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Abstract 

As consumer interest in locally produced food increases, farmers and other producers wants to 

marketing their products as locally produced. A range of different certifications for 

environmentally friendly food have appeared. More costumers want to buy their food directly 

from the farmer at the same time as a more and more globalized world advocates free trade and 

removal of barriers to trade. By using an expanded gravity model this paper will examine how the 

demand of local food affects the Swedish import of food from other countries in Europe. The 

findings of the paper conclude that the demand of local food do affect the trade. Therefore it 

seems possible that the certification is a nontariff barrier to trade. 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
Intresset hos konsumenterna för miljövänliga och klimatsmarta varor har ökat. På grund av det 

har också producenternas intresse för ekologisk och småskalig produktion nära konsumenten 

ökat. Det öppnas nya gårdsbutiker och producenter marknadsför sina varor som närproducerade 

(LRF, 2009). För att kunna visa för konsumenten att varan innehar dessa speciella kvaliteter vill 

många producenter få sina produkter certifierade av en tredje part. Det finns flera olika typer av 

certifieringar på marknaden idag och det är inte alltid så lätt för konsumenter att skilja på vilka 

som är vilka och vad de olika märkningarna egentligen betyder. För många konsumenter är det 

dock mycket viktigt att veta var varan är producerad. Uppsatsen kommer beröra hur detta ökade 

intresse för närproducerade och ekologiska varor påverkar handelsflödena i Europa. Om fler 

väljer att handla varor från lokala handlare borde efterfrågan på importerade varor att minska. 

Importen borde också styras om från länder med mindre miljövänlig produktion till länder med 

mer miljövänlig produktion. Om importen minskar som en effekt av certifieringen kan det 

innebära att utländska producenter missgynnas och certifieringen fungerar då som ett 

handelshinder.   

Det finns forskning om vilka effekter handeln och globaliseringen har på miljön. Men det finns 

inte så mycket forskning om hur miljöcertifieringar och överhuvudtaget ett ökat intresse för 

miljöfrågor påverkar handelsflöden. Den forskning som har gjorts undersöker om exporten 

minskar ur ett utvecklingslands perspektiv. I denna uppsats kommer inte vilken effekt olika 

certifieringar faktiskt har på miljön och klimatet behandlas.  

1.2 Metod 
För att undersöka hur det ökade intresset för miljövänliga varor påverkar Sveriges handel behövs 

statistik för Sveriges handel och statistik över efterfrågan av miljövänliga varor. För att beskriva 

Sveriges handel används data för Sveriges import av livsmedel uppdelad efter handelspartner. För 

efterfrågan av miljövänliga varor används produktion av ekologiska varor och försäljning av 

ekologiska varor som approximation. Det finns ingen universell definition av närproducerade 

varor och därför ingen statistik på efterfrågan av närproducerade varor. Om konsumenternas 

miljömedvetande ökar borde rimligtvis efterfrågan på alla varor som anses vara miljövänliga öka. 

Vissa konsumentundersökningar visar också på att det inte alltid är lätt för konsumenter att skilja 
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på betydelsen av olika miljöcertifieringar. För att undersöka ett eventuellt samband mellan 

närproducerade varor och Sveriges import används en utvidgad gravitationsmodell. 

Undersökningen utgår från hypoteserna att ökad efterfråga på närproducerade varor borde 

innebära en minskning i importen och att importen borde öka från länder med mer miljövänlig 

produktion.  

1.3 Huvudresultat 
Huvudresultatet av denna studie är, om man antar att närproducerade varor påverkar 

handelsflöden i samma utsträckning som ekologiska varor, att produktionen eller försäljningen av 

närproducerade varor i Sverige påverkar importen av livsmedel till Sverige. Den empiriska 

undersökningen, där ekologiska varor används som approximation för närproducerade varor, 

visar att om försäljningen av ekologiska varor i Sverige ökar, minskar importen av livsmedel till 

Sverige. Därmed går det inte att utesluta att certifieringen närproducerade varor kan fungera som 

ett handelshinder.  

1.4 Disposition 
Uppsatsen inleds med bakgrundsfakta och definitioner av olika begrepp som är centrala för 

närproducerade varor och ekologiska varor. Näst efter det följer en teoretisk grund för denna 

studie. Teoriavsnittet är uppbyggt för att redogöra fördelar och nackdelar med certifieringar ur ett 

nationalekonomiskt perspektiv. Avsnittet innehåller en genomgång av olika effekter av 

certifieringar med tyngdpunkt på information och handel. I avsnitt fyra redovisas och analyseras 

den data som används i studien. I nästföljande avsnitt ges en förklaring av metoden för den 

empiriska undersökningen och också resultatet av undersökningen. Avsnittet avslutas med en 

diskussion om resultatet. Slutligen kommer slutsatser om undersökningen att dras och en 

diskussion om framtida forskning att hållas.            
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt ges en historisk bakgrund till certifiering och en förklaring om 

vad certifiering innebär. Definitioner av närproducerade varor och ekologiska 

varor kartläggs och följs av en diskussion om huruvida konsumenter kan skilja 

mellan olika miljöcertifieringar.  

2.1 Historisk bakgrund 
Efter en tid av standardisering av produktionen vaknade intresset för ett alternativt sätt att 

producera livsmedel under 1920- talet (Certcost, 2009). En gemensam grundtanke för de olika 

ekologiska odlingsrörelserna var att bonden skulle vara självförsörjande och utnyttja gårdens 

egna resurser. Idéer för hur man skulle odla utvecklades inom de olika grupperna till riktlinjer för 

ekologiskt jordbruk. På den tiden fanns det inte behov för standardiserade regler för produktionen 

eftersom varorna såldes till konsumenten direkt från gården. När avståndet mellan konsument och 

producent växte ökade också behovet av formaliserade standarder för vad som räknades som 

ekologiskt jordbruk. Standarder behövdes dels för att skydda konsumenterna från att bli lurade 

och dels för att skydda producenterna från orättvis konkurrens. De riktlinjer som de olika 

grupperingarna hade utvecklat blev mer formaliserade och liknade regler. Sanktioner kunde 

begäras om en medlem inte efterföljde reglerna. Den första nationella privata standarden för 

ekologiska varor skapades i Storbritannien 1973 och den första statliga nationella standarden i 

EU bildades i Österrike 1983. 1991 kom den första EU- förordningen som reglerade ekologiska 

varor på den europeiska marknaden (Certcost, 2009).  

2.2 Vad är certifiering? 
Närproducerat är en typ av ursprungsmärkning. När det handlar om livsmedel framkommer ofta 

vilken gård produkten är producerad på. En certifierad vara uppnår en viss standard och kvalitet. 

Certifieringar är för det mesta frivilliga och ofta är kraven striktare än lagstiftning 

(Konkurrensverket, 2009). Olika miljömärkningar kan vara ett sätt för producenten att signalera 

att en vara har vissa kvaliteter till konsumenten. Eftersom konsumenten inte har samma insyn i 

produktionsleden som producenten kan inte konsumenten avgöra om varan uppfyller kraven som 

efterfrågas. Därför måste den, tillexempel ekologiska, varan märkas med ekologiskt för att 

konsumenten ska kunna skilja den från konventionella varor. Det finns direkt och indirekt 

märkning (Jordbruksverket, 2009). Direkt märkning är när producenten strävar efter att informera 

konsumenten om vissa kvaliteter, tillexempel ekologisk odlad vara. Indirekt märkning får en 

annan eller ytterligare effekt än vad som var tänkt från början, till exempel närproducerade varor 



8 
 

uppfattas av konsumenten som mer miljövänlig då det är kortare transportsträckor. Men det finns 

ingenting i ursprungsmärkningen som bevisar att varan skulle vara mer miljövänligt producerat. 

Det kan innebära att närproducerade varor tolkas som miljömärkta, även om de alltså egentligen 

inte är det. Detta är något som kan utnyttjas i marknadsföringen gentemot konsumenter. 

Certifieringar är relativa, det går bara att jämföra liknande varor med varandra. Tillexempel kan 

man jämföra ekologiskt odlade tomater med konventionellt odlade tomater, men den ekologiska 

märkningen säger ingenting om ifall ekologiskt odlade tomater är bättre för miljön än ekologiskt 

producerat kött. Frivillig märkning är positiv, vilket innebär att den talar om för konsumenten att 

varan är bra för miljön (Jordbruksverket, 2009).  

Certifiering fungerar, som nämnts tidigare, som en signal till konsumenten. Märkningen kan vara 

frivillig eller tvingande, den kan också vara direkt eller indirekt. Det som styr vilka effekter den 

får är hur konsumenten uppfattar märkningen. Om konsumenterna anser närproducerat som 

miljövänligt kommer de handla närproducerat om de efterfrågar miljövänliga varor 

(Jordbruksverket, 2009). Tredjepart som certifierar kan vara en privat aktör, tillexempel en 

organisation, eller en statlig aktör, tillexempel en myndighet. Det kan också vara en organisation 

som är till viss del statlig och till viss del privat. Trenden är att det blir fler privata certifieringar. 

Privata certifieringar gör det också möjligt för olika intressenter att differentiera produkter som 

stämmer överens med vad som efterfrågas. En risk med privata certifieringsorgan är att de kan 

påverkas av och ge fördelar till producenter med mycket makt och det kan då användas som 

marknadsföring vilket kan undergräva trovärdigheten hos certifieringsorganisationen. Intresset 

för alternativa certifieringar och alternativa produktionssätt har ökat vilket gjort att 

konsumtionsvanor har blivit det nya sättet att rädda världen på (Bain, Busch, Hatanaka, 2005).  

För att livsmedel ska räknas som ekologisk måste varan vara märkt som ekologisk av något av de 

olika certifieringsorganen. Vad som räknas som ekologiskt regleras av EG förordningar inom 

EU. Ekologiskt produktionen ska ske utan tillsatser av konstgödsel eller kemiska 

bekämpningsmedel och djuren ska få bete sig som i sin naturliga miljö. För att varan ska få kallas 

ekologisk ska hjälpmedel anpassas efter lokala förhållanden, till exempel ska djuren utfodras med 

foder odlat på gården. En ekologisk producent ska alltså värna om miljön och minska mänsklig 

inverkan på naturen (Europeiska kommissionen). Det finns också privata märkningar, så som 

Krav. För att få märka sina varor med privat märkningar måste också deras regler för ekologisk 
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produktion mötas. Om varan uppfyller den privata organisationens krav men inte EU:s krav för 

ekologiska varor får varan inte kallas ekologisk.  

Det finns ingen klar definition av vad närproducerade varor innebär. Olika aktörer lägger olika 

värderingar i begreppet. Organisationen LivsmedelsSverige har i sitt projekt Miljösmart mat 

definierat närproducerade livsmedel som: ”Det är mat som produceras, förädlas och distribueras 

till konsumenter inom ett visst avgränsat område” De menar också att regional mat inte betyder 

samma sak som närproducerat, medan lokal mat och närproducerad mat har samma definition. 

Organisationen Bondens marknad använder en avgränsad sträcka som definition. För att få sälja 

sina varor på deras marknader måste gården finnas inom 250 km radie från marknaden. Enligt 

Coops projekt Mat från Regionen definieras lokal mat som produkter tillverkade på den plats där 

produktionen sker, något som också inkluderar en närliggande ort.  

2.3 Kan konsumenter skilja på ekologiskt odlade varor och närproducerade 

varor? 
Enligt Coops konsumentundersökning (2009) så är ursprungsland en viktig faktor för 

konsumenter när de väljer vilka varor de ska handla. 30 % av konsumenterna tittar alltid på vilket 

land varan är producerad i. Vad som räknas som närproducerat skiljer sig åt mellan 

konsumenterna. De flesta av konsumenterna som deltog i undersökningen anser att varor 

producerade i den egna regionen är närproducerade. Men även varor producerade i den egna 

kommunen eller i Sverige kan räknas som närproducerade enligt deltagarna. Produkter 

producerade i Norden och Europa ansågs däremot vara ett för stort avstånd för att få kallas 

närproducerade varor. De flesta av de tillfrågade konsumenterna väljer närproducerat för att det 

är bättre för klimatet. En del konsumenter väljer närproducerade varor för att de tror att dessa 

automatiskt är ekologiska. I sin rapport så har Wretling Clarin (Jordbruksverket, 2010) tagit del 

av en undersökning utförd av Ipsos-Eureka angående regional och lokal mat. Undersökningen 

visar att många konsumenter har svårt att skilja mellan regional och lokal mat. Ofta använts båda 

uttrycken för mat som tillexempel är producerat nära konsumenten, producerat i Sverige, 

småskaligt producerad eller miljövänlig, allt beroende på vad konsumenten själv lägger in i 

begreppen. Många producenter skiljer däremot mellan lokal och regional mat. Många 

konsumenter förknippar ekologiskt med hälsa, även om grunden egentligen är miljöhänsyn. Men 

eftersom ekologiska varor anses vara giftfria och obesprutade är det många som tror att det har en 

positiv effekt på den personliga hälsan. Men det finns också undersökningar där det framkommer 
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att hänsyn för miljön är den främsta anledningen för konsumenter att välja ekologiska varor 

(Centrum för uthålligt lantbruk, 2003).  
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3. Teori 
I följande avsnitt kartläggs det teoretiska ramverket för uppsatsen. Positiva och 

negativa effekter av certifiering gås igenom. Först diskuteras asymmetrisk 

information på marknader och sedan följer en analys av certifieringens effekter 

på handel.  

3.1 Information 
Inom vissa marknader är det kostsamt eller omöjligt för konsumenten att tillgodogöra sig 

information om varors egenskaper. Om varan innehar egenskaper som konsumenten inte kan 

upptäcka varken innan eller efter ett köp kallas egenskapen förtroendeegenskap. Exempel på 

förtroendeegenskaper är varans ursprung eller näringsinnehåll. Konsumenten kan inte se var 

varan kommer från och ofta inte heller smaka ursprunget. Förtroendeegenskaper märks först efter 

lång tid och i vissa fall inte alls. Säljaren och köparen har då inte samma information vid 

konsumtionstillfället. Detta fenomen kallas asymmetrisk information och kan skapa problem på 

marknaden. Två olika problem som följer vid asymmetrisk information är adverse selection och 

moral hazard. Moral hazard är när till exempel försäkringstagaren ändrar sitt beteende och blir 

mer riskbenägen efter att fått en försäkring. Beteendeförändringen är svår för försäkringsgivaren 

att förutse och ta betalt för. Därför har försäkringstagaren ett informationsövertag gentemot 

försäkringsgivaren (Se t. ex Frank, 2008, s 190). Adverse selection innebär att det är fel köpare 

och säljare som frivilligt går in på marknaden. Om konsumenterna inte kan skilja på 

högkvalitativa och lågkvalitativa varor kommer de inte vilja betala ett högre pris för 

högkvalitativa varor. Om säljaren inte kan ta ut de pris de värdesätter sin vara till kommer de att 

lämna marknaden. De varorna som finns kvar på marknaden är då de lågkvalitativa varorna, de 

högkvalitativa varorna har trängts ut (Akerlof, 1970).        

För att lösa marknadsmisslyckandet med asymmetrisk information måste producenten ha ett sätt 

att signalera den rätta kvaliteten på sin vara. Certifiering kan räknas som ett sätt för producenten 

att signalera varans egenskaper till konsumenten. Till exempel skulle ursprungsmärkning 

innebära att konsumenten får information om var varan är producerad, en förtroendeegenskap 

som konsumenten inte skulle upptäcka utan märkning. Utan certifiering skulle det kunna vara 

kostsamt för konsumenten att ta reda på vilka egenskaper varan de funderar på att konsumera 

innehar. Certifieringen minskar alltså transaktionskostnaderna vid köpet. Transaktionskostnader 

är alla kostnader som uppkommer vid köp av en vara förutom kostnaden för varan i sig själv. Till 
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exempel kostnader för att söka upp information om varan. Ju mer kostsamt det är för 

konsumenten att ta reda på informationen desto större nytta gör märkningen, så länge den är 

korrekt (Konkurrensverket, 2009). Om det skulle bli dyrare för producenten att producera 

ekologiska varor eller närproducerade varor än att producera konventionella varor, har inte 

producenten incitament att producera dessa varor om denne inte kan ta ut en prispremie från 

konsumenterna som täcker de ökade kostnaderna. Som nämnts i förra stycket kommer inte 

konsumenterna att betala mer för varor med speciella egenskaper om de inte kan skilja dem från 

konventionella varor. Om konsumenterna litar på certifieringen innebär det att informationen om 

förtroendeegenskaperna når fram och producenten kan ta ut en prispremie. Om certifieringen inte 

funnits eller om den inte är trovärdig skulle de konventionella varorna tränga ut de ekologiska 

eller närproducerade varorna från marknaden. Eftersom producenten kan signalera de speciella 

egenskaper som deras vara innehar, och på så vis informera konsumenten om dessa, har de 

möjlighet att differentiera sina varor (Konkurrensverket, 2009). Producenten har då möjlighet att 

få en konkurrensfördel och kunna ta ut ett högre pris än sina konkurrenter. Produktdifferentiering 

med avseende på kvalitet är ett exempel på vertikal differentiering, vilket innebär att man antar 

att konsumenten alltid väljer hög kvalitet framför låg kvalitet. Ju mer unik producenterna lyckas 

göra sin produkt, desto svårare blir det att hitta ett substitut för konsumenten och ju högre pris 

kan producenten ta ut. Differentiering kan också leda till prisdiskriminering, om producenterna 

kan urskilja grupper med olika betalningsvilja (Konkurrensverket, 2009). 

Om certifiering leder till att fler konsumenter får information om ekologiska varor eller 

närproducerade varor och därför konsumerar mer av dessa varor ökar samhällets nytta och inte 

enbart den enskilda konsumentens nytta. Köp av miljövänliga varor leder till en positiv extern 

effekt. Externa effekter är när en individs handlingar påverkar en annan individ utanför 

marknadsmekanismen. Individ två påverkas då av individ etts handlingar när denne fattar 

konsumtionsbeslut. Det finns också negativa externa effekter, ett vanligt exempel på en sådan 

effekt är förorening (Se t. ex Varian, 2006, s. 626). Den typen av problematik uppkommer när 

konsumenter bara inkluderar sin enskilda nytta och inte samhällets nytta vid konsumtionsbeslut. 

Samma problematik innefattar kollektiva varor. En kollektiv vara kännetecknas av att det inte går 

att exkludera ickebetalare från att tillgodogöra sig nyttan av varan och en individs konsumtion av 

varan har ingen effekt på mängden som är kvar att konsumera för andra individer (Se t. ex Frank, 

2008, p. 568). Det blir som en extern effekt av konsumtion eftersom alla konsumenter måste 
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konsumera samma mängd. Konsument två påverkas då av beslut etts konsumtionsbeslut och 

individerna måste därför komma överens om en gemensam optimal mängd. Detta kan leda till 

freerider problematik, då ingen kan exkluderas från att använda den kollektiva varan. Därför har 

individen incitament att dölja sin sanna betalningsvilja eftersom betalningsviljan för en kollektiv 

vara är svår för andra individer att ta reda på. Individ ett kan hoppas på att individ två ska betala 

istället. Då är individ ett en freerider (Se t. ex Varian, s. 671- 684). Bra miljö och en levande 

landsbygd är exempel på kollektiva varor. När en individ konsumerar närproducerade varor 

bidrar den individen till att miljön eller landsbygden bevaras. Men eftersom den enskilda 

konsumenten inte kan exkludera andra från att använda dessa kollektiva varor vinner även andra 

individer på att individ ett köper närproducerade varor. Individ två kanske räknar med att individ 

ett köper närproducerade varor och tycker det räcker med den mängden levande landsbygd. 

Individ två kommer då inte köpa de dyrare närproducerade varorna men kan fortfarande 

tillgodose sig den levande landsbygden. Ofta räknar inte konsumenten in hela nyttan av den 

kollektiva varan i beräkningen av värdet, vilket gör det svårt att värdesätta kollektiva varor. 

Istället kan många konsumenter köpa miljövänliga varor för att de anser att det förbättrar hälsan, 

vilket är en privat nyttighet (Jordbruksverket, 2009). Miljö är en kollektiv vara och om 

certifiering medför att konsumenterna köper mer miljövänliga varor ökar detta nyttan i samhället. 

Lagstiftning skulle kunna ge en större välfärdsökning än ett frivilligt initiativ. Men frivilliga 

certifieringar är ofta bättre för samhället än att ingenting görs. Så länge inte certifieringen 

används istället för lagstiftning utan som ett komplement till lagstiftning är det positivt för 

samhället som helhet (Lyon och Maxwell, 2008).  

Certifiering kan även vara negativ för informationen på marknaden. Ett exempel på det är om 

certifieringen sänder felaktiga signaler. Det finns två olika sorter av misslyckade certifieringar 

(Carmin, Darnall, 2005). Den ena sorten är när informationen om certifieringen till konsumenten 

är för dålig och denne inte kan skilja mellan olika certifieringar. För mycket information eller om 

informationen skulle vara svårtolkad kan få en negativ effekt på marknaden. Det kan leda till att 

konsumenten fattar konsumtionsbeslut som inte är optimala (Jordbruksverket, 2009). Om 

certifieringen innehåller för lite information har konsumenterna lägre förtroende för 

certifieringen. Men om certifieringen istället innefattar för mycket information blir det svårare för 

konsumenten att bedöma till exempel miljöpåverkan. Om varorna skulle märkas med 

klimatpåverkan måste konsumenten ha kunskap om den specifika siffran är ett högt eller lågt 
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värde relativt andra varors klimatpåverkan. Om konsumenterna inte har förtroende för 

certifieringen ger den inte konsumenterna någon extra information. Den andra sorten av 

misslyckad certifiering är när kontrollen av certifieringen är för dålig. Om deltagare kan 

tillgodogöra sig fördelarna med certifieringen men inte behöver leva upp till kraven och 

restriktionerna som certifieringen står för. Detta innebär att producenterna utnyttjar sitt 

informationsövertag gentemot konsumenterna som inte kan kontrollera förtroendeegenskaper. På 

grund av prispremien certifierade varor medför ökar incitamenten för fusk med märkningen. 

Märkningen blir skillnaden mellan konventionella och miljövänliga varor för konsumenten och 

producenten har därmed incitament att felaktig märka sina varor som miljövänliga trots att de är 

konventionella för att tjäna pengar (Certcost, 2009). Producenten kan också fuska genom att 

använda otillåtna preparat vid produktionen för att minska kostnaden. Om det är lönsamt för 

producenten att fuska beror på hur många kontroller som görs och hur hårt straffet skulle bli. 

Straffet kan antingen gå igenom rättsapparaten tillexempel böter eller också ett straff i form av 

sociala sanktioner. För ett företag kan sociala sanktioner, tillexempel sämre rykte bli mycket 

kostsamt. Felmärkning kan leda till suboptimala konsumtionsbeslut och skapar onödiga 

transaktionskostnader. Om certifieringen inte är korrekt medför inte certifieringen att 

konsumtionen av miljövänliga varor ökar (Certcost, 2009).  

3.2 Handel 
Handel kan ge vinster till båda länderna som handlar om handeln bygger på att varje land 

exporterar den vara i vars produktion landet har en komparativ fördel. En komparativ fördel för 

en vara innebär att landet har lägre alternativkostnad för att producera denna vara än andra länder 

har (Se till exempel Krugman, Obsfeldt, 2009, s. 29). Komparativa fördelar ska inte förväxlas 

med absoluta fördelar. Ett land kan ha absoluta fördelar för att producera båda varorna men ändå 

vinna på handel. Om alternativkostnaden för att producera varan själv är högre än 

alternativkostnaden för att producera den andra varan och sedan importera vara ett, skulle 

mängden varor i världen öka. Detta skulle göra att båda länderna vinner på handel, trots att det 

ena landet har absolut fördel i produktionen av båda varorna (Krugman, Obsfeldt, 2009 s. 36,). 

För jordbruksvaror kan man titta på ett lands naturresurser för att avgöra om landet har en 

komparativ fördel, tillexempel ett land med mycket åkermark borde ha en komparativ fördel i 

jordbruksvaror där det krävs mycket yta för att producera (SLI, 2002).    
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Om ett land har mycket åkermark borde landet ha en komparativ fördel i att producera ekologiska 

varor, då denna typ av jordbruk inte ger lika stor avkastning per åker som konventionellt 

jordbruk. Detta skulle då innebära att det ekologiska jordbruket i det landet borde öka och 

exporten av ekologiska varor borde öka. Nygård och Storstad (1998) menar att handel med mat är 

svårt, då det flesta kulturer har egna matvanor. Alltså har det inhemska landet en komparativ 

fördel för att producera typisk inhemsk mat. Ofta har mattraditionen växt fram efter vad som är 

bäst att producera i landet vilket automatiskt ger landet en fördel gentemot konkurrenter. 

Certifiering kan ha en positiv effekt på ett lands handel då det kan minska asymmetrisk 

information mellan länder. Om certifieringen är likställd mellan handelspartners får 

konsumenterna lika mycket information vid konsumtion av importerade varor som inhemskt 

producerade varor.  

Om en certifiering missgynnar utländska producenter kan den räknas som ett icke-tariffärt 

handelshinder (Konkurrensverket, 2009). Tariffärt handelshinder innebär att handelshindret är en 

direkt avgift på den importerade varan, tillexempel en skatt. Syftet med ett tariffärt handelshinder 

är att öka kostnaden för att importera varor till landet. Om handelshindret istället är icke-tariffärt 

kan det tillexempel vara en importkvot eller en exportbegränsning. Ett handelshinder fungerar på 

samma sätt som ökade transportkostnader för exportlandet. Införandet av ett hinder bildar en 

klyfta mellan priserna i de båda länderna. I landet där hindret infördes kommer priset på varan 

öka och efterfrågan minska. Alltså minskar efterfrågan på import. I det andra landet kommer 

priset sjunka och efterfrågan öka vilket gör att det blir mindre över av varan för att exportera. 

Handeln mellan länderna kommer därför att minska. Eftersom priset på varan ökar i det 

importerande landet och sjunker i det exporterande landet, vinner konsumenterna i det 

exporterande landet på handelshindret medan konsumenterna i det importerande landet förlorar. 

Producenterna i det exporterande landet förlorar och producenterna i det importerande landet 

vinner. Kostnaden för handelsbarriärer är ofta större än storleken på vinsten och ofta gynnar 

handelsbarriärer särintressen och distribuerar om inkomsten så att de med stort politiskt 

inflytande gynnas. Kostnaderna för handelsrestriktioner är ofta svårare att se jämfört med att 

staten ger bidrag till den konkurrensutsatta industrin. Vilket gör åtgärden populär trots att 

kostnaderna egentligen är större för handelsrestriktionen då konsumtionsbesluten också påverkas 

(Se tillexempel Krugman och Obsfeldt, p 182- 200, 2009). Ban˜ados och Martinez (2004) menar 

att olika länders olika standarder och certifieringar för ekologiska varor fungerar som ett icke- 
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tariffärt hinder för handel. EU:s regler kan göra det svårt för tredje land och speciellt 

utvecklingsländer att komma in på marknaden. Detta trots att det finns en stor efterfrågan på 

ekologiska varor inom EU. Ederington och Minier (2003) menar istället att en strikt 

miljöstandard kan fungera som en komparativ nackdel för det landet gentemot länder med mindre 

strikta miljöregleringar. Att låta industrier som är utsatta för konkurrens från importerade varor 

ha mindre strikta miljöstandarder skulle då kunna ses som ett handelshinder. Ederington och 

Minier (2003) anser att det finns två olika grundläggande anledningar till varför ett land inför 

handelsbarriärer. Den första är att en producent i utbyte mot politiskt stöd kräver skydd mot 

utländsk konkurrens. Den andra anledningen är att länder använder handelsbarriärer i syfte att 

förbättra sin marknadsposition, alltså förbättra sina terms of trade. Om land ett inför ett 

handelshinder förbättras deras terms of trade gentemot land två på land tvås bekostnad. Men 

världen i stort förlorar på handelshindret då utbudet av varan i världen minskar. Men det är svårt 

att avgöra exakt hur land ett påverkas av handelshindret, då de vinner på terms of trade 

förbättringen men handelshindret snedvrider samtidigt incitamenten för konsumtion och 

produktion i landet (Krugman och Obsfeldt, 2009 s. 95- 106). Om ett land tvingas sänka sina 

handelsbarriärer genom påtryckningar, tillexempel från WTO, så kan de ersätta dessa med ett 

icke-tariffärt handelshinder såsom mindre strikta miljöcertifieringar (Ederington och Minier, 

2003). Vissa undersökningar visar inte ett samband mellan graden konkurrens från import och 

hur strikta miljöregleringar industrin har, medan andra hittar att miljöregleringarna inte är lika 

hårda för industrier som är utsatta för konkurrens från import om perfekt konkurrens råder. 

Ederington och Minier (2003) använder en modell där de låter miljöregleringar vara endogent 

istället för exogent som tidigare forskning, för att undersöka vilken effekt miljöregleringar har på 

nettoimporten. De finner att miljöregleringar har en stor effekt på handelsflöden, men att 

resultatet kan vara känsligt för vilka instrument man använder. Andra forskare menar att många 

länder är rädda för att införande av striktare miljöregler skulle försämra deras terms of trade. 

d'Arge och Kneese (1972) menar att många lagstiftare är rädda att de inhemska företagen skulle 

få högre kostnader av striktare miljöreglering, vilket skulle leda till att de förlorar 

marknadsandelar till sina konkurrenter. Detta skulle påverka landets handelsposition negativt, då 

det minskar exporten, ökar importen av billigare substitut och på lång sikt förändrar landets 

komparativa fördelar. Om reglerna inte koordineras med landets stora handelspartners kan 

effekterna bli stora. Men d'Arge och Kneese (1972) samtycker också till viss del med Ederington 
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och Minier (2003) då de menar att beroende på hur de är utformade, kan ett lands restriktioner 

ibland också gynna de inhemska producenterna. För att förklara sin argumentation ger de ett 

amerikanskt exempel om att utländska bilar får oproportionerligt stor börda av restriktioner 

anpassade efter de amerikanska bilarna med större motorer. Salop och Scheffman (1983) är också 

till viss del inne på samma linje och argumenterar för att certifieringar som blir obligatoriska kan 

användas av producenter för att höja konkurrenternas kostnader. Detta är ofta ett mer tilltalande 

sätt för ett företag att förstora sin marknadsmakt än att sänka sina egna priser under 

marknadspriser då detta kan leda till förlust på kort sikt. En av strategierna för att höja 

konkurrenters kostnader är att påverka lagstiftare till att instifta miljöstandarder som gynnar det 

egna företaget enligt Cory, McWilliams och Van Fleet (2002). Nygård och Storstad (1998) menar 

att i Norge har ökad konkurrens från utländska företag på hemmamarknaden för jordbruksvaror 

fått de norska producenterna att marknadsföra sig genom att använda sig av nationell smak, 

tradition och matkultur. Producenterna har också fått stöd av staten som har infört märkningen 

Godt Norsk som ska säkerställa att de märkta varorna håller en viss standard och kvalitet. Men 

det fungerar också som marknadsföring och förstärker konsumenternas bild av inhemskt 

producerad mat som säkrare och godare. Vissa forskare menar till och med att jordbruksvaror inte 

är lämpade för internationell handel och ofta används säkrad livsmedelsförsörjning och handelns 

effekter på miljön som argument för skyddande av det egna landets jordbruk (SLI, 2002).  
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4. Data 
I följande avsnitt kommer data som används i studien att gås igenom. Den data 

som ingår i studien består av paneldata och är alltså insamlad både över tiden 

och för olika länder. Först återfinns en genomgång av Sveriges handel med 

livsmedel som följs av en kartläggning av produktion och försäljning av 

ekologiska varor i Europa och Sverige.    

4.1 Sveriges handel av livsmedel med Europa 
Enligt studiens hypotes ska produktionen av ekologiska varor påverka Sveriges handelsmönster. 

Diagrammet nedan visar Sveriges import av livsmedel från de andra länderna som ingår i studien.  

Diagram 1: Sveriges import av livsmedel 2006- 2010 

 
 
Källa: Statistiska centralbyrån 
  

Diagram 1 visar att Sveriges import av livsmedel har ökat från 2006 till 2010. År 2006 var 

importen värd nästan 60 miljoner kr och år 2010 drygt 80 miljoner kr. Importen av ekologiska 

varor står för ungefär hälften av den ekologiska marknaden enligt Ekoweb (2012). En stor del av 

de importerade ekologiska varorna är varor som inte produceras i Sverige, så som kaffe och 

choklad. Men även ekologisk frukt och ekologiska grönsaker importeras. Speciellt ekologiska 

bananer och äpplen importeras medan ekologiska rotfrukter till stor del produceras i Sverige. 

Importen ökar med förädlingsgraden. Sverige exporterar inte mycket av ekologiska livsmedel, 

men även exporten av konventionella livsmedel från Sverige är liten. Sverige importerar ungefär 

dubbelt så mycket livsmedel jämfört med mängden livsmedel som exporteras, men både exporten 

och importen ökar för varje år. Sverige handlar mest med de andra EU- länderna och Norge, 

speciellt med de andra nordiska länderna. Av Sveriges import av livsmedel och jordbruksvaror 
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kommer drygt 56 % från Nederländerna, Tyskland, Danmark och Norge (Jordbruksverket, 2012). 

Överhuvudtaget handlar EU- länderna mest med varandra. Den inre marknaden för 

livsmedelprodukter anses ha positiv utveckling medan handeln med länderna utanför EU har 

svagare utveckling. EU- medlemskapet har haft positiv effekt på Sveriges handel med 

jordbruksvaror. Speciellt exporten har ökat. Men också importen har ökat, enligt Hansson 

(Jordbruksverket, 2011) har importen av jordbruksvaror och livsmedel ökat med 200 % i löpande 

priser efter medlemskapet i EU 1995.        

4.2 Ekologisk produktion och försäljning i Europa och Sverige 
Den ena oberoende variabeln i studien är ekologisk produktion och ska spegla efterfrågan på 

miljövänliga varor. Här följer en genomgång av den ekologiska produktionen i Europa och i 

Sverige under åren 2006 till 2010. Produktion av ekologiska varor i Europa har ökat under de 

berörda åren.  

Diagram 2: Ekologisk produktion i Europa 2006- 2010 

 
Källa: Organic world 
 

Diagram 2 visar produktionen av ekologiska varor som procent av den samlade jordbruksmarken 

i Europa. Diagrammet visar att år 2010 användes lite mer än 2 % av Europas jordbruksmark till 

ekologisk odling, att jämföra med ungefär 1,5 % år 2006. Enligt EPOK
1
 (2012) har det 

europeiska ekologiska jordbruket ökat mest i världen. De har tagit del av utgåva tolv av "The 

World of Organic Agriculture" med data över ekologisk produktion 2010. Det framkommer att 

åkermarken avsedd för ekologisk produktion har ökat med 9 % sedan 2009 i Europa.   
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Olika länder använder olika stor del av sin jordbruksmark till ekologisk odling. Diagram 3 visar 

den ekologiska produktionen som procent av jordbruksmarken i det specifika landet. 

Diagram 3: Ekologisk produktion i europeiska länder 

 
Källa: Organic world 
 

I diagram 3 visas ett genomsnittligt värde för den ekologiska produktionen i olika europeiska 

länder mellan 2006 och 2010. Av de länder som ingår i den här studien är Österrike det land som 

producerar mest ekologiska varor. I Österrike används ungefär 18 % av jordbruksmarken till 

ekologisk odling. Att jämföra med nära 0 % för många andra länder. De länder som producerar 

mest ekologiska varor i Europa 2010, men är utanför studien, är Falklandsöarna och 

Liechtenstein som använde 36 % respektive 27 % av sin åkermark till ekologisk odling. Dessa 

länder följs av Österrike som 2010 använde 20 % av sin åkermark till ekologisk produktion 

(EPOK, 2012).    

I Sverige har utvecklingen av ekologisk produktion ökat mellan 2006 och 2010. Diagram 4 visar 

den ekologiska produktionen i Sverige år 2006 till år 2010.  
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Diagram4: Ekologisk produktion i Sverige 2006- 2010         

 
Källa: Organic world                                           

 

Diagram 4 visar att Sveriges produktion av ekologiska varor upptog ungefär 14 % av 

odlingsmarken år 2010. Alltså produceras det färre ekologiska varor i Sverige än i Österrike, men 

mer ekologiska varor än i många andra länder. Sverige använder också större del av sin 

jordbruksmark till ekologiskt jordbruk än Europa i stort, om man jämför diagram 4 med diagram 

1. Men regeringens mål för andel ekologiskt jordbruk år 2010 var att 20 % av jordbruksmarken 

skulle användas till ekologisk odling (SJV, 2011). Detta mål nåddes alltså inte.         

Att Sverige producerar mer ekologiska varor än de flesta europeiska länder visar histogrammet 

nedan. De 39 ländernas produktion är uträknat som genomsnittlig produktion över 5 år, 2006- 

2010.   
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Diagram 5: Produktion av ekologiska varor i europeiska länder  

 
Källa: Organic world 
 

Diagram 5 visar att ungefär 16 länder använder cirka 2 % av sin åkermark till ekologisk odling. 

Att jämföra med Sveriges medelvärde på ungefär 11 %. Vilket visar att Sverige producerar mer 

ekologiska varor än vad de flesta andra länderna i Europa gör.   

Försäljningen av ekologiska varor i Sverige har ökat från år 2006 till år 2010. Diagram 6 nedan 

visar utvecklingen. 

Diagram 6: Försäljning av ekologiska varor i Sverige 2006- 2010 

 
Källa: Organic Europe 
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Diagram 6 visar att försäljningen av ekologiska varor har ökat i Sverige. Marknaden för 

ekologiska varor har också ökat i hela Europa. Mellan 2009 och 2010 har Europas och USA:s 

marknader för ekologiska varor ökat med cirka 9 %. (EPOK, 2012) I Europa finns de största 

marknaderna för ekologiska varor i Tyskland, Frankrike och Storbritannien, där försäljningen av 

ekologiska varor uppgår till 53 miljarder kronor, 30 miljarder kronor respektive 18 miljarder 

kronor. För hela Europa var försäljningen 175 miljarder kronor 2010. På världsmarknaden 

handlas det ekologiska varor för ett värde av 400 miljarder kronor samma år. I Sverige har 

försäljningen av ekologiska varor ökat sedan 1980- talet (SLI, 2001). Av all försäljning av 

livsmedel i Sverige står ekologiskt odlade livsmedel för cirka 4 % av försäljningen (SCB, 2011). 

De ekologiska varor som såldes mest år 2010 ingår i varugruppen kaffe, te och chokladdryck. 

Ekoweb (2012) uppskattar att den ekologiska marknaden kommer öka med 9 till 11 % under 

2012 och fortsätta växa med 1 miljard i värde.  

Nedan visar diagram 7 försäljningen av ekologiska varor indelade i de varugrupper som ingår i 

studien.   

Diagram 7: Försäljning av ekologiska varor 2006- 2010   

 
Källa: Statistiska centralbyrån 
  

I diagram 7 framgår att försäljningen av ekologiska varor i Sverige på varugruppsnivå har ökat 

mellan 2006 och 2010 för alla varugrupper, men inte ökat för varje år.  
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5. Resultat 
I följande avsnitt visas resultatet av den empiriska undersökningen. Först 

återfinns en beskrivning av metoden som använts i undersökningen. Detta följs av 

resultaten av regressionerna och avslutas med en diskussion av resultaten.  

5.1 Metod 
I studien undersöks om Sveriges import av livsmedel påverkas av produktionen eller 

försäljningen av ekologiska varor. Detta genom att använda gravitationsmodellen som grund och 

utöka den med variabler för ekologisk produktion.  

Den grundläggande gravitationsmodellen används ofta för att fastställa effekterna av landets 

storlek och avståndet mellan länderna på den bilaterala handeln mellan två länder. Dessa väldigt 

grundläggande modeller har varit framgångsrika med att förklara skillnader i handelsflöden 

mellan länder. Men det finns också problem med modellen enligt Greenaway och Milner (2002). 

De menar att de tidiga applikationerna av modellen
2
 visar intuitivt varför handeln bör bero på 

länders ekonomiska storhet och avståndet dem emellan, men ingen av dem innehåller en 

förklaring med en standardiserad handelsmodell som grund. Antaganden om teknologiska 

skillnader etc saknas. I senare verk har modellen förbättrats och Greenaway och Milner anser att 

det numera inte går att säga att gravitationsmodellen saknar teoretisk grund då flera forskare visat 

att det går att derivera modellen från olika standardiserade handelsmodeller
3
. Det finns också en 

del ekonometriska svårigheter med gravitationsmodellen. Det finns åsikter om att man inte bör 

använda bilateral handel som beroende variabel, utan istället använda två olika ekvationer för 

export och import
4
. Samma forskare menar också att man inte bör använda tvärsnittsdata i 

formeln
5
. Att använda det absoluta avståndet mellan länder kan också vara problematiskt, då 

tillexempel europeiska länder har en geografisk fördel. För att korrigera för detta diskuterar 

Greenaway och Milner (2002) Polaks förslag från 1996 om att använda relativa avståndsmått 

istället för absoluta. Som fördel har gravitationsmodellen att man kan mäta olika effekter på 

                                                           
2
 Greenaway och Milner nämner som exempel Tinbergen 1962 och Pöyhönen 1963 men också 

Leamer och Stern 1970 
3
 Som exempel på det ger Greenaway och Milner, Bergstrands verk från 1985 och 1989 eller 

Evenett och Keller från 2002 
4
 Enligt Greenaway och Milner (2002) har bland annat Dhar och Panagariya 1999 argumenterat 

för detta 
5
 Även Eggers, 2002 argumenterar för detta 



25 
 

handel men också effekter på de förklarande variablerna av tillexempel regionala samarbeten. 

Gravitationsmodellen tar hänsyn till både exportlandet och importlandet vilket är till dess fördel.  

Modellen i denna studie är utvidgad med variablerna ekologisk produktion och en 

dummyvariabel som visar om landet är medlem i Europeiska unionen samt en dummyvariabel för 

vilket år handeln ägt rum. Ekvationerna som används i denna studie ser ut som följer:  

                                                                          

                +      

Där: 

     är värdet på importen för land i från land j under tidsperioden t                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                    är mottagarlandets eller det exporterande landets 

produktion eller försäljning av ekologiska varor. I denna studie är mottagarlandet alltid Sverige.  

      är bruttonationalprodukten i exporterande landet.  

          är avståndet mellan de båda ländernas huvudstäder. 

     är en dummyvariabel som anger om exportlandet är medlem i Europeiska unionen. 

Variabeln antar värdet 1 om landet är medlem i EU. 

      är en dummyvariabel som anger vilket år handeln äger rum.  

     visar feltermen. 

Sveriges import beskrivs av data från Statistiska centralbyrån. Efterfrågan på miljövänliga varor 

speglas av antingen produktion eller försäljning av ekologiska varor. Data för Sveriges och 

exportlandets produktion av ekologiska varor samlas ihop av Organic world. Det anges som 

andel av jordbruksmark som används för ekologiska varor. Data för försäljning av ekologiska 

varor i Sverige återfinns på Organic europe. För de olika varugrupperna kommer data från 

Statistiska centralbyrån. Varugrupperna är indelade efter olika system för import och försäljning. 

Detta skulle kunna leda till viss snedvridning i resultatet, men indelningen bör vara tillräckligt 

lika för att detta inte ska ge en större effekt på resultatet. BNP i de båda länderna får beskriva 

landets ekonomiska storhet. Enligt gravitationsmodellen påverkar storleken på landet 

handelsflödet positivt. Större länder handlar mer än små länder. I studien används nominellt BNP 
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i US$, på grund av att importen och försäljning av ekologiska varor också mäts i nominella 

värden, data för BNP kommer från World databank. För att mäta hur långa transportsträckorna är 

mellan de olika länderna har avståndet mellan huvudstäderna i de olika länderna använts och 

denna information kommer från Cepii för alla länder utom Kosovo, Montenegro och Serbien där 

informationen kommer från Geobytes. Enligt gravitationsmodellen bör avståndet mellan länderna 

påverka handeln mellan länderna negativt. Det är lite problematiskt att använda avståndet mellan 

huvudstäderna, då detta kan ge snedvridet resultat om landet är stort. Men då vi är intresserade av 

de aggregerade siffrorna för landet, fungerar det som en approximation för hur långt varan färdas. 

Medlemskap i Europeiska unionen borde ha en positiv inverkan på Sveriges import från det 

landet, på grund av färre handelshinder. Det kan också påverka just handeln med livsmedel på 

grund av de olika EU- bidragen. Vilka länder som är medlemmar framgår av Europiska unionens 

hemsida. Dummyvariabeln som anger vilket år importen har importerats ingår för att kontrollera 

för tidsspecifika händelser som kan påverka handeln mellan länderna.  

Undersökningen är gjord i MS Excel. Anledningen till detta val av program är att för en så pass 

enkel regression fungerar Excel lika bra som mer avancerade statistikprogram. Resultatet av 

regressionen skulle vara approximativt, eftersom ekologiska varor används istället för 

närproducerade varor, oavsett hur sofistikerade metoder som används för att nå resultatet.  

För att estimera gravitationsmodellen är det vanligt att använda en logglinjär minsta 

kvadratmodell (OLS). Ett problem kan då vara att om inte länderna handlar med varandra får 

man värdet 0. Den naturliga logaritmen av 0 (ln(0)) är inte definierat vilket gör att man inte kan 

utföra sin regression. För att korrigera för detta används Ad Hockery metoden (Shepherd, 2009). 

För varje observation adderas 0,0001 vilket gör att alla observationer är definierade. För små tal 

gäller att ln(x+0,0001) blir ln(x). Detta kan ge snedvridande resultat, men för denna undersökning 

är effekten liten.  

5.2 Undersökning 

Nedan följer resultatet av fyra olika regressioner där gravitationsmodellen används för att 

undersöka hur ekologisk produktion respektive försäljning av ekologiska varor påverkar importen 

till Sverige. Den första regressionen undersöker om den ekologiska produktionen i exportlandet 

påverkar Sveriges import från detta land. I den andra regressionen undersöks om Sveriges 

produktion av ekologiska varor påverkar Sveriges import av livsmedel uppdelat på 
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handelspartner. I den tredje regressionen undersöks om Sveriges import av livsmedel påverkas av 

försäljningen av ekologiska varor i Sverige. I den sista regressionen undersöks hur Sveriges 

import av spannmål, mejeriprodukter, kött respektive frukt påverkas av försäljningen i Sverige av 

ekologiskt spannmål, ekologiska mejeriprodukter, ekologiskt kött respektive ekologisk frukt.  

Nedan följer resultatet för den första regressionen där den ekologiska produktionen i exportlandet 

antas påverka Sveriges import av livsmedel från detta land. Det förväntade resultatet är att 

importen ska öka om produktionen av ekologiska varor i exportlandet ökar. Värdet för ekologisk 

produktion bör alltså vara positivt.      

 

Tabell 1 Exportlandets ekologiska produktion 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Prod Europa -6,88 7,80 -0,88 0,38 

BNP 1,91* 0,15 12,95 0,00 

Avstånd -2,49* 0,52 -4,83 0,00 

D_EU 2,73* 0,60 4,56 0,00 

D_2006 -24,18* 5,22 -4,63 0,00 

D_2007 -24,42* 5,24 -4,66 0,00 

D_2008 -24,77* 5,25 -4,71 0,00 

D_2009 -24,69* 5,24 -4,71 0,00 

D_2010 -24,29* 5,25 -4,63 0,00 

*= p- värde< 0,05 

 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,93 

R-kvadrat 0,87 

Justerad R-kvadrat 0,86 

Standardfel 3,55 

Observationer 195 

 

Tabell 1 visar att det finns ett negativt samband mellan Sveriges import och exportlandets 

produktion av ekologiska varor, men resultatet är inte signifikant och det går därför inte att dra 

några slutsatser om resultatet. Resultatet skulle inneburit att om exportlandet producerar mer 

ekologiska varor skulle Sveriges import från det landet minska.  
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Nästa regression behandlar hur Sveriges import av livsmedel påverkas av Sveriges ekologiska 

produktion. Det förväntade resultatet är att importen av livsmedel bör minska om produktion av 

ekologiska varor i Sverige ökar. Värdet för produktionen i Sverige bör alltså vara negativt.  

Tabell 2 Sveriges ekologiska produktion 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Prod Sverige 11,76* 2,57 4,57 0,00 

BNP 1,81* 0,14 12,78 0,00 

Avstånd -2,29* 0,47 -4,87 0,00 

D_EU 2,35* 0,55 4,27 0,00 

D_2006 8,31* 2,01 4,14 0,00 

D_2007 3,97* 1,24 3,20 0,00 

D_2008 2,71* 1,07 2,53 0,01 

D_2009 0,91 0,86 1,06 0,29 
*= P< 0,05 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,93 

R-kvadrat 0,87 

Justerad R-kvadrat 0,86 

Standardfel 3,54 

Observationer 205 
 

Tabell 2 visar att produktionen av ekologiska varor har ett positivt samband med Sveriges import 

efter handelspartner. Vilket innebär att importen av livsmedel ökar när produktionen av 

ekologiska varor ökar. Resultatet motbevisar studiens hypotes. Resultatet för den ekologiska 

produktionen i Sverige är signifikant. Förklaringsgraden är 87 %, variablerna förklarar därmed 87 

% av förändringen i importen. Förhållandet mellan exportlandets BNP och Sveriges import är 

positivt och signifikant, vilket är ett väntat resultat då BNP enligt gravitationsmodellen bör 

påverka handeln positivt. Om BNP i exportlandet ökar så ökar Sveriges import från det landet. 

Avståndet mellan handelspartnern och Sverige påverkar Sveriges import negativt, vilket också är 

ett väntat resultat utifrån gravitationsmodellen. Om handelspartnern är medlem i EU påverkar det 

Sveriges import från detta land positivt. Om det är år 2006, 2007, 2008 eller 2009 påverkar också 

Sveriges import positivt, men resultatet för 2009 är inte signifikant.  
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I nästa regression undersöks om Sveriges import av livsmedel påverkas av försäljningen av 

ekologiska varor i Sverige. Det förväntade resultatet är att importen ska minska när försäljningen 

av ekologiska varor ökar. Värdet för ekologisk försäljning bör alltså vara negativt.    

Tabell 3 Sveriges försäljning av ekologiska varor 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Försäljning -3,45* 0,75 -4,57 0,00 

BNP 1,81* 0,14 12,78 0,00 

Avstånd -2,29* 0,47 -4,87 0,00 

D_EU 2,35* 0,55 4,27 0,00 

D_2006 -2,39* 0,92 -2,60 0,01 

D_2007 -1,91* 0,84 -2,27 0,02 

D_2008 -1,29 0,79 -1,63 0,10 

D_2009 -0,91 0,78 -1,17 0,24 
*= p< 0,05 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,93 

R-kvadrat 0,87 

Justerad R-kvadrat 0,86 

Standardfel 3,54 

Observationer 205 

 

Tabell 3 visar ett negativt samband mellan försäljning av ekologiska varor i Sverige och importen 

av livsmedel till Sverige indelat efter handelspartner. Detta innebär att ju mer ekologiska varor 

som säljs i Sverige, ju mindre kommer Sverige att importera livsmedel. Sambandet är signifikant 

och det visar därmed att hypotesen inte går att förkasta. Förklaringsgraden är, precis som i 

regression 2, 87 %.  

Nedan följer resultatet från den sista regressionen i studien. Här antas försäljningen av ekologiskt 

kött, ekologiska mejeriprodukter, ekologisk spannmål samt ekologisk frukt påverka importen av 

respektive varugrupp. Det förväntade resultatet är att importen bör minska om försäljningen ökar. 

Värdet för försäljningen bör alltså vara negativt.  
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Tabell 4 Försäljning av ekologiska varugrupper 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 

Försäljning -1,12* 0,32 -3,50 0,00 

BNP 1,90* 0,11 18,06 0,00 

Avstånd -3,17* 0,35 -9,05 0,00 

D_EU 5,47* 0,41 13,33 0,00 

D_2006 -19,36* 4,24 -4,56 0,00 

D_2007 -19,42* 4,28 -4,53 0,00 

D_2008 -19,16* 4,33 -4,43 0,00 

D_2009 -18,69* 4,33 -4,32 0,00 

D_2010 -18,74* 4,33 -4,33 0,00 
*= p< 0,05 

 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,77 

R-kvadrat 0,59 

Justerad R-kvadrat 0,58 

Standardfel 5,26 

Observationer 820 

 

Tabell 4 visar resultatet från regressionen som testar de fyra olika varugrupperna. Försäljningen 

av ekologiskt kött, ekologiska mejeriprodukter, ekologisk spannmål och ekologisk frukt verkar ha 

ett negativt samband med Sveriges import av dessa varor. Detta innebär att när försäljningen av 

ekologiskt kött, ekologiska mejeriprodukter, ekologisk spannmål eller ekologisk frukt ökar i 

Sverige minskar importen till Sverige av dessa varor. Resultatet tyder på att svenska konsumenter 

då handlar mer svenskproducerade varor. Det innebär att resultatet tyder på att hypotesen är sann. 

Resultatet är signifikant på 95 % signifikansnivå och förklaringsgraden är 59 %.  

5.3 Diskussion av resultat 
Enligt denna undersökning påverkar en ökad efterfråga på ekologiska varor importen av 

livsmedel. Resultaten från regression 1 visar att den ekologiska produktionen i exportlandet har 

en negativ påverkan på Sveriges import från det landet, resultatet är dock inte signifikant. Men 

resultatet skulle motbevisa hypotesen om att importen borde öka från länder som producerar mer 

ekologiska varor. Resultatet av regression 2 motbevisar hypotesen om att importen av livsmedel 

borde minska om produktionen av ekologiska varor ökar i Sverige. Medan resultaten av de två 
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sista regressionerna visar att importen minskar när försäljningen av ekologiska varor i Sverige 

ökar, och stämmer därför överens med hypotesen. Det finns en del tänkbara förklaringar till 

resultatet.  

Att relationen mellan ekologisk produktion och Sveriges import av livsmedel är positiv skulle 

kunna bero på att när produktionen av ekologiska varor ökar i Sverige, produceras mindre mängd 

livsmedel i Sverige och därför ökar importen av livsmedel. Detsamma gäller exportlandets 

produktion av ekologiska varor. Resultatet skulle alltså kunna bero på att om landet har mycket 

ekologisk produktion, producerar de helt enkelt mindre varor och exporterar därför mindre. 

Resultatet för ekologisk produktion är dock inte signifikant och det går därför inte att dra några 

slutsatser om detta. Att resultatet inte är signifikant kan innebära att den ekologiska produktionen 

i exportlandet inte har någon påverkan på Sveriges import från landet, vilket skulle kunna 

innebära att det inte finns någon ökad efterfråga på utländska ekologiska varor från de svenska 

konsumenterna. Man skulle då kunna anta att det ökade intresset för miljövänliga varor innebär 

att gruppen av miljöintresserade konsumenter konsumerar mer svenskproducerade ekologiska 

varor. I de två sista regressionerna, för försäljning av ekologiska varor skulle resultatet kunna 

förklaras med att om försäljningen av ekologiska varor ökar köper konsumenter mer 

svenskproducerade varor och därför minskar importen av livsmedel.  

Certifiering som icke-tariffärt handelshinder skulle kunna vara ett problem för ekologiska varor 

enligt denna undersökning. Ökad försäljning av ekologiska varor i Sverige verkar vara negativt 

för utländska producenter medan ökad produktion av ekologiska varor i Sverige verkar ha en 

positiv effekt för utländska producenter. Resultaten går emot varandra och det är därför svårt att 

dra någon slutsats utifrån dessa. Men det går inte att utesluta att certifieringen skulle kunna vara 

ett handelshinder. Eftersom produktionen av ekologiska varor i Sverige har en positiv påverkan 

på Sveriges import av livsmedel, skulle det kunna tyda på att Svenska producenter inte använder 

certifieringen i protektionistiska syften eller har misslyckats med sitt syfte. I variabeln försäljning 

finns inget krav på att varorna ska vara producerade i Sverige av svenska producenter, så 

försäljningens negativa påverkan motsäger inte resonemanget ovan. Att importen inte påverkas 

av exportlandets produktion av ekologiska varor kan tolkas som att certifieringen ekologiska 

varor inte fungerar som ett sätt att motverka asymmetrisk information på den europeiska 

marknaden. Om efterfrågan på ekologiska varor har ökat i Sverige, borde importen av ekologiska 

varor ökat. Så verkar inte vara fallet och det kan tyda på att svenska konsumenter inte litar på den 

utländska certifieringen. Om så är fallet har de utländska producenterna misslyckats med att 

signalera varans rätta kvaliteter till de svenska konsumenterna.  
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För att avgöra vilken effekt efterfrågan på ekologiska varor har på importen av livsmedel måste 

man avgöra om försäljning eller produktion bäst speglar efterfrågan. Eftersom försäljnings- 

variabeln även kan innefatta utländska producenter verksamma i Sverige kan produktions- 

variabeln ge en bättre spegling av efterfrågan på närproducerade varor. Samtidigt som 

försäljningen speglar konsumenternas preferenser och det är ju konsumenternas efterfråga som 

undersöks i studien. På grund av att det är fler observationer för den sista regressionen, där 

försäljningen av olika ekologiska varugrupper har negativ effekt på Sveriges import av respektive 

varugrupp, är denna regression mest trovärdig. Även om produktionen av ekologiska varor skulle 

kunna ge en bättre bild av efterfrågan på svenska varor. Men data för produktion på 

varugruppsnivå gick inte att hitta, så bara ekologisk produktion på aggregerad nivå ingår i 

studien. Eftersom resultatet av regression 4 anses vara mest trovärdig, på grund av de fler 

observationerna, visar resultatet från den empiriska undersökningen att det inte går att utesluta att 

certifieringen kan fungera som ett handelshinder.  
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6. Slutsats 
I detta avsnitt kommer avslutningsvis slutsatser från undersökningen dras. 

Uppsatsen sammanfattas och återknyts t ill inledningen samt förslag för  vidare 

forskning ges.    

Den empiriska undersökningen visar att importen av livsmedel påverkas av försäljningen eller 

produktionen av ekologiska varor. Om man antar att produktionen och försäljningen av 

ekologiska varor speglar produktionen och försäljningen av närproducerade varor, innebär detta 

resultat att importen av livsmedel i vissa fall minskar till följd av en ökad efterfrågan på 

närproducerade varor.  

Genom att använda en utvidgad version av gravitationsmodellen har jag i denna studie undersökt 

Sveriges import av livsmedel från andra europeiska länder. Utvidgningen av 

gravitationsmodellen består av variablerna ekologisk produktion i Sverige och i exportlandet 

samt försäljning av ekologiska varor i Sverige. Dummyvariabler som speglar medlemskap i 

Europeiska unionen och årsspecifika händelser ingår också i studien. 

Resultatet av den empiriska undersökningen visar att det ökade intresset för närproducerade varor 

kan påverka Sveriges import då ekologiska varor används som approximation för närproducerade 

varor. Om man antar att miljömedvetna konsumenter konsumerar närproducerade varor och 

ekologiska varor i samma utsträckning visar denna undersökning att importen av livsmedel 

minskar till följd av ökad försäljningen av närproducerade varor men också att importen av 

livsmedel ökar till följd av att produktionen av närproducerade varor ökar. Efterfrågan på 

ekologiska varor och efterfrågan på närproducerade varor kan se olika ut och därmed påverka 

Sveriges import på olika sätt. Det går därför inte att dra helt säkra slutsatser om hur Sveriges 

import påverkas av den ökade efterfrågan på närproducerade varor utifrån den här 

undersökningen. På grund av att det är troligt att miljömedvetna konsumenter konsumerar både 

ekologiska och närproducerade varor samt att det är svårt för konsumenter att skilja mellan olika 

miljömärkningar är det ändå rimligt att anta att effekten är likartad.   

Närproducerat är en form av ursprungsmärkning och är en indirekt miljömärkning. Certifieringen 

ska därför ge konsumenten ytterligare informationen om varans kvalitet. Information som 

konsumenten inte kan tillgodose sig genom att betrakta varan. Denna extra information gör att 
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producenterna kan ta ut en prispremie för varan och det möjliggör också för producenten att 

differentiera sina produkter gentemot konkurrenter. Ett av resultaten från den empiriska 

undersökningen visar att ekologisk produktion i exportlandet inte har någon signifikant effekt på 

Sveriges import från landet vilket kan tyda på att utländska producenter inte når fram med sin 

information angående miljömärkningen till svenska konsumenter. Certifieringen tillför i då ingen 

extra information till konsumenten. Men eftersom försäljningen av ekologiska varor har ökat i 

Sverige kan man anta att certifieringen av svenska ekologiska varor motverkar asymmetrisk 

information på marknaden.  

De resterande resultaten i den empiriska undersökningen visar antingen att Sveriges import 

minskar eller ökar till följd av den ökade efterfrågan på närproducerade varor. Resultatet utifrån 

flest observationer visar att importen av kött, mejeriprodukter, spannmål respektive frukt minskar 

när försäljningen av ekologiska varor ökar inom respektive varugrupp. Så även om produktion av 

ekologiska varor i Sverige egentligen skulle kunna vara en bättre approximation för 

närproducerade varor finns inte denna data på mer disaggregerad nivå. Istället väljer jag att anta 

att resultatet där flest observationer undersöks är mest trovärdig och väljer då försäljning av 

ekologiska varor som approximation för efterfrågan av närproducerade varor. Detta resultat visar 

att importen minskar till följd av certifieringen närproducerade varor. Att importen minskar är ett 

tecken på att utländska producenter missgynnas av certifieringen. Utifrån detta resultat kan jag 

inte utesluta att certifieringen närproducerade varor är ett handelshinder.   

Jag önskar i framtiden se forskning och diskussioner som berör närproducerade varor på riktigt, 

alltså undersökningar för att fastsälla mer exakt hur efterfrågeökningen av närproducerade varor 

ser ut under ett större tidspann och hur detta påverkar den bilaterala handeln. Även 

undersökningar om vad som anses vara närproducerade varor i ett globalt perspektiv, till exempel 

om varor producerade i Europa räknas som närproducerade jämfört med varor producerade 

utanför Europa ser jag gärna. En annan intressant vinkel som förslag till vidare forskning är att ur 

ett politisk ekonomiskt perspektiv undersöka motiven bakom det ökade intresset för 

närproducerade varor. 
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Appendix 1- Länderna som ingår i studien 
 

Land 
 Albanien Storbritannien och Nordirland 

Belgien Tjeckien 

Bosnien-Hercegovina Turkiet 

Bulgarien Tyskland 

Cypern Ukraina 

Danmark Ungern 

Estland Vitryssland6 

Finland Österrike 

Frankrike 
 Grekland 
 Irland 
 Island 
 Italien 
 Kosovo7 
 Kroatien 
 Lettland 
 Litauen 
 Luxemburg 
 Makedonien 
 Malta 
 Moldavien 
 Montenegro 
 Nederländerna 
 Norge 
 Polen 
 Portugal 
 Rumänien 
 Ryssland 
 Schweiz 
 Serbien 
 Slovakien 
 Slovenien 
 Spanien 
  

                                                           
6
 Ingår ej i regression 1 

7
 Ingår ej i regression 1 
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Appendix 2- Beskrivande statistik 
 

Ekologisk produktion i Europa, Sveriges import efter handelspartner 

  Import Eko Prod Europa BNP Avstånd 

Medelvärde 98230,31 0,04 492135879745,5 1514,29 

Medianvärde 9467 0,03 161623662680,9 1512,85 

Standardavvikelse 190887,32 0,04 801658253540,5 664,20 

Minimum 0 0 2695897628,90 377,94 

Maximum 843652 0,20 3623686234298,90 2990,97 

Summa 19154911 7,53 95966496550379,90 295285,99 

Antal 195 195 195 195 

 

Ekologisk produktion/ försäljning i Sverige, Sveriges import efter handelspartner 

 

Sveriges import efter handelspartner och varugrupp, Ekologisk försäljning i Sverige efter 

varugrupp 

  Im kött 
Im 

mejprod Im spann Im frukt 
Förs eko 

kött 
Förs eko 

mej 
Förs eko 

spann 
Förs eko 

frukt 

Medelvärde 5604,08 7582,20 11265,21 32037,37 454,6 1943,6 537,4 669,6 

Medianvärde 114 78 422 1237 479 2034 578 758 

Standardavvikelse 16188,55 24334,83 25624,87 74052,13 57,12 372,57 101,79 190,75 

Minimum 0 0 0 0 375 1381 403 396 

Maximum 91378 205369 155316 396810 525 2376 653 880 

Summa 1148836 1554350 2309369 6567661 93193 398438 110167 137268 

Antal 205 205 205 205 205 205 205 205 

 

 

  Import Eko prod i Sve Eko förs i Sve BNP Avstånd 

Medelvärde 93502,55 0,11 598,04            469 457 090 900,65     1506,45 

Medianvärde 8581 0,11 623            137 929 309 475,81     1512,85 

Standardavvikelse 187323,74 0,02 150,94            788 198 891 824,67     658,60 

Minimum 0 0,07 379                2 695 897 628,90     377,94 

Maximum 843652 0,14 803,83        3 623 686 234 298,90     2990,97 

Summa 19168022 22,29 122598,94      96 238 703 634 633,00     308823,04 

Antal 205 205 205 205 205 
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Appendix 3- Korrelationsmatris 
 

  Import Prod Sve BNP Avstånd D_EU D_2006 D_2007 D_2008 D_2009 D_2010 

Import 1                   

Prod Sve 0,03 1                 

BNP 0,44 0,02 1               

Avstånd -0,33 0,00 0,00 1             

D_EU 0,23 0,03 0,25 -0,09 1           

D_2006 -0,02 -0,80 -0,04 0,00 -0,04 1         

D_2007 -0,01 -0,21 0,01 0,00 0,01 -0,25 1       

D_2008 0,01 -0,02 0,04 0,00 0,01 -0,25 -0,25 1     

D_2009 0,01 0,35 0,00 0,00 0,01 -0,25 -0,25 -0,25 1   

D_2010 0,02 0,67 0,00 0,00 0,01 -0,25 -0,25 -0,25 -0,25 1 

 

 


