsbesök. 

 

Varför uppkommer då en annan effekt för Sverige än andra länder när man mäter effekten av 

statsbesök på exporten? En förklaring för den svagare effekten i Sverige skulle kunna vara att 

effekten är svagare för länder i Europa än utanför Europa (tabell 3) och att Sverige oftare 

besöken till Europeiska länder (tabell 1). Andra förklaringar till den lägre effekten skulle 

kunna vara att Sverige har en mindre effektiv organisation runt sina statsbesök, att Sverige 

satsar mindre på den exportfrämjande aktiviteter än andra länder eller att Sverige har en 

mindre exportfrämjande statschef. Detta är dock mest spekulationer och måste studeras vidare 

för att kunna bekräftas eller förkastas. En annan förklaring skulle kunna vara att mindre länder 

har sämre exporteffekt av sina statsbesök än större länder.  

 

Det vore intressant att i framtida studier närmare studera anledningarna till att Sverige har 

lägre effekt av sina statsbesök. Detta skulle kunna göras genom en djupare analys av hur 

statsbesökets genomförande skiljer sig mellan Sverige och Storbritanniens. Skickar man t ex 

olika sorts delegationer eller bestäms statsbesöken på olika sätt. Det vore dessutom intressant 

att studera andra små monarkiers (t ex Danmark, Nederländerna och Belgien) samband mellan 

statsbesök och export. Kommande studier bör även vidare studera problemen kring den 

dubbla kausaliteten. 
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BILAGA 1 
 
Länder som används: 

Afghanistan Albanien Algeriet Angola 
Antigua och Barbuda Argentina Armenien Australien 
Azerbajdzjan Bahamas Bahrain Bangladesh 
Barbados Belgien/Luxemburg Belize Benin 
Bermuda Bolivia Bosnien Hercegovina Botswana 
Brasilien Brunei Bulgarien Burkina Faso 
Burma Burundi Centralafrikanska rep. Chile 
Colombia Costa Rica Cypern Danmark 
Djibouti Dominica Dominikanska rep. Ecuador 
Egypten Ekvatorialguinea El Salvador Elfenbenskusten 
Estland Etiopien Fiji Filippinerna 
Frankrike Franska Polynesien Färöarna Förenade Arabemiraten 
Gabon Gambia Georgien Ghana 
Grekland Grenada Guatemala Guinea 
Guyana Haiti Honduras Hong Kong 
Indien Indonesien Irak Iran 
Irland Island Israel Italien 
Jamaica Japan Jordanien Jugoslavien 
Kambodja Kamerun Kanada Kazakstan 
Kenya Kina Kirgizistan Kongo, Dem. Rep 
Kongo, Rep. Kroatien Kuba Kuwait 
Laos Lesotho Lettland Libanon 
Liberia Libyen Litauen Luxemburg 
Macao Madagaskar Makedonien Malawi 
Malaysia Maldiverna Mali Malta 
Marocko Mauretanien Mauritius Mexico 
Moçambique Moldavien Mongoliet Namibia 
Nederländerna Neder. Antillerna Nepal Nicaragua 
Niger Nigeria Norge Nya Kaledonien 
Nya Zeeland Oman Pakistan Polen 
Portugal Qatar Rumänien Rwanda 
Ryssland Salomonöarna Samoa Saudiarabien 
Schweiz Senegal Serbien & Mont. Seychellerna 
Sierra Leone Singapore Slovakien Slovenen 
Somalia Sovjetunionen Spanien Sri Lanka 
St. Kitts & Nevis St. Lucia St. Vincent & Grens. Storbritannien 
Sudan Surinam Swaziland Sydafrika  
Sydkorea Syrien Tadzjikistan Tanzania 
Tchad Thailand Tjeckien Tjeckoslovakien 
Togo Trinidad & Tobago Tunisien Turkiet 
Turkmenistan Tyskland Uganda Ukraina 
Ungern Uruguay USA Uzbekistan 
Venezuela Vietnam Vitryssland Yemen, Arab. Rep. 
Yemen, P.D. Rep. Yemen Zambia Zimbabwe 
Österrike 
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BILAGA 2 
 
Tabell 4: Tidsmönster i sambandet mellan statsbesök och handel. 

Variabler Sverige 
1973-2003 

Storbritannien 
1973-2003 

Statsbesök (+5) 0,126 
(0,453) 

0,240** 
(0,064) 

Statsbesök (+4) 0,227 
(0,166) 

0,242** 
(0,064) 

Statsbesök (+3) 0,173 
(0,291) 

0,279*** 
(0,031) 

Statsbesök (+2) 0,160 
(0,321) 

0,209 
(0,103) 

Statsbesök (+1) 0,155 
(0,327) 

0,295*** 
(0,023) 

Statsbesök 0,0888 
(0,559) 

0,284*** 
(0,033) 

Statsbesök (-1) 0,150 
(0,338) 

0,254** 
(0,058) 

Statsbesök (-2) 0,172 
(0,287) 

0,284*** 
(0,039) 

Statsbesök (-3) 0,0653 
(0,701) 

0,316*** 
(0,026) 

Statsbesök (-4) 0,0233 
(0,896) 

0,327*** 
(0,029) 

Statsbesök (-5) -0,010324 
(0,951) 

0,277** 
(0,065) 

Observationer 4066 4419 
Siffrorna inom parantes är p-värde. ** Signifikant på 10 % nivå.  *** Signifikant på 5 % nivå. 
 


