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SAMMANFATTNING 

Sverige är ett exportland med lång tradition av handel med omvärlden. För 

att kunna utnyttja våra absoluta och komparativa fördelar gäller det att vi 

har god kunskap om vad som påverkar vår handel. Dagens konsumenter har 

ett stort antal produkter att välja mellan. Handla har aldrig varit lättare och 

med hjälp av internet är det möjligt att handla varor från andra sidan 

jordklotet med minimal ansträngning. Vi ställer oss frågan, har vår 

språkkunskap och kultur en inverkan på den internationella handeln?  Denna 

fråga ska försöka besvaras med hjälp av ett bland de vanligaste verktygen 

vid skattning av bilateral handel, den så kallade gravitationsmodellen. 

Gravitationsmodellen är ett bra verktyg då man med små medel kan få en 

hög förklaringsgrad av handeln. Eftersom kultur innehåller fler dimensioner 

än språk, som bland annat historia, religion, politik och värderingar, 

förväntades kultur ha en större inverkan på handeln. Resultatet visar att 

språk och kultur har en kraftig effekt på handeln och samtliga variabler 

visade sig vara starkt signifikanta. 
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1. INLEDNING 

Kommunikation är något som är ständigt närvarande i våra liv. Allt från var 

vi bor till vad vi heter är saker som kommunicerar och skickar information 

om oss till vår omgivning. Men den mest dynamiska och precisa 

kommunikationsformen är tveklöst språket. Sedan tidernas begynnelse har 

länder handlat med varandra och det finns inget tydligare tecken på språkets 

betydelse för handel än Lingua franca. Ur Nationalencyklopedin hämtas 

följande beskrivning. Lingua franca är idag en benämning för ett hjälpspråk 

för kommunikation mellan länder som inte delar samma officiella språk, 

exempel på sådana språk är främst engelska men även tyska och franska. 

Ursprungligen skapades Lingua franca för att underlätta handel runt 

medelhavet och det var då en blandning av en mängd olika språk. Handel 

skapade ett behov, ett behov som bara kunde fyllas av en 

kommunikationsform som var lika dynamisk och precis som ett språk. 

Förutom Lingua franca så är även det engelska språket ett utmärkt exempel 

på hur olika kulturer som samverkar kan skapa något som ingen av de skulle 

klara på egen hand. Det engelska språket är en blandning av tyska och latin 

och alfabetet kommer ursprungligen från Fenicien (Curtin 1984). Tack vare 

den kulturella mångfaldens inverkan på språket har det utformats till vad det 

är idag. Curtin (1984) förklarar hur integration mellan kulturer ger oss 

möjligheter att dela kunskap och inspirera varandra men han konstaterar 

även att det finns en baksida till kulturella skillnader. Per definition är två 

individer med skilda kulturer främlingar utan någon större kunskap om 

varandra. Båda parter ser varandra som oförutsägbara på grund av denna 

okunskap och att ingå avtal med varandra betyder att båda parter utsätts för 

risk. Av denna anledning har stora kulturella skillnader en hämmande effekt 

på handel. 

Idag har konsumenter ett stort antal produkter att välja mellan. Handla har 

aldrig varit lättare och med hjälp av internet är det möjligt att handla varor 

från andra sidan jordklotet med minimal ansträngning. Vi ställer oss frågan, 

har vår språkkunskap och kultur en inverkan på den internationella handeln? 
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Vår frågeställning i denna uppsats lyder följande. Påverkar språkkunskaper 

den bilaterala handeln mellan Sverige och de övriga EU-27 länderna och i 

så fall i vilken utsträckning? Eftersom språk är hårt bundet till kultur har vi 

även valt att se på hur stor inverkan den kulturella aspekten har på handel 

och sedan jämföra dessa resultat.  

Syftet med denna uppsats är att förklara vilken effekt språk och kultur har 

på svensk handel. Resultatet kan användas till efterkommande forskning och 

väcka tankar hos beslutsfattare om vad som påverkar den svenska handeln. 

Privata affärer (2007) publicerade en artikel baserad på en EU-undersökning 

som visade att små och medelstora svenska företag är bland de sämsta i hela 

Europa när det gäller språkkunskaper. Cirka 12 procent av de svenska 

företagen uppger att de har förlorat exportintäkter på grund av otillräckliga 

språkkunskaper, genomsnittet för Europa är cirka 4 procent. Anledningen 

till problemet är att svenska företag tror att en god kunskap i engelska är 

tillräcklig när i själva verket flertalet länder i Europa använder sig av tyska 

och franska i större utsträckning. Totalt kostar dessa uteblivna 

exportintäkter Europa cirka 900 miljarder kronor.  

På uppdrag av Europakommissionen år 2005 sammanställdes rapporten, 

ELAN: Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language 

Skills in Enterprise. Avsikten med rapporten var att sammanställa vilka 

förluster europeiska företag gör på grund av bristande språkkunskaper. Det 

visar sig att mindre företag har svårare att skaffa den kompetens som behövs 

för att nå en större exportmarknad än större företag. Från ett urval av 2000 

europeiska företag framkom det att 11 procent av dessa hade förlorat 

affärsmöjligheter som ett direkt resultat av företagets bristande 

språkkunskaper. Dessa förluster uppskattas vara mellan 16,5 till 25,3 

miljoner euro. Det ger oss en bra grund att stå på och fastställer vår 

grundidé, att språkkunskaper har en påverkan på handeln. 

Ett av de vanligare verktygen vid skattning av bilateral handel är den så 

kallade gravitationsmodellen och det är den som används i denna uppsats. 



 

5 
 

Gravitationsmodellen är ett bra verktyg då man med små medel kan få en 

hög förklaringsgrad av handel. Inledningsvis utgår vi från en grundläggande 

modell för att sedan utöka den till att inkludera både språk och kultur. Då 

språk och kultur har en hög grad av korrelation är det att föredra att 

presentera dessa i separata modeller. Enligt Anderson och Wincoop (2003) 

är gravitationsmodellen en av de mest framgångsrika empiriska modeller 

inom nationalekonomin. Den är en anpassningsbar modell som används 

flitigt av ekonomer. Tinbergen (1962), Bergstrand (1985, 1989) och 

Baldwin och Taglioni (2006) är bara några välkända ekonomer som ägnat 

sin forskning åt gravitationsmodellen. Tinbergen var den som först 

anpassade modellen till ett ekonomiskt syfte. Bergstrand har använt sig av 

gravitationsmodellen för att bland annat beskriva handel på en 

monopolistisk marknad. Baldwin och Taglioni betonade istället brister som 

finns i modellen. 

Hypotesen är att en hög kommunikationssannolikhet mellan två länder ska 

ha en positiv effekt på dessa länders handel, det vill säga ett positivt 

samband. Språken som inkluderas är engelska, tyska, franska och även 

svenska. Anledningen till dessa val är att engelska, tyska och franska är de 

tre mest talade icke officiella språken i Sverige och även de tre mest talade 

språken inom övriga EU-27. Förutom Sverige har även Finland svenska som 

officiellt språk. Cirka 5 procent av den finska befolkningen har svenska som 

modersmål och drygt 41 procent har svenska som andrahandsspråk, det vill 

säga totalt 46 procent av den finska befolkningen talar svenska. Det skulle 

med andra ord bli en skev skattning om svenska inte inkluderades bland de 

utvalda språken. Kultur mäts genom ett så kallat cultural distance mått som 

är en sammanvägning av Hofstedes (1984) olika kulturindex. Måttet 

beskriver hur ett partnerlands kultur skiljer sig från Sveriges, desto högre 

värde på cultural distance måttet desto större avvikelse. Hypotesen är att ju 

större kulturella likheter två länder har sinsemellan desto större kommer 

handeln mellan dessa två bli. Det betyder att vårt cultural distance mått 

förväntas att ha ett negativt samband med handeln. Generellt förväntas att 

regressionen som inkluderar kulturvariabeln kommer att ha en högre 

förklaringsgrad än den som inkluderar språkvariabeln, av den anledningen 
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att kultur har fler dimensioner och är mer komplext än språk och att kultur 

även kan tänkas täcka in den språkliga aspekten, det vill säga språk kan vara 

en biprodukt av kultur. 

Datamaterialet som används är årstidsserier som sträcker sig från år 2001 till 

2010 för EU-27 sammanställda i en longitudinell panel. En anledning till att 

längre tidsserier inte används är på grund av att de språkdata som finns 

tillgängligt inte varierar över tiden utan är en självständig undersökning av 

europakommissionen för år 2005. I regressionerna används 

språkkunskaperna som konstanter men vi är väl medvetna om att detta inte 

stämmer överens med verkligheten. Språkkunskaper utvecklas över tiden 

och om längre tidsserier skulle användas finns det en risk för skevheter i 

skattningarna. En annan anledning är allmän osäkerhet att använda sig av 

gammal data då även standarder i beräkningar förändras över tiden.  

Tidigare forskning på detta område är begränsad. Det största bidraget utgörs 

emellertid av Melitz (2007). Denna uppsats skiljer sig från Melitzs bidrag i 

det avseende att huvudsakligt fokus ligger på Europa och Sveriges handel 

med EU-27, medan Melitzs forskning inkluderar förutom västvärlden även 

Afrika och Asien. Melitz undersöker ländernas officiella språk medan vi, 

likt Fidrmuc och Fidrmuc (2009), även tar hänsyn till icke officiella språk. 

Både Fidrmuc och Fidrmuc och Melitz försöker skatta språkets inverkan på 

handel ur ett generellt perspektiv medan avsikten med vår uppsats är att visa 

språkets inverkan specifikt på svensk handel. Oss veterligen har ingen 

tidigare jämfört språkets och kulturens inverkan på handel på det sätt som vi 

gör. 

Statistik från SCB visar att svensk export i procent av BNP överskred 50 

procent år 2006. Sverige är ett exportland med lång tradition av handel med 

omvärlden. För att kunna utnyttja våra absoluta och komparativa fördelar 

gäller det att vi har god kunskap om vad som påverkar vår handel. Sedan 

industrialismens genombrott på 1870-talet har Sveriges export främst bestått 

av landets naturresurser. Malm, timmer och spannmål utgjorde cirka tre 

fjärdedelar av Sveriges totala export. Utvecklingen över tiden har gått mot 



 

7 
 

ett bredare exportsortiment med högre förädlingsgrad. Från timmer till 

massa, från massa till papper (Lundberg 2001). Om våra språkkunskaper har 

en effekt på svensk handel betyder det även att det har en effekt på svensk 

välfärd. En ökad handel erbjuder förutom exportintäkter även fler 

valmöjligheter för svenska konsumenter genom tillgång till ett större urval 

varor från potentiella handelspartners. Enligt Björling (2010) är 

utrikeshandeln avgörande för Sveriges tillväxt och varannan skattekrona och 

vartannat jobb har sitt ursprung i Sveriges utbyte med övriga länder. 

Lundberg (2001) visar att Sverige är en liten öppen ekonomi på en stor 

marknad och därför starkt beroende av sina handelspartners. 

Språket är ett intressant område att diskutera eftersom dess karaktär är 

personlig i användningssättet men samtidigt är det internationellt till naturen 

i hur utbrett språket talas. Språk är något som berör oss individuellt men 

samtidigt borde beslutsfattare ha intresse av att veta hur språket påverkar 

våra nationer på en aggregerad nivå. 
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2. TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 

Grundläggande handelsteorier visar att två länder som handlar med varandra 

kan uppnå en högre nytta än vad länderna kan göra på egen hand. Den 

person som idag hyllas som grundaren av modern ekonomi och bland annat 

denna handelsteori är Adam Smith. Smith (1776) förespråkar en hög grad av 

specialisering och att ett land som har absoluta fördelar i att producera en 

viss vara bör både producera samt exportera denna. Absoluta fördelar 

betyder helt enkelt att det land som kan producera en vara effektivast med 

minst resursförbrukning bör göra det. Denna teori utvecklades ytterligare av 

Ricardo (1817). Ricardo var överens med Smith om att länder bör 

specialisera sin produktion men kom till slutsatsen att det inte bara rörde sig 

om ifall landet hade absoluta fördelar utan även komparativa fördelar. Trots 

att ett land har absoluta fördelar i att producera flera olika varor så bör det 

specialisera sig i den sektor som är mest produktiv i relation till de övriga 

sektorerna. De två svenska ekonomerna Heckscher och Ohlin (1933) 

utvecklade Ricardos handelsteori genom att införa relativa tillgångar till 

produktionsfaktorer. Heckscher-Ohlin teoremet påvisar att ett land kommer 

att importera varor som produceras av den produktionsfaktor 

(arbetskraft/kapital) som landet har brist på och exportera varor som 

produceras av den produktionsfaktor som landet har gott av. Dessa tre 

handelsteorier ger oss samma slutsats, handel mellan två länder ökar nyttan 

för båda parter. Handel är med andra ord något som borde eftersträvas. 

Två personer som kan tala ett gemensamt språk kan kommunicera och 

handla med varandra utan hinder. Om dessa individer inte hade denna 

möjlighet blir deras förhållande genast mer komplext. Språkbarriären leder 

till att handeln mellan parterna skapar en extra transaktionskostnad 

(översättningskostnad) antingen genom att ena parten lär sig den andra 

partens språk eller genom att anställa en tolk eller en mellanhand. 

Transaktionen måste med andra ord generera mer förväntad nytta eller vinst 

för att vara lönsam än om kommunikationsbarriären inte fanns. Om båda 

parterna är relativt stora aktörer så kan man tänka sig att dessa kostnader är 

försumbara på grund av de stora förväntade vinster som kan skördas. Är 
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parterna små aktörer kommer affären att bli mindre lönsam. En affär som 

skulle vara ömsesidigt fördelaktigt för båda parter kan riskeras att inte 

fullföljas på grund av kommunikationssvårigheter. 

Enligt Curtin (1984) har kultur en viktig betydelse för handel. Det finns 

onekligen positiva aspekter av en hög grad av kulturell integration inte 

minst att dela kunskap och erfarenheter. Forskning på området visar att 

direktinvesteringar i fattiga länder sprider kunskap och kompetens i 

länderna och är en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten, Grossman 

och Helpman (1991). Som tidigare nämnt finns det även negativa sidor med 

kulturell integration. Länder ser olika ut världen över och det är inte orimligt 

att anta att individer i olika kulturer skiljer sig åt med avseende på 

riskbenägenhet. Kulturella skillnader kan i kombination med bristande 

kunskap och förståelse leda till osäkerhet om ”de andra”. Individer som 

lever i ett samhälle som präglas av försiktighet kan bli avskräckta av att ingå 

avtal med någon som de inte har tillräckligt med kunskap om. 

Utifrån frågeställningen ska vi visa vilken inverkan språkkunskaper har på 

handel mellan Sverige och de övriga EU-27 länderna.
1
 Vårt 

tillvägagångssätt är att använda oss av en modell som kan förklara den 

bilaterala handeln mellan två länder så bra som möjligt för att sedan utöka 

modellen och införa språkvariabler med förhoppning att det ger oss en högre 

förklaringsgrad. Den modell vi har valt att använda oss av är en så kallad 

gravitationsmodell. 

En gravitationsmodell är en modell som försöker förklara den bilaterala 

handeln mellan två länder och är oftast ett bra verktyg för att göra detta 

(Christie 2001). I grund och botten är det en rekommendation av 

förklarande variabler som ska ge en hög förklaringsgrad vid en regression. 

Anderson (2011) förklarar bakgrunden till namnet gravitationsmodellen. 

Namnet och modellen är inspirerade av Newtons lag för dragningskraft 

mellan två himlakroppar där massan och avståndet avgör vilken 

                                                           
1
 Begränsning till EU-27 sker av den anledningen att det underlättar med åtkomst av 

handelsdata och för att försäkras om att behandlingssättet av datamaterialet är det samma.   
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dragningskraft som uppstår. Ländernas massa förklaras genom landets area, 

populationsstorlek och även genom dess ekonomiska massa, det vill säga 

BNP. Massan samverkar med avståndet för att avgöra dragningskraften, 

eller i detta fall den bilaterala handeln. 

Trots namnet, gravitationsmodellen, finns ett antal ytterligare variabler som 

brukar inkluderas trots att de inte förklarar varken ”massa” eller avstånd. 

Exempel på sådana variabler är bland annat gemensam landgräns, 

gemensamt officiellt språk, gemensamt kolonialt förflutet, tullar och andra 

handelshinder, växelkurs osäkerhet, gemensam valuta osv. Ekholm (2005) 

redogör för de vanligast förekommande variablerna och konstaterar att de 

variabler som förklarar den bilaterala handeln bäst är BNP och avstånd som 

vanligtvis ger en förklaringsgrad på cirka 70-80 procent. Avståndet i detta 

fall är en approximation av transportkostnaden mellan länderna. Förutom 

dessa finns det ytterligare en viktig variabel som Ekholm inte nämner och 

det är risk. Anderson och Marcouiller (1999) visar att korruption och ett 

imperfekt avtalssystem hämmar handeln i samma utsträckning som en skatt 

eller tariff. De visar att en ökning av ett lands institutionella 

transparensindex med 10 procent resulterar i en 5 procents ökning av import 

volymer, allt annat lika. Risk är en faktor som har en inverkan på handeln 

och kan som sagt öka med avstånd i kultur mellan två ekonomier. Hofstedes 

(1984) uncertainty avoidence index används för att mäta kulturella avstånd 

mellan Sverige och övriga länder i EU-27. 

Under den tidsperiod som används, 2001-2010, har det skett en del nya EU-

inträden. År 2004 fick tio länder EU-medlemskap, Cypern, Tjeckien, 

Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien och Slovenien. 

Under 2007 var det ytterligare två länder, Bulgarien och Rumänien, som 

beviljades inträde. Dessa tolv länder tillsammans med de tidigare 

medlemsländerna, EU-15, bildar det nuvarande EU-27. 

Även om ett EU-inträde inte betyder ett automatiskt inträde i samma 

valutaunion så visar det sig att det öppnar upp nya handelsmöjligheter. 

Främst förenklas handel för de länder som ingår i samma valutaunion men 
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det kan konstateras att det även stämmer för länder utanför valutaunionen. 

Gemensam valuta har bidragit till ett mer effektivt resursutnyttjande och 

utsuddande av landgränserna (Flam och Nordström 2006). EU:s inre 

marknad innefattar även EES-länderna, Norge, Island och Liechtenstein. i 

väljer dock att inte ta med dessa i vår analys då de inte ingår i EU-27 

(Kommerskollegium 2010). Den inre marknaden skall ge fördelar som ett 

större utbud av varor och fri rörlighet för människor för att arbeta eller 

studera. Det skall också vara enkelt att överföra kapital över landgränser och 

ge konkurrenskraftiga priser utan att det ger en negativ effekt. 

(Utrikesdepartementet 2008). 

Många av de faktorer som har en inverkan på internationell handel är svåra 

att påverka på kort sikt med hjälp av handelspolitik. Genom militär erövring 

kan landets area utökas och ett land kan även byta valuta genom att till 

exempel gå med i en valutaunion. Dessa faktorer ses oftast som konstanta 

och inte brukar utsättas för förändring. En variabel som genom policy kan 

påverkas är BNP och det är den variabel som har störst inverkan på den 

bilaterala handeln. Med det sagt är denna påverkan inte ensidig utan det 

finns en ömsesidig påverkan mellan handel och BNP. Om ett lands 

språkkunskaper har en betydande effekt på handeln är detta ännu ett verktyg 

som beslutsfattarna kan använda sig av. Det är en politisk fråga hur detta 

kan implementeras i skolsystemet. Genom att införa nya språk i en tidigare 

årskurs än vad som görs idag eller att ge språkämnen en större roll i dagens 

skolor.
2
 

  

                                                           
2
 Andra faktorer som kan tänkas öka våra språkkunskaper är exempelvis ökat resande, olika 

medier så som TV, film, musik, internet, tv-spel osv. Dessa faktorer påverkar och ger oss 

en ökad kunskap om andra kulturer. 
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3. TIDIGARE STUDIER 

Den forskning som uppsatsen har störst likhet med är Fidrmuc och Fidrmucs 

(2009) bidrag vilka beskriver bilateral handel mellan samtliga EU länderna 

samt hur den påverkas av språkkunskaper. Till skillnad från Fidrmuc och 

Fidrmuc har vi valt att se på handel endast mellan Sverige och övriga EU-27 

länder men inte de övriga ländernas handel sinsemellan. Fidrmuc och 

Fidrmuc finner att språk har en effekt på handel mellan länderna. Om 

länderna har samma officiella språk tenderar de att handla med varandra i 

högre utsträckning. I rapporten tas även hänsyn till andrahandsspråk och det 

visar sig att engelska spelar en avgörande roll eftersom det är det mest 

talade andrahandsspråket bland EU-länderna. Engelska språket är det enda 

andrahandsspråk som talas av en så pass stor andel människor inom EU-27 

att det får en effekt på handelsflödena. Av en utökning av Fidrmuc och 

Fidrmucs analys upptäcks även skillnader på hur språk påverkar handel. 

Skillnader uppstår när analysen utökas från EU-15 till EU-25 inklusive 

kandidatländerna. De drar slutsatsen att dessa skillnader beror på de olika 

ländernas historia, politik och olika ekonomiska bakgrunder. 

Melitz (2008) är föregångaren till Fidrmuc och Fidrmucs arbete. Melitz 

beskriver bilateral handel med hänsyn till språkkunskaperna och finner att 

ett gemensamt språk är fördelaktigt för att två länder skall handla med 

varandra. Han finner även att om det finns en hög grad av läs- och 

skrivkunnighet i landet kan problemen orsakade av språkbarriärer tacklas 

bättre. Melitz tar dock ingen hänsyn till icke officiella språk utan väljer att 

endast se på länder med samma officiella språk samt i vilken grad de 

tenderar att handla med varandra. Fidrmuc och Fidrmuc fortsätter i Melitz 

spår men väljer att även inkludera andrahandsspråk i sin studie. Då Melitz 

undersöker både asiatiska och afrikanska länder är läs- och skrivkunnighet 

av betydelse. Eftersom fokus ligger på handel inom EU har vi valt att bortse 

från graden av läs- och skrivkunnighet då den anses vara försumbar. Ett 

genomsnitt av läs- och skrivkunnigheten bland EU-27 för individer över 15 

års ålder uppgår till cirka 98,4 procent. Jämförelsevis uppgår denna andel i 

Afghanistan till cirka 28,1 procent (CIA). När det gäller officiella språk har 
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vi även här valt att avvika från Melitz tillvägagångssätt då det enda landet 

som delar officiellt språk med Sverige är Finland. Istället för att införa en 

ytterligare variabel för officiellt språk vägs Svenska språkkunskaper in med 

de övriga språken, Engelska, Tyska och Franska. 

Melitz skiljer på direkt och indirekt kommunikation, till exempel har Indien 

och Tanzania båda en viss grad av engelsktalande befolkning. 

Sannolikheten att två slumpmässigt valda personer skall kunna 

kommunicera med varandra direkt på engelska är dock liten. Det är alltså en 

minoritet i varje land som kan kommunicera direkt med varandra. I ett 

sådant fall behövs det en grad av översättning mellan ländernas invånare för 

att kunna kommunicera vilket resulterar i indirekt kommunikation. Då 

Melitz tar hänsyn till både direkt och indirekt kommunikation finner han att 

bägge utövar stort inflytande på handeln. Han finner även att direkt 

kommunikation har en större effekt på handeln än om översättning tagits till 

hjälp. 
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4. DATA 

Uppsatsen baseras på handel till och från Sverige med de övriga länderna i 

EU-27 och datasetet omfattar åren 2001-2010. Datamaterialet för 

handelsflöden till och från Sverige och BNP är hämtat från International 

Trade Center och International Monetary Fund och de är båda uttryckta i 

nominella priser och i US-dollar. Avståndet mellan Sverige och 

partnerlandet är beräknad fågelvägen från Sveriges huvudstad till 

partnerlandets huvudstad uttryckt i kilometer. Information om 

populationsstorleken för EU-27 länderna är hämtat från Eurostat.  

Figur 1. Länder i EU-27 grupperade efter storlek av genomsnittet 

handelsströmmar till och från Sverige åren 2001 till 2010
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Som kartan ovan visar utgörs Sveriges största handelspartners under åren 

2001-2010, Tyskland, Danmark, Storbritannien, Finland och Nederländerna. 

Sveriges största handelspartner är Tyskland. Handeln mellan Tyskland och 

Sverige utgör cirka 22 procent av Sveriges totala handel med EU-27 under 

tidsperioden 2001-2010. Vid en jämförelse är Danmark Sveriges näst största 

handelspartner bland EU-27 med cirka 12 procent, tredje störst är 

Storbritannien med cirka 11 procent, följt av Finland och Nederländerna 

med cirka 9 procent vardera. Observera att Norge inte är medlem i EU-27 

och därför inte inkluderad i undersökningen men vi inser att Norge är en 

stor och viktig handelspartner till Sverige.
3
 Kartan ger oss en överblick och 

visar att gravitationsmodellens grundidé verkar stämma. Sveriges största 

handelspartners är länder som ligger geografiskt nära med undantag av 

Estland, Lettland och Litauen. Detta kan bero på historiska faktorer, till 

exempel att de är före detta sovjetländer och då handeln mellan Sovjet och 

Västeuropa var begränsad har Sverige ingen tradition av handel med dessa. 

Ju längre avstånd mellan partnerlandet och Sverige desto mindre kommer 

handeln emellan att vara dock avtar denna effekt om landet är ekonomiskt 

utvecklat. Till exempel ligger Slovakien geografiskt närmare Sverige än 

Spanien men Spanien är en större handelspartner för Sverige. Som tidigare 

konstaterats är BNP en av de variabler som har störst påverkan på handeln. 

Det vill säga trots det kortare avståndet mellan Slovakien och Sverige är 

Spanien en större handelspartner till Sverige bland annat på grund av deras 

större ekonomiska massa. 

Europakommissionen (2005) redovisar språkkunskaper inom EU. Utan 

denna rapport skulle uppsatsen inte vara möjlig då den, oss veterligen, är 

den enda av sitt slag. Det är en studie som är baserad på egenskattade 

språkkunskaper. De krav som ställdes på de svarande är att de skulle vara 

EU-medborgare. De behövde dock inte vara medborgare i samma land som 

de intervjuades i. Studiens tillvägagångssätt var att personerna som 

intervjuades fick uppge hur många språk de kan utöver sitt modersmål, hur 

väl de kan använda språken, vid vilka tillfällen de använder språken med 

                                                           
3
 Sveriges export utanför EU-27 men inom Europa utgör cirka 15 procent och export 

utanför Europa utgör cirka 27 procent av Sveriges totala export (Kommerskollegiet 2010). 
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mera. De svarande måste kunna språket så pass väl att de klarar av att 

kommunicera med en annan part för att få ange det som ett extra språk. 

Länder som medverkade i rapporten är samtliga EU-25 länder och 

kandidatländerna Bulgarien, Kroatien, Rumänien och Turkiet. I rapporten 

visas de officiella språk som talas i de olika länderna och om det talas några 

andra språk utöver dessa. Svaranden fick uppge maximalt tre extra språk.  

Det görs en skillnad på om språket är klassificerat som ett officiellt språk 

inom EU eller inte och varje individ fick betygsätta sina språkkunskaper 

som mycket bra, bra eller ”basic”. En andel på 100 procent kan inte uppnås i 

något land även om det är dess officiella språk. Detta beror på att det sker en 

del invandring som i sin tur innebär bristande språkkunskaper inom det 

officiella språket hos invandrande folkgrupper.  

Tabell 1. De tre mest talade språken per land bland EU-27 i procent, 

exkluderat modersmål 

Belgien   Bulgarien   Cypern   Danmark   Estland   Finland   

Engelska 59% Ryska 35% Engelska 76% Engelska 86% Ryska 66% Engelska 63% 

Franska 48% Engelska 23% Franska 12% Tyska 58% Engelska 46% Svenska 41% 

Tyska 27% Tyska 12% Tyska 5% Franska 12% Tyska 22% Tyska 18% 

Frankrike   Grekland   Irland   Italien   Lettland   Litauen   

Engelska 36% Engelska 48% Franska 20% Engelska 29% Ryska 70% Ryska 80% 

Spanska 13% Tyska 9% Irländska 9% Franska 14% Engelska 39% Engelska 32% 

Tyska 8% Franska 8% Tyska 7% 
Annat 
regionalt språk 6% Lettiska 23% Polska 15% 

Luxemburg   Malta   Nederländerna Polen   Portugal   Rumänien   

Franska 90% Engelska 88% Engelska 87% Engelska 29% Engelska 32% Engelska 29% 

Tyska 88% Italienska 66% Tyska 70% Ryska 26% Franska 24% Franska 24% 

Engelska 60% Franska 17% Franska 29% Tyska 19% Spanska 9% Tyska 6% 

Slovakien   Slovenien   Spanien   Storbritannien Sverige   Tjeckien   

Engelska/Tyska 32% Kroatiska 59% Engelska 27% Franska 23% Engelska 89% Tyska 28% 

Ryska 29% Engelska 57% Franska 12% Tyska 9% Tyska 30% Engelska 24% 

Tjeckiska 25% Tyska 50% Spanska 10% Spanska 8% Franska 11% Ryska 20% 

Tyskland   Ungern   Österrike               

Engelska 56% Tyska 25% Engelska 58%             

Franska 15% Engelska 23% Franska 10%             

Tyska 9% Annat 11% Annat 13%             

Källa: Europeans and their Languages (Europakommissionen, 2005) 

 

Med hjälp av denna europabarometer beräknas ett sannolikhetstal som är en 

förklarande variabel i gravitationsmodellen. Talet beskriver hur stor 
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sannolikheten är att en slumpmässigt vald individ från Sverige skall ha 

förmågan att kommunicera med en slumpmässigt vald individ från 

partnerlandet. Liksom Fidrmuc och Fidrmuc (2009) ställs ett krav på 

språkkunskaperna. De måste uppnå en bra eller mycket bra nivå för att 

kunna generera handel. I tabell 1 presenteras vilka tre språk som talas mest i 

de olika EU-länderna. Sverige är ett av de länder som har störst andel 

engelsktalande bland EU-27. Bortser vi från engelska som officiellt språk 

och jämför det som andrahandsspråk så ser vi att Sverige är det EU-27 land 

som har högst andel engelsktalande, cirka 89 procent. Det språk som 

kommer på en andraplats är tyska som talas av cirka 30 procent av den 

svenska befolkningen, följt av franska som talas av cirka 11 procent. 

Figur 2. Länder i EU-27 grupperade efter storlek av 

kommunikationssannolikhet med Sverige år 2005
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Det bör dock poängteras att samtligt datamaterial som hämtas från 

Europeans and their Languages (Europakommissionen, 2005) är baserat på 

egenskattade språkkunskaper hos intervjuade individer. Med andra ord får 

personerna som intervjuas i undersökningen skatta sina egna 

språkkunskaper. Det betyder att skeva skattningar kan förekomma då det 

finns ett subjektivt element hos varje intervjuad individ. Dock anses det 

stora urvalet intervjuade individer minimera denna effekt då antalet 

individer som överskattar sina språkkunskaper förväntas vara lika många 

som de individer som underskattar sina språkkunskaper.  

Sveriges största handelspartners är med de länder som har störst 

kommunikationssannolikhet med Sverige enligt figurerna ovan. De länderna 

som beräknas ha störst kommunikationssannolikhet med Sverige är Finland 

med cirka 69 procent, Nederländerna med cirka 60 procent, Storbritannien 

och Irland med cirka 58 procent vardera samt Danmark med cirka 51 

procent. Finland har dock en fördel jämfört med de övriga länderna 

eftersom de har en hög andel svensktalande, cirka 46 procent av den finska 

befolkningen kan tala svenska. Även här indikeras att BNP har en stor effekt 

på handeln. Återgår vi till exemplet med Spanien och Slovakien ser vi att 

Spanien har en låg kommunikationssannolikhet med Sverige, cirka 11 

procent, samt att Spanien är ett bland de EU-27 länder som är mest 

geografiskt avlägset från Sverige. Trots detta är Spanien en relativt stor 

handelspartner jämfört med ett land som t.ex. Slovakien som har en högre 

kommunikationssannolikhet på cirka 17 procent och ett kortare avstånd. 

BNP har med andra ord stor betydelse ifall det ska uppstå handel. Vid 

närmare eftertanke är det trots allt logiskt. Ett land med hög BNP producerar 

stora kvantiteter varor som kan exporteras och i sin tur får landet mer 

monetära medel som kan användas till import. 

Hofstedes (1984) studie mäter olika kulturdimensioner bland ett 50-tal 

länder för att se vilka kulturella skillnader det finns länder emellan. Han 

introducerar fem olika dimensioner/index av kultur. Vi har valt att använda 

oss av fyra då det finns lite data på det femte måttet. Dessa fyra index vägs 

ihop till ett så kallat cultural distance mått som beskriver hur ett 
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partnerlands kultur avviker från Sveriges (Kogut och Singh 1988). Sedan 

används detta mått som en ytterligare variabel i en separat regression.  

Den första dimensionen, power distance index är ett mått som beskriver i 

vilken utsträckning personer med minst makt i samhället förväntar sig och 

accepterar att makten fördelas ojämlikt. Det beskriver med andra ord 

ojämlikheter i landet som accepteras av dess anhängare såväl som dess 

ledare. Den andra dimensionen, individualism index, beskriver till vilken 

grad individer integreras i olika grupper. Hög grad av individualism betyder 

att banden mellan individer är löst sammankopplade där man endast ser 

efter sin kärnfamilj som största grupp. En låg grad av individualism betyder 

att det sker en integration redan från födseln till starkt sammanhängande 

grupper. Individen har en närmare relation till farbröder, morbröder, 

farföräldrar, morföräldrar och så vidare. En grupp utöver kärnfamiljen i 

större utsträckning. Den tredje dimensionen som används är masculinity 

index och den beskriver fördelningen mellan könsrollerna i samhället. En 

hög grad av maskulinitet betyder att det är ett konkurrenskraftigt och 

påstridigt samhälle. En låg grad av maskulinitet betyder en mer blygsam och 

vårdande profil. Med andra ord så beskriver måttet skillnaden mellan de 

maskulina och de feminina värderingarna i ett samhälle. Uncertainty 

avoidence index är det fjärde och det sista måttet som behandlas. Det 

beskriver samhällets tolerans för osäkerhet, en ostrukturerad tillvaro och hur 

säker en individ är inför en ostrukturerad situation. En ostrukturerad tillvaro 

beskriver situationer som skiljer sig från det vanliga, nya eller överraskande 

händelser. Med andra ord hur samhället minimerar risken för osäkerhet med 

hjälp av lagar och regleringar.  

Kritik mot Hofstedes kulturindex är att datamaterialet som Hofstede 

använde sig av i sin forskning är baserat på ett urval av IBM anställda i ca 

50 olika länder. Dock presenteras hans kulturindex som ett mått för hela 

landet. Detta leder till felaktiga skattningar då anställda på IBM inte är 

representativa för hela landet. Till exempel så är IBM ett företag med hög 

teknologisk kompetens vilket förmodligen innebär att genomsnittlig 

utbildningsnivå bland IBM anställda är högre än för hela landet. Vi tror 
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dock att jämföra måtten mellan varandra är möjligt då beräkningarna har 

genomförts på samma sätt mellan alla olika länder.    

Figur 3. Länder i EU-27 grupperade efter kulturella likheter med 

Sverige. 

 

Figur 3 visar att Sverige och grannländerna Finland och Danmark är 

kulturellt lika. Dessa länder och Nederländerna är de mest representativa 

länderna med hänsyn till våra hypoteser. De återfinns bland Sveriges största 

handelspartners, de har en hög kommunikationssannolikhet med Sverige 

och små kulturella skillnader. Storbritanniens och Tysklands kultur skiljer 

sig lite mer från Sveriges än de tidigare nämnda ländernas men det är inte en 

påtaglig stor skillnad då de hamnar i gruppen med näst lägst cultural 

distance mått. Bortsett från Spanien som hade relativt lågt cultural distance 

mått ser vi att skillnader i kultur är som minst i länder som ligger 
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geografiskt nära. En tänkbar förklaring är att länder som ligger nära 

varandra påverkar varandra på olika sätt. Det är till exempel lättare för 

människor att in- och utvandra, handel blir lättare. Ju längre tiden går och ju 

mer människor med olika nationaliteter interagerar med varandra desto mer 

kommer de olika kulturerna att konvergera med varandra och bli mer 

likartade. Vi är väl medvetna om att kultur är till naturen abstrakt och vill 

inte antyda att vårt tillvägagångssätt förklarar kulturens totala inverkan på 

handeln mellan Sverige och andra EU-27 länder. Dock tror vi att det kan ge 

oss en indikator på om kultur utgör en faktor som påverkar storleken av 

internationell handel och i relation till våra övriga variabler hur omfattande 

denna kan tänkas vara.  
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5. EMPIRISK MODELL 

Som tidigare nämnt används gravitationsmodellen i denna uppsats, samtliga 

variabler presenteras som naturliga logaritmer för att få ett linjärt 

förhållande. Ekvation (1) är den första gravitationsmodellen som används. 

     står för den bilaterala handeln mellan land i och partnerlandet j i 

tidpunkten t, då vi alltid utgår ifrån Sverige tilldelas alltid samma 

beteckning, i, för Sverige. Den nominella importen och exporten har 

adderats för Sverige och partnerlandet för att få den bilaterala handeln 

mellan dessa två.     och     står för nominell BNP för Sverige och 

partnerlandet j i tidpunkten t.  

( )        (       )          (       )                    

Både handeln och BNP är uttryckta i US-dollar.    förväntas ha en positiv 

lutning då BNP beskriver hur produktivt ett land är och det utgör i sin tur en 

tumregel för att avgöra hur ekonomiskt utvecklat ett land är. Två utvecklade 

länder bör handla mer med varandra än två utvecklingsländer.     står för 

avståndet mellan Sveriges huvudstad och partnerlandets huvudstad, 

beräknat fågelvägen.
4
    förväntas ha en negativ lutning då ett generellt 

antagande för gravitationsmodellen är att desto större avstånd mellan två 

länder desto mindre är sannolikheten att de kommer att handla med 

varandra. Avståndet är en ungefärlig skattning av transportkostnader.     

och     står för populationsstorleken i tidpunkten t för Sverige och 

partnerlandet,    förväntas ha en positiv lutning då en stor population 

innebär många potentiella kunder som bidrar till att handel kan ske. Enligt 

Anderson (2011) förväntas massans skattade koefficient, i detta fall 

populationsstorleken, få ett värde någonstans runt 1 och avståndets skattade 

koefficient förväntas få ett värde runt -1. Det vill säga att ifall 

populationsstorleken ökar med 1 procentenhet kommer det resultera i en 

ökning av handeln med cirka 1 procentenhet. Vidare förväntas 1 

                                                           
4
 Data för geografiskt avstånd hämtas från Google Earth, 

http://www.google.com/earth/index.html  

http://www.google.com/earth/index.html
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procentenhets ökning av avståndet resultera i cirka 1 procentenhets 

minskning av handeln. 

Under tidsperioden 2001-2010 som används har det skett en del nya 

inträden i EU som tidigare nämnt. För att ta hänsyn till detta införs en 

dummyvariabel som representerar EU-medlemskap, en 0/1 variabel. I vår 

modell får variabeln benämningen      som beskriver om landet j är EU-

medlem eller inte vid tidpunkten t. Dess koefficient    förväntas vara 

positiv då ett medlemskap i EU gör handel mellan länderna enklare då det 

inte förekommer tullar och det råder fri rörlighet av varor och arbetskraft 

inom unionen.     är vår kommunikationsvariabel som beskriver hur stor 

sannolikheten är att en slumpmässigt vald individ från land i skall kunna 

kommunicera med en slumpmässigt vald individ från land j. Hypotesen är 

att språkkunskaper skall främja handel mellan länder därför förväntas 

koefficienten    ha en positiv lutning.  

Likt Fidrmuc och Fidrmuc (2009) anses att språkkunskaperna måste uppnå 

en viss kvalitet för att de skall gynna handeln och därför ställs kravet att 

språkkunskaperna måste vara på en bra eller mycket bra nivå. Detta 

illustreras av ekvation (2). 

( )     ∑     (        )     

 

 
(        )  

I modellen har dessa andelar benämningarna     och      för Sverige och 

    och      för partnerlandet j.     är andelen svenskar med en god 

kunskap i språk f och      andelen svenskar med en mycket god kunskap i 

språk f och vice versa för land j. Det är individen som intervjuas som 

bedömer sin egen språkkunskap som antingen mycket bra, bra eller ”basic”. 

   står för andelen av befolkningen i landet som kan tala språket f i Sverige 

och partnerlandet j. Det ger oss en sannolikhet att två slumpmässigt valda 

personer från vardera Sverige och från partnerlandet skall kunna 

kommunicera med varandra på språket f. f är något av de fyra språken, 

svenska, engelska, tyska och franska. Sedan summeras de fyra 
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sannolikheterna för varje land för att få ett gemensamt mått. Kunskapen i de 

olika språken kan vara korrelerade därför presenteras det som ett summerat 

mått men också som separata variabler. För att få en större bild har vi, som 

tidigare nämnts, valt att även se om kultur har en påverkan på handeln. 

Språk har en hög grad av korrelation med kultur därför genomförs en 

separat regression med kulturvariabeln. Modellen får följande utseende. 

( )        (       )          (       )                    

Skillnaden är att istället för kommunikationssannolikheten, som var 

inkluderat i modell (1), används ett cultural distance mått som beskriver till 

vilken utsträckning partnerlandets kultur skiljer sig från Sveriges kultur. 

Denna variabel benämns     och dess koefficient    förväntas ha en 

negativ lutning eftersom stora kulturella skillnader borde resultera i mindre 

handel (Omar och Boyd 2003).
5
  

( )     ∑[
(       )

 

  
]   

 

   

 

Hofstedes fyra kulturdimensioner/index används för att beräkna den 

kulturella avvikelsen mellan Sverige och partnerlandet,    . Denna 

sammanvägning av kulturella standardavvikelser beskrivs av Kogut och 

Singh (1988).     och     står för kulturindex c för land i och j. Sveriges 

kulturindex c subtraheras från partnerlandets kulturindex c för att få 

avvikelsen, sedan kvadreras uttrycket för att därigenom undvika negativa 

tal.    är variansen för kulturindex c. De fyra kulturavvikelserna summeras 

för landet och dividerar med antalet kulturdimensioner, i vårt fall fyra. Detta 

genomförs för samtliga länder. Det ger oss ett vägt medelvärde av hur 

partnerlandets kultur skiljer sig från Sveriges kultur. Detta illustreras i 

ekvation (4). 

Enligt Anderson (2011) är det möjligt att använda sig av OLS metoden då 

den ger tillräckligt bra skattningar. Grunden till att det är genomförbart är att 

                                                           
5
 Stora kulturella skillnader leder till okunskap som kan uppfattas som en hög risk för att 

ingå avtal om handel.  
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datamaterialet anses som litet, maximalt 260 observationer. Det saknas inte 

några värden för den bilaterala handeln i datamaterialet. Vid ett stort antal 

nollor i datamaterialet kan en normalfördelning inte antas. Det i sin tur 

betyder att det blir skeva skattningar (biased). Denna skevhet uppstår när ett 

datamaterial består av en så pass stor andel nollor att de får en betydande 

inverkan på resultatet. Då detta inte gäller denna uppsats är det heller inget 

problem som behövs ta hänsyn till i regressionerna.
6
  

  

                                                           
6
 Om en OLS regression inte är genomförbar är den metod som förespråkas främst en 

Poisson fördelning som användas med den så kallade Poisson Pseudo-Maximum Likelihood 

tekniken, PPML. Med denna metod kan det stora antalet nollor i ett datamaterial behandlas 

för att få mer precisa skattningar än i en OLS regression. Anderson (2011) påpekar att 

oavsett vilken av regressionsmetoderna som används, OLS eller PPML, så resulterar det i 

nästan identiska skattningar då gravitationskoefficienterna nästan är perfekt korrelerade 

med varandra. 
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6. RESULTAT 

 

Här presenteras våra regressioner och korrelationsmatriser samt en 

deskriptiv tabell för samtliga variabler. De övre värdena i regressionerna, 

tabell 3 och 6, är våra skattade koefficienter, inom parenteserna rapporteras 

våra t-värden. Signifikansnivån är presenterad med hjälp av stjärnor intill 

koefficienterna. * säger att variabeln är signifikant på en 10 procents nivå, 

det vill säga ett p-värde som underskrider 0,1. ** säger att variabeln är 

signifikant på en 5 procents nivå, det vill säga ett p-värde som underskrider 

0,05. *** säger att variabeln är signifikant på en 1 procents nivå, det vill 

säga ett p-värde som underskrider 0,01. Ett (–) säger att variabeln inte är 

signifikant på någon av dessa tre nivåer. I regression 1-6 är samtliga länder i 

EU-27 inkluderade där vi ser på språket både som separata variabler och 

som ett summerat mått. 

Tabell 2. Deskriptiv tabell för samtliga variabler 

 

Variabler 
Bilateral 
handel 

BNP Avstånd Population 
EU-
medlemskap 

Kommunikations 
sannolikhet 

Engelska Tyska Franska Kultur 

N 260 260 260 260 260 260 260 260 260 - 

Medelvärde 6,060 892,750 1455,731 27999706,469 0,838 0,293 0,251 0,020 0,005 - 

Standardavvikelse 8,565 828,015 749,816 22771555,209 0,368 0,184 0,157 0,031 0,009 - 

Min 0,017 231,211 380,000 9274207,000 0,000 0,081 0,071 0,000 0,000 - 

Max 48,959 4139,194 2990,000 91512241,000 1,000 0,689 0,574 0,103 0,033 - 

N 220 220 220 220 220 220 - - - 220 

Medelvärde 7,048 982,651 1469,500 31056903,286 0,864 0,305 - - - 3,077 

Standardavvikelse 8,962 869,610 703,085 23492675,266 0,343 0,191 - - - 1,881 

Min 0,017 231,211 380,000 9274207,000 0,000 0,081 - - - 0,174 

Max 48,959 4139,194 2990,000 91512241,000 1,000 0,689 - - - 8,619 
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Tabell 3. Regression med samtliga 26 EU länder och Sverige, år 2001-2010 

 

Variabler OLS 1 OLS 2 OLS 3 OLS 4 OLS 5 OLS 6 

Intercept -9,932 *** -13,917 *** -8,732 *** -12,712 *** -10,182 *** -7,378 *** 

  (-5,220)   (-6,956)   (-4,116)   (-6,437)   (-5,482)   (-3,944)   

BNP 1,166 *** 0,784 *** 0,869 *** 0,867 *** 1,149 *** 0,910 *** 

  (6,843)   (4,322)   (4,914)   (4,770)   (6,907)   (5,383)   

Avstånd -1,463 *** -1,410 *** -1,608 *** -1,466 *** -1,390 *** -1,705 *** 

  (-18,309)   (-18,218)   (-17,315)   (-18,880)   (-17,281)   (-19,264)   

Population 0,751 *** 1,144 *** 0,920 *** 1,063 *** 0,762 *** 0,852 *** 

  (4,723)   (6,624)   (5,421)   (6,142)   (4,907)   (5,591)   

EU-medlemskap 0,873 *** 0,899 *** 0,825 *** 0,904 *** 0,866 *** 0,810 *** 

  (5,215)   (5,599)   (5,223)   (5,554)   (5,305)   (5,078)   
Kommunikations 
sannolikhet     0,395 ***                 

      (4,844)                   

Engelska         0,088 - 0,347 ***         

          (0,876)   (4,005)           

Tyska         0,040 ***     0,055 ***     

          (2,637)       (3,731)       

Franska         0,085 ***         0,104 *** 

          (3,827)           (5,317)   

N 260   260   260   260   260   260   

F-test 292,026  258,900  196,024  250,605  248,240  264,264  

Justerat R² 0,818   0,833   0,841   0,828   0,827   0,836   

 

Koefficienterna tyder på att våra hypoteser ser ut att stämma. Som tidigare 

nämnt förväntades BNP ha en positiv inverkan på handeln eftersom en 

större produktion betyder ett större utbud av varor. BNP ger även landet 

större monetära medel för handel och båda dessa faktorer påverkar den 

bilaterala handeln. Våra regressioner stödjer vår hypotes då samtliga BNP-

koefficienter är positiva och nära och i några fall över 1. Den slutsatsen som 

kan dras från regressionerna är att 1 procents ökning av BNP kommer att 

resultera i en ökning av den bilaterala handeln mellan 0,784 till 1,227 

procent. Även variabeln för avstånd stämmer överens med våra 

förväntningar då den skattade koefficienten tyder på en negativ inverkan på 

handeln. Avståndet är som tidigare nämnt en approximation för 

transportkostnader och bör därför ha en negativ inverkan på handeln. 

Samtliga skattade koefficienter för avståndsvariabeln befinner sig runt -1,5 

vilket betyder att avståndet har ett stort inflytande på handeln. Enligt 

Anderson (2011) förväntas den skattade koefficienten för avstånd att få ett 
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värde runt -1. Det vill säga att resultatet från regressionerna tyder på att 

avståndet påverkar svensk handel kraftigare än vad som förväntas med stöd 

av tidigare forskning. När det gäller population så förväntades att en större 

population skulle ha ett positivt inflytande på handeln då det ger fler 

potentiella kunder. Även i detta fall stämmer våra hypoteser. Populationens 

koefficient är positiv i samtliga regressioner dock har den inte lika stor 

inverkan som BNP och avståndet. Som tidigare nämnt visar Ekholm (2005) 

och tidigare forskning att BNP och avståndet är de variabler som har störst 

inverkan på handeln, ofta kan cirka 70-80 procent av handeln förklaras av 

dessa. Våra resultat pekar åt samma håll då populationens koefficient är 

positiv men inte lika stor som koefficienten för BNP. Även vår 

dummyvariabel för EU-medlemskap har en positiv inverkan på handeln 

vilken är i linje med vår hypotes. Resonemanget löd som sådant att ett EU-

medlemskap skulle göra det lättare att handla med övriga EU-länder 

eftersom avveckling av tullar och tariffer samt gemensamt rättssystem när 

det gäller handel skulle dra ner kostnader och minimera risker. 

Regression 1 i tabell 3 gav oss ett justerat R² på cirka 81,8 procent. När 

modellen sedan utökas och måttet för kommunikationssannolikhet införs 

resulterar det i ett justerat R² på cirka 83,3 procent. Detta är en ökning med 

cirka 1,5 procentenheter. Då det förekommer viss korrelation mellan 

samtliga förklarande variabler är det inte en exakt metod att jämföra 

justerade R² värden regressioner emellan. Metoden används mer som en 

riktlinje för att visa på förändringar i förklaringsgraden men värdena i sig är 

inte skrivna i sten. Det intressanta är att se åt vilket håll förklaringsgraden 

förändras om den utökas med fler variabler. 

Vidare separeras språket till enskilda variabler och en regression utförs med 

dessa. Denna presenteras i regression 3 i tabell 3. Resultatet stämmer inte 

överens med förväntningarna. När engelska, tyska och franska presenteras i 

enskilda variabler i en gemensam regression blir den engelska variabeln 

icke signifikant på 10 procents nivå. Trots detta fås ett högre värde på 

justerat R², cirka 84,1 procent. Vi misstänker att de olika språken är 

korrelerade och att detta är anledningen till att den engelska språkvariabeln 
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inte blir signifikant. Resultatet styrs mycket av multikolinaritet. En 

korrelationsmatris sammanställs för att se om så är fallet.  

Tabell 4. Korrelationsmatris för språkvariablerna. 

  Engelska Tyska Franska 

Engelska 1 
  

Tyska 0,291 1 
 

Franska 0,444 0,026 1 

 

Tabell 4 visar att det finns en hög grad av korrelation mellan engelska och 

franska, cirka 44,4 procent, och även mellan engelska och tyska dock inte 

lika påtaglig, cirka 29,1 procent. Vidare utförs enskilda regressioner för 

varje språkvariabel för att undvika detta korrelationsproblem, regression 4–6 

i tabell 3. När detta genomförs blir samtliga variabler signifikanta på en 1 

procents nivå. Regressionerna för engelska och tyska får likartade justerade 

värden på R². För engelska blir justerat R² cirka 82,8 procent och för tyska 

82,7 procent. Regressionen med den franska språkvariabeln får en 

förklaringsgrad på cirka 83,6 procent, nästan en procentenhet högre än de 

engelska och tyska regressionerna. 

Tabell 5. Korrelationsmatris för förklarande variabler, 26 EU länder. 

 

  BNP Avstånd Population 
EU-

medlemskap 
Kommunikations 

sannolikhet Engelska Tyska Franska 

BNP 1 
       

Avstånd 0,102 1 
      

Population 0,861 0,094 1 
     

EU-medlemskap 0,466 0,007 0,171 1 
    Kommunikations 

sannolikhet 0,126 -0,112 -0,149 0,272 1 
   

Engelska 0,114 0,016 -0,147 0,240 0,948 1 
  

Tyska 0,017 -0,243 -0,001 0,038 0,390 0,291 1 
 

Franska 0,466 0,489 0,331 0,306 0,390 0,444 0,026 1 

 

I regression 7–9 i tabell 6 jämförs det summerade språket med kultur för att 

se hur stor skillnaden är. Anledningen till att vi har färre länder och därav 

färre observationer i regression 7-9 är på grund av begränsad kulturdata. 
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Länder som inte är inkluderade i våra kulturregressioner är Cypern, 

Lettland, Litauen och Slovakien. Samtliga av dessa länder beviljades EU-

medlemskap år 2004. Trots färre observationer anses de resultat som 

uppnåtts tillräckliga för att kunna dra slutsatser. Med detta menas att dessa 

fyra länder inte är bland Sveriges största handelspartners och deras 

ekonomiska storlek är relativt liten på europamarknaden. Eftersom avsikten 

är att jämföra kommunikationssannolikhetens och kulturens inverkan på 

handeln så utförs även en regression med kommunikationssannolikhet som 

variabel, likt regression 2 i tabell 3, men med 22 länder istället för 26.  

Tabell 6. Regression med 22 EU länder och Sverige, år 

2001-2010. Cypern, Lettland, Litauen och Slovenien är 

inte representerade. 

 
Variabler OLS 7 OLS 8 OLS 9 

Intercept -5,883 *** -9,113 *** -10,317 *** 

  (-2,809)   (-3,654)   (-4,741)   

BNP 1,227 *** 0,989 *** 1,025 *** 

  (6,992)   (4,908)   (5,985)   

Avstånd -1,586 *** -1,492 *** -1,237 *** 

  (-17,503)   (-15,174)   (-11,150)   

Population 0,539 *** 0,801 *** 0,752 *** 

  (3,169)   (3,956)   (4,505)   

EU-medlemskap 1,019 *** 1,030 *** 0,951 *** 

  (5,324)   (5,435)   (5,219)   

Kommunikationssannolikhet     0,235 **     

      (2,329)       

Kultur         -0,357 *** 

          (-4,991)   

N 220   220   220   

F-test 244,320  200,562  222,176  

Justerat R² 0,816   0,820   0,835   

 

Måttet för kommunikationssannolikhet blir signifikant på en 1 procents nivå 

i regression 2 (tabell 3) och på en 5 procents nivå i regression 8 (tabell 6) 

med en positiv inverkan på handeln. Fortsättningsvis utförs en regression 

där de ”klassiska” variablerna är inkluderade, BNP, avstånd, population och 

EU-medlemskap. 
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Ett av målen är att jämföra de språkliga effekterna med de kulturella och se 

hur dessa påverkar handeln. Detta genomförs i regression 7–9 i tabell 6. 

Samma tillvägagångssätt används som vid tidigare regressioner. 

Inledningsvis utförs en regression med de ”klassiska” variablerna. Sedan 

utökas modellen med språk och kulturvariabler i separata regressioner och 

resultaten jämförs. Även i dessa regressioner infrias våra hypoteser. BNP, 

population och EU-medlemskap har samtliga positiva och signifikanta 

koefficienter medan avståndet har en negativ. Även i detta fall får vår 

kommunikationssannolikhet en positiv inverkan på handeln. I regression 7 i 

tabell 6 utelämnas språk och kultur, i det fallet fås ett justerat R² på cirka 

81,6 procent. Observera att förklaringsgraderna som sammanställs i 

regression 7–9 i tabell 6 kommer att skilja sig från de som presenterades i 

regression 1–6 i tabell 3 då alla 26 länder inte är representerade vilket leder 

till färre observationer. Resultaten är med andra ord inte jämförbara 

sinsemellan. 

Härnäst utökas modellen och inkluderar måttet för kommunikation, 

regression 2 i tabell 3. Samtliga variabler blir signifikanta på en 1 procents 

nivå bortsett från kommunikationsvariabeln som blir signifikant på en 5 

procents nivå. Denna förändring beror troligtvis på de färre observationer i 

regression 8 i tabell 6. Samtliga koefficienter får förväntade värden. Det 

resulterar även i, som förväntat, ett högre justerat R² på cirka 82 procent 

vilket är en ökning på cirka 0,4 procentenheter. Korrelationsmatrisen för 22 

länder visar en hög grad av korrelation mellan språk och kultur, cirka 61,9 

procent. Av denna anledning, som tidigare fastställts, presenteras 

variablerna i separata regressioner. När kommunikationsvariabeln byts ut 

mot kulturvariabeln ökar förklaringsgraden, det vill säga kultur förklarar 

handeln till större utsträckning än språk. Värdet på justerade R² hamnar på 

cirka 83,5 procent som är cirka 1,5 procentenheter högre än regression 8 

som inkluderar språk och cirka 1,9 procentenheter högre än regression 7 

som endast innehåller de ”klassiska” förklarande variablerna. Även detta 

resultat stämmer överens med vår hypotes. Eftersom kultur innehåller fler 

dimensioner än språk, som bland annat historia, religion, politik och 

värderingar, förväntades att kultur skulle ha en större inverkan på handeln. 
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Tabell 7. Korrelationsmatris för förklarande variabler, 22 EU länder. 

  BNP Avstånd Population 
EU-

medlemskap 
Kommunikations 

sannolikhet Kultur 

BNP 1           

Avstånd 0,079 1         

Population 0,853 0,083 1       

EU-medlemskap 0,441 -0,015 0,130 1     

Kommunikationssannolikhet 0,100 -0,340 -0,217 0,314 1   

Kultur -0,056 0,608 0,100 -0,223 -0,619 1 

 

Resultaten visar att språk och kultur har en effekt på handeln. Koefficienten 

för kommunikationssannolikheten i regression 2 i tabell 3 förklarar att en 

ökning av denna sannolikhet med en procentenhet resulterar i en ökad 

handel, cirka 0,395 procent, allt annat lika. Samma koefficient i regression 8 

i tabell 6 har värdet 0,235. Denna skillnad beror på att antalet observationer 

skiljer sig åt mellan regressionerna. Koefficienten för kulturvariabeln i 

regression 9 i tabell 6 visar att kultur har en större påverkan på handeln än 

språket då denna koefficient har ett värde på cirka -0,357. På detta sätt 

tolkas även de övriga koefficienterna. Sammanfattningsvis stödjer resultaten 

våra hypoteser. Språk och kultur har en effekt på handeln och samtliga av 

våra variabler visade sig vara signifikanta på en 5 procents nivå. 
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7. DISKUSSION 

Grunden till denna uppsats var en förväntan att språk och kultur skulle ha en 

påverkan på hur handel mellan länder ser ut. Rent spontant borde det vara 

en grundläggande faktor för att kunna ingå avtal för att handla med varandra 

och för att överhuvudtaget kunna förstå varandra. Våra förväntningar visade 

sig stämma överens med våra resultat, även om andra faktorer som 

geografiskt avstånd med mera är viktigare.  

De länder som är kulturellt lika är oftast länder som geografiskt ligger nära 

varandra. Som tidigare nämnts är även det geografiska avståndet en faktor 

som har stort inflytande på handeln. Då länderna ligger nära varandra har de 

troligtvis en historia och tradition som handelspartners. Som vi upptäcker 

finns det många dimensioner i avståndsvariabeln. Förutom att det är en 

kostnadsvariabel i det avseende att det är en approximation för 

transportkostnad kan man även se det som en approximation för kulturella 

likheter. Korrelationsmatrisen i tabell 5 visar att avstånd och kultur har en 

korrelationsgrad på cirka 60,8 procent. Kultur är inte något som är inhägnat 

av de geografiska gränserna utan kultur skapas av interaktion mellan 

människor. Invånare i två länder som ligger geografiskt nära kommer till 

större utsträckning att interagera med varandra, handla med varandra och 

även påverka varandras kultur och språk. Dessa länder kommer även att ha 

en längre erfarenhet av interaktion. Detta betyder, trots att nya länder växer 

fram som starka aktörer på handelsmarknaden behöver det inte 

nödvändigtvis betyda att vi i framtiden ändrar våra handelsmönster till 

någon större utsträckning. Vi har en tyst överenskommelse med våra 

handelspartners som har vuxit fram över hundratals år och som kan vara 

kraftfullare än de monetära incitamenten.  

När vi ser på handel mellan Sverige och de övriga EU-27 länderna är det 

skillnad på hur stor den bilaterala handeln är. Det som utmärker sig är att de 

länder som är bland Sveriges största handelspartners också har de största 

kommunikationssannolikheterna och de största kulturella likheterna. Det 

borde innebära att språk och kultur har en inverkan på handel mellan länder. 
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De länder som Sverige handlar mest med är också de länder som har varit 

EU-medlemmar en längre tid. Då det inte finns några hinder såsom tullar 

och tariffer bidrar det till en förenkling till att handel skall ske mellan två 

länder. Det skulle antagligen vara större skillnader om även handel till och 

från Sverige med länder utanför EU undersökts. 

Då engelska talas av störst andel människor i hela EU tänker vi spontant att 

regressionen med engelska som en förklarande variabel skall ha den högsta 

förklaringsgrad av de samtliga språken. Så var inte fallet då regressionen 

med franska resulterade i cirka 0,8 procentenheter högre förklaringsgrad än 

regressionen med engelska. Eftersom det är en så pass stor andel 

engelsktalande i princip i varje EU-land, inte minst Sverige, tror vi att en 

ytterligare engelsktalande individ inte gör någon större inverkan på handeln. 

Det blir en avtagande skalavkastning. Däremot då majoriteten länder har en 

liten andel fransktalande gör en ytterligare fransktalande individ större 

inverkan på handeln. En ytterligare fransktalande person kommer att tillföra 

större nytta än en ytterligare engelsktalande person eftersom det finns få 

personer med franska språkkunskaper i relation till personer med engelska 

språkkunskaper. På grund av den höga nivån av korrelation mellan de olika 

språkliga variablerna separerades dessa till olika regressioner. Korrelationen 

mellan språk kan bero på att svenskar lär sig engelska i första hand och 

sedan tyska eller franska och att det är sällsynt i dagens Sverige att lära sig 

något av de övriga språken utan att först kunna engelska. 

När vi sedan ser på regressionen med andelen tysktalande ser vi att den 

också har en lägre förklaringsgrad än regressionen med andel fransktalande. 

Anledningen till detta resultat kan bero på att tyska inte används som ett 

handelsspråk mellan Sverige och andra länder i samma utsträckning som 

franska. Tysktalande länder har större tendens att lära sig engelska än 

fransktalande länder, vilket betyder att om handel mellan Sverige och 

Frankrike ska ske i större utsträckning måste den svenska parten kunna 

kommunicera på franska. Om parter från Sverige och Tyskland ska handla 

med varandra så finns möjligheten att kommunicera på tyska och även på 

engelska, där engelska kommer att vara det vanligare handelsspråket. Detta 
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är troligtvis anledningen till att den franska regressionens förklaringsgrad 

blev högre än både den tyska och den engelska. Detta tillsammans med den 

avtagande skalavkastningen vad det gäller svenskarnas engelska 

språkkunskaper kan förklara de resultat som presenterades. En möjlig 

förklaring kan vara att Sveriges andel engelsktalande överskrider den 

optimala nivån när det gäller handel. Att öka andelen engelsktalande i 

Sverige med ytterligare en procentenhet skulle troligtvis inte ha någon större 

påverkan på handeln. Däremot om fler svenskar lär sig tala franska kommer 

det att ske en tilltagande effekt eftersom andelen fransktalande inte nått en 

optimal nivå. Det bör poängteras att med den optimala nivån menas det 

strikt ur ett handelsperspektiv. Det tas inte hänsyn till den potentiella vinsten 

av kunskaps och informationsutbyte som kan uppstå eller av den 

individuella nyttan en person får av att kunna kommunicera med människor 

av en annan nationalitet. 

Beslutsfattarna skulle genom utbildningspolitik kunna påverka hur den 

Svenska handeln kan se ut genom att ge språket en större roll i skolsystemet. 

En ökning av andelen engelsktalande resulterar troligtvis inte i en högre 

handel, dock kan införandet av andra språk ge möjligheter att påverka 

handeln till större utsträckning. Frågan är vilka språk som bör prioriteras. 

Resultaten visar att franska är ett bra kandidatspråk men vi bör även ställa 

oss frågan, kommer nyttan av att lära kommande generationer ett ytterligare 

språk förutom engelska att täcka kostnaderna? Något vår uppsats inte tar 

hänsyn till, då vi bara ser på de europeiska länderna, är de asiatiska 

ländernas ekonomiska utveckling, som Kina och Indien som på senare år 

har vuxit till jättar på den internationella marknaden. Betyder det att vi 

borde lära ut något av de kinesiska språken i de svenska skolorna? Inte 

nödvändigtvis. Det mesta indikerar på att de nya aktörerna har börjat lära sig 

engelska av den enkla anledningen att de avser komma åt en större marknad. 

Det kan även argumenteras att det är lättare för en kines att lära sig engelska 

än för en europé att lära sig mandarin eller kanton. Kärnfrågan är att 

ansträngningen måste resultera i en tillräckligt stor avkastning för att det 

skall vara ekonomisk lönsamt att utföra den. Frågan är om något språk 

förutom engelska uppfyller det kravet. 
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Vi finner att kausala orsakssamband i detta avseende är något som är, om 

inte omöjligt, otroligt svårt. Vi har alla någon gång i våra liv diskuterat vad 

som kom först, hönan eller ägget. Tenderar länder som har hög 

kommunikationssannolikhet att handla mer med varandra? Våra resultat 

säger att så är fallet. Men är språket det som inverkar på handeln direkt eller 

är det bara så att vi har lärt oss språk för att kunna lättare kommunicera med 

våra befintliga handelspartners? Det är en fråga som vi idag inte kommer 

kunna besvara. Vår slutsats är att kommunikationsmöjligheter och kulturella 

likheter underlättar handel men dessa är långt ifrån de enda faktorer som har 

en inverkan på detta samspel.  



 

37 
 

8. KÄLLFÖRTECKNING 

Artiklar 

 

Björling, E (2010-03-28), “Invandring ökar Sveriges handel med 

omvärlden”, www.sweden.gov.se/sb/d/12538/a/143458 

 

Fälldin, C (2007-03-01), “Svenska företag förlorar på dåliga 

språkkunskaper”, http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200703/svenska-

foretag-forlorar-pa-daliga-sprakkunskaper/index.xml 

 

 

Böcker 

 

Curtin, PD (1984), “Cross-Cultural Trade in World History”, Cambridge 

University Press, Cambridge 

 

Ekholm, K (2005), “Tillämpad internationell ekonomi”, SNS Förlag, 

Stockholm 

 

Hofstede, G (1984), “Culture’s Consequences”, SAGE, London 

 

Lundberg, L (2001), “Internationell handel och industristruktur”, Liber, 

Malmö 

 

Ohlin, B (1933), “Interregional and International Trade” 

 

Ricardo, D (1817), “On the Principles of Political Economy and Taxation”, 

John Murray, London 

 

Smith, A (1776), “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations”, W.Strahan and T.Cadell, London 

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/12538/a/143458
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200703/svenska-foretag-forlorar-pa-daliga-sprakkunskaper/index.xml
http://www.privataaffarer.se/smaforetag/200703/svenska-foretag-forlorar-pa-daliga-sprakkunskaper/index.xml


 

38 
 

Utredningar 

 

2005, “Europeans and their Languages”, Europeiska kommissionen  

 

2006, “Effects on the European Economy of Shortages of Foreign Language 

Skills in Enterprise”, The national center for languages, Interact 

international, Europeiska kommissionen 

 

 

Statistiska källor 

 

Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

 

Geert Hofstede, www.geert-hofstede.com 

 

International Monetary Fund, www.imf.org 

 

International Trade Center, www.intracen.org 

SCB, www.scb.se 

 

 

Internet 

 

CIA Central Intelligence Agency, www.cia.gov 

 

Kommerskollegium National Board of Trade, www.kommers.se 

 

Nationalencyklopedin, www.ne.se 

 

Utrikesdepartementet, www.sweden.gov.se 

 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.geert-hofstede.com/
http://www.imf.org/
http://www.intracen.org/
http://www.scb.se/
http://www.cia.gov/
http://www.kommers.se/
http://www.ne.se/
http://www.sweden.gov.se/


 

39 
 

Forskningsrapporter 

 

Anderson, JE (2011), “The Gravity Model”, Annual Review of Economics, 

vol. 3. 

 

Anderson, JE och Marcouiller, D (2002), “Trade, Insecurity, and Home 

Bias: An Empirical Investigation”, Review of Economics and Statistics, 

2002, v84 (2,May), 342-352. 

 

Anderson, JE och van Wincoop, E (2003), “Gravity with Gravitas: A 

Solution to the Border Puzzle”, American Economic Review, 2003, v93 

(1,Mar), 170-192. 

 

Baldwin, R, Taglioni, D (2006),”Gravity for Dummies and Dummies for 

Gravity Equations”, Working Paper No. 12516, NBER, Cambridge, MA.  

 

Bergstrand, JH (1985), “The Gravity Equation in International Trade: Some 

Microeconomic Foundations and Empirical Evidence”, The Review of 

Economics and Statistics 1985, The MIT Press 

 

Bergstrand, JH (1989), “The Generalized Gravity Equation: Monopolistic 

Competition, and the Factor-Proportions Theory in International Trade”, 

The Review of Economics and Statistics 1989, The MIT Press 

 

Christie, E (2001), “Potential Trade in Southeast Europe: A Gravity Model 

Approach” 

 

Fidrmuc, J och Fidrmuc, J (2009), “Foreign Languages and Trade”, CEPR 

Discussion Paper No. DP7228. 

 

Flam, H och Nordströn, H (2006), “Euron och utrikeshandeln: Hur mycket 

handel förlorar Sverige årligen?” 

 



 

40 
 

 

Grossman, G och Helpman, E, (1991), “Innovation and Growth in the 

Global Economy”, The MIT Press, Cambridge 

 

Kogut, B och Singh, H (1988), “The Effect of National Culture on the 

Choice of Entry Mode”, Journal of International Business Studies 

1988, Palgrave Macmillan Journals 

 

Melitz, J (2007), “Language and Foreign Trade”, European Economic 

Review, Volume 52, Issue 4, May 2008, Pages 667-699 

 

Omar, M och Boyd, D (2003), “Economic Development and Culture 

Differences in the Determination of the Degree of Involvement of Firms in 

Overseas Markets” 

 

Tinberg, J (1962), “Shaping the World Economy”, The International 

Executive, Volume 5, Issue 1, pages 27–30, Winter 1963 

 


