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Året i korthet
Sommarens torka fick stora konsekvenser
Sommarens torka var dramatisk för många svenska lantbrukare. För att säkra 
tillgången på grovfoder när alla andra alternativ prövats, togs beslut om till-
fälliga regeländringar vilket skapade debatt. Torkan blev också en ögonöpp-
nare för många konsumenter – både avseende svenska bönders situation 
och växthuseffektens konsekvenser.

Vad är hållbart enligt KRAV?
Ett projekt som ska definiera vad KRAV anser vara hållbar livsmedelspro-
duktion. Kan KRAV märka varor från hållbar livsmedelsproduktion som inte 
ryms inom EU-förordningen för ekologiskt? 

KRAV tar ytterligare steg i klimatfrågan
Klimatfrågan blev än mer aktuell under 2018 med anledning av torkan och 
IPCCs senaste klimatrapport. KRAV inledde arbete med att utreda valbara 
kriterier för fossilfritt jordbruk och blev medlem i Fossilfritt Sverige. 

Ny regelprocess för bättre förankring 
Med KRAVs nya strategi krävdes en förbättrad regelprocess för att säker-
ställa att nya och reviderade regler blir och upplevs förankrade och mer 
användar vänliga. Enligt den nya processen blir det tydligare delmoment 
med förstudie, tester och remisser samt att en översyn kan stoppas om den 
inte skapar tillräckligt hållbarhets- eller affärsnytta.

Underlättat för frukt- och grönsaksodlare
KRAV har i samarbete med Från Sverige-märkningen utvecklat enkla hygien-
regler för att underlätta främst för mindre odlare av frukt och grönsaker att 
vara både KRAV- och Från Sverige-märkta.

Omfattande arbete för att påverka EU
EU beslutade om en reviderad förordning för ekologisk produktion. KRAV 
har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna och LRF, samt via IFOAM EU 
lagt mycket kraft för att påverka den nya förordningen .

KRAV-märkt fiske baseras på MSC
Samarbetet med MSC fördjupades under året. KRAVs tidigare bedömning av 
fiskebestånd ersätts med att beståenden (eller ”fiskena”) ska vara MSC-certi-
fierade. De fartyg som är certifierade får KRAV-märka fångsten från sådana 
bestånd (fisken).

Utveckling för sammansatta produkter
För att kunna att erbjuda konsumenterna fler KRAV-märkta, sammansatta 
produkter har KRAV sett över reglerna. Utkast på reglerna testas under våren 
2019 av ett antal livsmedelsföretag. 

KRAV uppmanar till hållbara val
För att öka konsumenternas förståelse för att KRAV är positivt val också för 
klimatet, så genomfördes kampanjen #hållbaraval under hösten.  

Stora förändringar internt
Flera förändringar med ny organisationsstruktur och arbetssätt, gav lägre 
nöjd personalindex. Mycket arbete med intern dialog om förändring och 
arbetsmiljö har gett positiv respons. 
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Vd och ordförande  
har ordet

LINUS: Det är en spännande tid och ny 
epok för KRAV. Med den nya strategin 
har vi fått flera viktiga komponenter på 
plats för att kunna utvecklas i takt med 
omvärlden.  Lika ambitiöst men mer 
användarvänligt regelverk, exempelvis 
med stöd av digitala verktyg, är en viktig 
del för att fortsätta vara förstavalet för 
producenterna. 

ANITA: Vi vill komma våra kunder och 
medlemmar närmare för att på så sätt 
kunna bidra till deras arbete med hållbar 
utveckling. Under året har vi genomfört 
våra första Nöjd kund-index och Nöjd 
medlems-index-undersökningar. 

LINUS: Omvärlden förändras med fler 
trender kring hållbar och hälsosam mat. 
Ekologiskt växer i världen, samtidigt är 
det inte längre självklart att ekologiskt = 
KRAV-märkt. Det ställer nya krav på vår 
kommunikation, och att titta närmare på 
vår egen definition av hållbar mat. Min 
övertygelse efter det här året, där trender 
och marknad svängt fort, är att KRAV 
fortsatt har en viktig roll att driva hållbar-
het. Vi måste ta tillvara potentialen och 
se till att behålla rollen som ett tryggt 
och tydligt varumärke. 

 

Välkommen till KRAVs hållbarhetsrapport för 2018! Vi ser vi tillbaka på ett år som varit 
utmanande på flera sätt, men där vi också åstadkommit mycket utveckling.

LINUS: Vi ser också att vi med ganska 
enkla verktyg kan erbjuda mervärden. 
Satsningen på externa samarbeten, så-
som det med Telge Energi kring hållbara 
energilösningar till lantbrukare, ser jag 
också som positiva steg i rätt riktning.

ANITA: Vi är stolta över att KRAV är 
sedan många år tillbaka ett av Sveri-
ges mest väl kända miljömärke. Årets 
SIFO-undersökning visar trots detta 
att både kännedom och framförallt att 
konsumenternas förtroende har ökat 
kraftigt. Detta fantastiska förtroende som 
få varumärken har vill vi utnyttja, och 
därför planerar vi mer kommunikation 
och opinionsbildning under de kom-
mande åren. 

ANITA: En annan stor fråga som vi 
arbetade mycket med 2018 var EUs 
uppdaterade förordning om ekologisk 
produktion. Vi har tillsammans med 
många andra parter i Sverige och inter-
nationellt verkat för att det skulle bli så 
bra som möjligt. Vi nådde inte så långt 
som vi hade önskat, men bidrog till en 
rad förbättringar.  Nästa steg blir att ta 
fram den svenska tolkningen, så kallade 
nationella riktlinjer, ett arbete som KRAV 
kommer leda i nära samarbete med LRF, 
Ekologiska Lantbrukarna, Svensk Dag-

ligvaruhandel, Livsmedelsföretagen och 
flera andra intressenter. 

LINUS: Sommaren 2018 kommer vi alla 
minnas. Torka och bränder drabbade 
många svenska bönder, och för att und-
vika att djur på KRAV-certifierade gårdar 
skulle svälta, gjordes tillfälliga regeländ-
ringar som kommer att gälla fram till juni 
2019. Besluten har både lovordats och 
kritiserats, varför vi i styrelsen beslöt oss 
för att låta en extern konsult granska hur 
vi genomförde dessa.  

ANITA: Ja, och konsultrapporten visar 
att vi gjorde mycket rätt och bra i som-
ras, men att den också kommer vara ett 
bra stöd hur vi förbättrar vår riskanalys 
och kriskommunikation.

LINUS: Klimatfrågan har varit fortsatt i 
fokus under året, vilket också märkts i 
form av diskussion kring ekologisk pro-
duktions klimatprestanda. Å ena sidan 
välkomnar jag debatten, då vi får tillfälle 
att öka kunskapen om KRAV och vilken 
hållbarhetsnytta ekologiskt bidrar med. 
Å andra sidan leder det till ökad polari-
sering mellan ekologiskt och konven-
tionellt vilket är synd, för i det finns inga 
vinnare och KRAV ska vara en drivkraft i 
positiv riktning! 



Vi hoppas du har nytta och glädje av den här rapporten. Hör gärna av dig 
till oss med frågor och funderingar kring KRAVs arbete för en hållbar 
utveckling!

Linus och Anita 
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Några händelser i KRAVs historia

Regler för djurhållning  
och förädling

KRAV-certifierade 
butiker

KRAV bildas: Första  
reglerna för växtodling

KRAV-certifierat  
fiske införs

1 000 KRAV-certifierade  
producenter  ansluter sig  

till KRAV-kontrollen

Regler för restaurang och 
storhushåll införs

Beslut om regler för  
vildväxande produktion

1985 1988 1989 1991 1992 1996 2004

Det här är KRAV

KRAV går längre
KRAV är baserat på EU:s förordning om 
ekologisk produktion. Men, KRAV har 
många regler som är mer långtgående 
inom framförallt djurvälfärd, klimatpå-
verkan, hälsa och sociala villkor. KRAV 
omfattar även fler regelområden såsom 
fiske och restaurang.
 Förutom att utveckla regler för 
KRAV-certifierad produktion handlar 
KRAVs uppdrag också om att informera 
och marknadsföra KRAV-märkt mat. 
KRAV har successivt blivit ett av Sveriges 
mest kända miljömärken.

Del av hela livsmedelskedjan
När KRAV bildades 1985 fanns ingen 
enhetlig märkning för ekologiska varor. 
Under organisationens dryga 30 år har 
KRAV-märkningen vuxit i omfattning. 
Först utarbetades regler för växtodling, 

VÅR VISION
All produktion av livsmedel är eko-
nomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar och tillgodoser dagens be-
hov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att till-
godose sina behov.
 
STRATEGI
KRAV driver utvecklingen av ekolo-
giska och hållbara livsmedel samt 
underlättar för aktörer i livsmedel-
skedjan och konsumenter att agera 
ansvarsfullt.

därefter har regler för djurhållning, slakt 
och livsmedelsförädling tillkommit 
och senare även butiker, restauranger 
och fiske. Idag fokuserar KRAV på hela 
livsmedelskedjan för att i alla led främja 
utvecklingen av ekologisk matproduk-
tion och utbudet av ekologiska livsmedel 
till konsumenter.
 Den produkt som bär KRAV-märket 
måste uppfylla KRAVs regler och alla 
producenter kontrolleras minst en gång 
varje år. Under 2018 var drygt 8054 
(9100) artiklar KRAV-märkta, producera-
de av sammanlagt ca 7000 KRAV-certi-

fierade företag.

Medlemsburen organisation
KRAV är en ekonomisk förening som 
drivs utan vinstintresse och ägs av 27 
medlemmar som representerar alla delar 
av livsmedelskedjan. 

 KRAVs regler utarbetas i nära sam-
arbete med sakkunniga, miljöorganisa-
tioner, producenter, handel och andra 
företag och organisationer. 

KRAV är Sveriges mest kända miljömärkning för ekologisk mat. Vi driver utvecklingen av 
ekologisk och hållbar livsmedelsproduktion och hjälper konsumenter att göra hållbara val.
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KRAV tar Mervärdesbeslutet 
om djurvälfärd, klimat, 

hälsa och socialt ansvar

EU-förordning om  
ekologisk produktion

Klimatregler införs som går 
längre en EU förordningen

Agenda 2030 och de  
17 globala målen  

ska vara uppnåddaNy regelprocess

KRAV antar ny strategi. Ny livsmedels-
strategi slår fast de nationella mål om 
30 procent ekologisk jordbruksmark 
och 60 procent ekologiska livsmedel 
offentlig upphandling, senast 2030

Ny EU-förordning om 
ekologisk produktion 

träder ikraft

2007 2008 2013 203020182017 2021

KRAV i siffror
Primärproduktion

Antal KRAV-certifierade: Antal 2018 Antal 2017 *

Lantbrukare 3 978 3 700

Åkermark (ha) mark i karens ej inkluderat. 292 000 302 000

Fiskfartyg 37 36

Förädling, handel & restaurang

Förädlingsföretag 650 700

Livsmedelsbutiker 710 750

Restauranger 1 427 1 400

Konsument

Artiklar 8 054 9 100

KRAVs omsättning 44 845 MSEK 45 151 MSEK

Utveckling av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel inom dagligvaruhandeln* 

EKO

KRAV

2015 2016 2017 2018

+5%

-2%

0%

-5%

+14%

+1%

12 000 000 tkr

10 000 000 tkr

8 000 000 tkr

6 000 000 tkr

4 000 000 tkr

2 000 000 tkr

0 tkr

Källa: Nielsen ScanTrack, *Total DVH (Nielsen universe), värde SEK, värdeförändring mellan kalenderåren för total KRAV och eko samt total KRAV.

Nielsensiffrorna bygger på försäljningsdata från butikskassasystemen i svenska dagligvarubutiker (försäljning i lösvikt ingår ej).

*  De siffror som redovisades 

i 2017 års rapport var delvis 

felaktiga pga kvalitetsbrister i 

indata. Antalet livsmedelsföre-

tag och butiker har inte ändrats 

i så stor utsträckning mellan 

åren som siffrorna anger. 
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Omvärld och dialog

Trender som utmanar 
Under de senaste åren har två trender 
ökat kraftigt inom livsmedel: vegeta-
riskt och närproducerat. Från KRAVs 
SIFO-undersökning är det tydligt att allt 
fler svenskar äter alltmer vegetariskt. 
Många är så kallade flexitarianer som 
vill öka andelen vegetariskt in sin kost. 
Konsumenterna vill också i ökande grad 
köpa närproducerat och produkter som 
är Från Sverige-märkta eller på annat sätt 
signalerar att de kommer från Sverige. 
 Det finns flera orsaker till ökningen 
av dessa trender, men båda har sannolikt 
sitt ursprung i konsumenternas oro över 
klimatet.
 KRAV menar att både svenskt och 
vegetariskt med fördel också kan vara 
KRAV-märkt, då det även säkerställer att 
de är tillverkade på ett hållbart sätt och 
att detta har kontrollerats.

Ekologiskt ökar internationellt
I Sverige har den ekologiska markna-
den ökat under flera år, men ökningen 
mattade av under 2018. Internationellt 
fortsätter dock såväl andelen ekologiskt 
odlad jord som mängden ekologiskt 
producerade varor att öka. Allt fler länder 
tros uppnå en marknadsandel på mellan 
5 och 10 procent enligt Ekoweb 2019. 
Danmark har högst ekoandel med 15 
procent följt av Sverige på 10 procent.

Sommarens torka
Sommarens extrema torka påverkade 
många svenska bönder radikalt. Enligt 
Jordbruksverket minskade skördarna 
med upp till 50 procent. Variationen var 

stor i landet om hur hårt lantbrukarna 
drabbades. Många KRAV-certifierade 
lantbrukare med djurhållning hörde av 
sig till KRAV redan i juni, och menade 
att det rådde akut foderbrist, då betena 
inte gav tillräckligt för djuren att äta. 
Detta föranledde att KRAV tog beslut om 
tre så kallade tillfälliga regeländringar 
för att underlätta för KRAV-bönder med 
djurhållning. Sådana tillfälliga regeländ-
ringar är tillåtna inom ekologisk produk-
tion. Dessa beslut både lovordades och 
kritiserades. Bland annat med oro för att 
KRAVs varumärke skulle utarmas. KRAV 
genomförde därför en utredning med 
hjälp av en extern konsult, som kartlade 
hur KRAV, Jordbruksverket, medlemmar 
och kunder agerade. Slutsatsen från kon-
sultrapporten visar att KRAV måste för-
bättra sin omvärldsbevakning, riskanalys 
och kriskommunikation. I SIFO-under-
sökningen som genomfördes i november 
kunde inget minskat förtroende för KRAV 
noteras med anledning regeländringarna.

Ny kundundersökning
Under 2018 har KRAV genomfört de för-
sta Nöjd Kundindex- och Nöjd Medlems-
index-undersökningarna (NKI & NMI). 
NKI-undersökningen skickades till över 
5000 kunder och visar att det samman-
lagda NKI-indexet för KRAV är på 63, 
vilket är lågt. Ambitionen är att genom 
en rad planerade åtgärder öka kundernas 
nöjdhet. NMI som skickades till KRAVs 27 
medlemmar visar ett NMI-index på 70 av 
100 möjliga. Både NKI och NMI kom-
mer att följas upp under 2019 med nya 
mätningar. 

Kontinuerlig intressentdialog
KRAV har löpande dialog med de 
 certifieringsorgan som genomför kon-
troll samt många andra organisationer 
som är relevanta. 
 Ett viktigt arbete var att medverka i 
framtagandet av regeringens atgärds-
plan: Ökad produktion, konsumtion och 
export av ekologiska livsmedel. KRAV 
var delaktig i de inledande mötena, och 
sedan medverkat i Jordbruksverkets 
Samordningsfunktion som sätter kriterier 
för hur pengarna från regeringen ska 
fördelas.
 Under året medverkade KRAV på 
tre jordbruksmässor i nära samarbete 
med Ekologiska Lantbrukarna. KRAV var 
även under 2018 huvudpartner till Slätte 
Ekodag och demoodlingarna kopplat till 
dagen. Syftet med medverkan har bland 
annat varit att ta del av lantbrukarnas 
åsikter i pågående regeländringar. 
 I Almedalen genomförde KRAV ett  
gemensamt arrangemang inom 
ModUpp, som syftar till att förmå offent-
liga upphandlare att köpa hållbarhets-
märkt. 
 För att ta ytterligare steg avseende 
klimatfrågan signerade KRAV sin med-
verkan i Fossilfritt Sverige.

KRAVs intressenter: 
Konsumenter, kunder, medlemmar, 
medarbetare, forskning/akademia, 
certifieringsorgan, rådgivare, media, 
NGO, andra hållbarhetsmärkningar, 
politiker. 
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Hur bidrar KRAV till de 
globala målen?
2015 antog världen Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling. Många av målen berör 
utmaningarna för en uthållig livsmedelsförsörjning, och är därför också förknippade med 
KRAVs verksamhet och vision. Under året har ett arbete inletts för att ta fram en ny defini-
tion för vad KRAV menar med hållbara livsmedel.

Främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster. 
KRAV-märkningen ska underlätta för producenter och konsumenter att agera ansvarsfullt. När 
konsumenter, restauranger och offentlig sektor väljer KRAV-märkta produkter skickar det signaler 
till producenterna att producera mer och fler produkter som uppfyller KRAVs regler. Det i sin tur 
gör att fler lantbrukare och andra livsmedelsförädlare ställer om till KRAV-märkt produktion vilket 
gynnar djuren, naturen och människorna.

Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart 
bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt 
hejda förlusten av biologisk mångfald. 
Genom att undvika naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel bidrar det 
KRAV-märkta lantbruket till biologisk mångfald. Variation i växtföljderna samt obrukade åkerkanter 
skapar mångfald i odlingslandskapet. Studier visar att ekologiska gårdar har cirka 30 procent större 
biologisk mångfald än konventionella gårdar (Bengtsson et al. 2005), och att ekologisk odling 
 bidrar till bättre markkvalitet och mindre erosion jämfört med konventionell (Gomiero et al. 2011).

KRAV stödjer agendan i sin helhet och bidrar genom verksam-
heten aktivt till flera av målen. IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements) har identifierat sex av de glo-

bala målen som särskilt relevanta för ekologiska organisationer 
(se * -markerade målen nedan). Från KRAVs perspektiv är Mål 12 
och 15 särskilt prioriterade.
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KRAV initierade under året ett projekt 
med syfte att definiera vad som är ”Håll-
bart enligt KRAV”. Utgångspunkten är 
KRAVs strategi, att driva utvecklingen av 
ekologiska och hållbara livsmedel och 
underlätta för konsumenter att agera 

ansvarsfullt. Med definitionen som bas, 
kommer KRAV att utreda om det finns 
andra former av livsmedelsproduk-
tion än det som ryms inom ramen för 
EU-ekologiskt, som kan anses hållbara. 
Landbaserad fiskodling, ren näring och 

stadsodling är några tänkbara områden.
 Ett förslag på definition ska presente-
ras under 2019, därefter ska metoder för 
att uppskatta effekter av hållbarhetsnytta 
tas fram. 

Hållbart enligt KRAV
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KRAVs klimatregler  
bidrar till mindre CO2

KRAV som är grundat på ekologiska regler har adderat ytterligare en lång rad krav för att 
minska växthuseffekten. Det är KRAVs ambition att vara i framkant i klimatarbetet, därför 
har både projekt och kommunikation genomförts med klimatkoppling under året.

Klimatregler sedan länge
Att välja KRAV-märkt ekologisk mat 
inne    bär det bästa alternativet för klimatet 
i livsmedelshyllan. Exempelvis  måste 
alla KRAV-certifierade företag och 
lant  brukare använda förnybar el. Den 
totala klimatpåverkan minskas också 
genom att det inte är tillåtet att använ-
da konstgödsel, som är energikrävande 
och belastar klimatet vid tillverkning. 
Vidare ökar ekologisk odling mullhalten 
i marken och tar därmed upp koldiox-
id ur luften. Att artrikedomen är större 
och mullhalten högre innebär också en 
mer robust miljö som bättre står emot 
klimatf örändringarnas effekter såsom 
torka och erosion.
 2007-2012 arbetade KRAV tillsam-
mans med Svenskt Sigill för att ta fram 
krav för ett mer klimatanpassat jordbruk. 
Som ett resultat av arbetet infördes ett 
20-tal klimatregler i KRAVs regelverk som 
går mycket längre än EU-förordningen 
för ekologisk produktion. 

Mer krävs för klimatet
Klimatfrågan är en global utmaning som 
kräver ännu mer. KRAV startade därför 
en undersökning under 2018 om så 
kallade valbara kriterier kan vara ett sätt 

att stimulera KRAV-lantbrukare att ta 
ytterligare steg mot ett fossilfritt jord-
bruk. Detta kommer att slutrapporteras 
2019. Om det faller väl ut kan det bli ett 
nytt sätt att utveckla regler – det vill säga 
enskilda lantbrukare har möjlighet att 
välja bland en rad åtgärder för att på sikt 
uppnå fossilfrihet. 
 I november deklarerade KRAV sin 
medverkan i Fossilfritt Sverige. Ambitio-
nen är att tillsammans med organisatio-
nen driva på utvecklingen och förutsätt-
ningar för att svenskt lantbruk kan bli 
fossilfritt 2030.  
 Under hösten 2018 genomförde KRAV 
kampanjen #hållbaraval med klimat som 
tema. Läs mer om denna på sidan 30.

Debatt och fakta
Det var under året en hel del debatt i 
media om ekologisk produktion var säm-
re eller bättre för klimatet än konven-
tionellt. Bland annat drogs långt gående 
slutsatser från en artikel i tidskriften 
Nature. Det finns fakta och forskning 
som visar att det inte finns någon signi-
fikant skillnad avseende klimatpåverkan 
mellan konventionella och ekologiska 
odlingssystem. Jordbruksverket och en 
omfattande ny tysk studie Leistungen 

des ökologischen Landbaus für Umwelt 
und Gesellschaft visar detta. Med KRAVs 
adderade klimatregler så är det KRAVs 
slutsats att KRAV är bättre ur ett klimat-
perspektiv än EU-ekologiskt och kon-
ventionellt. 

Exempel på KRAVs 
klimatregler
• Alla lantbrukare och alla 

KRAV-certifierade företag använ-
der förnybar el, även om inte hela 
företagets produktion är KRAV-
märkt. 

• Uppodling av mulljordar är för-
bjudet

• Fodret ska huvudsakligen odlas 
på den egna gården

• Bränsleåtgången är begränsad vid 
KRAV-märkt fiske.

• Krav på gödselplan för att hus-
hålla med växtnäringen.

 För att ytterligare underlätta för 
KRAV-certifierade lantbrukare och 
företag har KRAV slutit ett samar-
betsavtal med Telge Energi som 
ger bra erbjudanden på förnybar el 
samt solcellsanläggningar. 
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Solceller är ett av flera sätt för lantbrukare 
att ställa om till förnybar energi
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Regelöversyn

Inflöde

Förstudie

Utveckla
regler

Lansering

Utvärdering 

Praktiskt
test

Remiss
x2

Slutgiltiga 
regler

Implemen-
tering

Utvärdering
test

Mer attraktiva och förankrade regler

Utvärdera/beslut

Styrelsebeslut

Ny process för ökad 
förankring

REGELUTVECKLING

Regelverket är kärnan i KRAVs verksamhet. 2018 har en ny process för regelutveckling  
tagits fram för ökad affärs- och hållbarhetsnytta samt förbättrad förankring.

Läs mer om de olika stegen i regelprocessen på KRAVs hemsida.

Utveckling över tid
KRAVs regler ska bidra till utvecklingen 
av ekologisk och hållbar produktion. 
I takt med att nya krav växer fram i 
samhället utvecklar KRAV regelverket. 
Utvecklingen är viktig för att konsu-
menter även fortsättningsvis ska känna 
förtroende för ekologiskt producerad 
mat och för producenterna som ska 
tillämpa reglerna. KRAV ser behovet av 
att utveckla nya eller befintliga regler när 
till exempel kunder och konsumenter 
efterfrågar regelutveckling eller när nya 
forskningsrön bidrar till ökad kunskap 
om hållbar livsmedelsproduktion.  

KRAVs regler tillför mervärde
KRAVs styrelse antog 2008 mervärdes-
beslutet, som innebär att KRAV märkta 

produkter uppfyller krav avseende 
klimat, hälsa, djurvälfärd och socialt 
ansvar som går utöver EUs förordning 
om ekologisk produktion. Idag är KRAVs 
regler baserade på KRAVs vision, EUs 
förordning om ekologisk produktion och 
International Federation of Organic Agri-
culture Movements (IFOAMs) ekologiska 
principer. De företag som uppfyller 
reglerna och betalar licensavgift får 
KRAV-märka sina produkter. 

Ny regelprocess 
Alla ekologiska produkter, vare sig de är 
KRAV-märkta eller inte, måste uppfylla 
EU:s regler för ekologisk produktion. 
Därför ger skärpningar i EU-förordning-
en också omedelbar effekt på KRAVs 
regler. Regeländringar kring större 

strategiska frågor som KRAV själv driver 
följer en fastställd plan och en öppen re-
gelprocess som går att följa och påverka. 
Vem som helst kan lämna synpunkter 
på reglerna, men det vanligaste är att 
KRAV-certifierade kunder, certifieringsor-
gan, medarbetare och andra intressenter 
tillsammans utformar nya regler, eller 
bidrar i översynen av befintliga regler. 
 KRAVs nya regelprocess som 
fastställdes under året, syftar till att 
säkerställa bättre förankring och ökad 
användarvänlighet. Samtidigt ska regel-
processen även i fortsättningen ge bästa 
hållbarhets- och affärsnytta.
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Kontroll och uppföljning

KRAVs påverkansarbete

Oberoende årlig kontroll
Oberoende certifieringsorgan kontrol-
lerar minst en gång varje år att reglerna 
efterlevs. Certifieringsorganen är i sin tur 
ackrediterade av Swedac. Under 2018 var 
åtta nationella och internationella före-
tag godkända av Swedac att genomföra 
certifiering av KRAVs regler i Sverige. (Se 
KRAVs hemsida för lista över godkända 
certifieringsorgan.)

Avvikelser vid kontroll 
Under 2018 gav certifieringsorganen 
totalt 8302 avvikelser från reglerna 
vilket är 593 färre än föregående år 
eller en minskning med 7 procent. Flest 
avvikelser per kund hade restaurang 
och storhushåll och kedjecertifiering. I 
genom snitt har varje kund en avvikelse 
per år. Att avvikelser upptäcks och rättas 
till är avgörande för trovärdigheten i 
certifieringen.

Larm
Under 2018 hade KRAV sex larmärenden. 
Med larm menar KRAV en händelse eller 
klagomål som kan vara ett direkt hot mot 
KRAVs trovärdighet, eller upptäckt av all-
varliga brister som kan orsaka lidande för 
människor eller djur i en KRAV-certifierad 
verksamhet. KRAV har en särskild rutin 
för att snabbt agera i dessa, oacceptabla 
ärenden. 
 Två ärenden rörde djurhållning, varav 
ett uppmärksammades i media gällan-
de vattenbruk. Ett annat larm gällde en 
biogasanläggning vars certifikat åter-
kallades. Detta har lett till förbättrat sam-
arbete och erfarenhetsutbyte av aktörer 
som arbetar med utveckling och kontroll 
av biogasanläggningar. 

Påverkansarbete
Under 2018 har KRAV varit mycket aktiv i 
Jordbruksverkets och Livsmedelsverkets 
referensgrupp för ekologisk produktion 
för att påverka den nya EU-förordningen 
om ekologisk produktion och märkning 
av ekologiska produkter (EU 2018/248) 
som träder i kraft 2021. Som medlem 
i IFOAM EU har KRAV också påverkat 
denna förordning på EU-nivå. Genom 
kraftfullt påverkansarbete har KRAV 
tillsammans med en enad ekosektor 
i Sverige kunnat bidra till en väsentlig 
förbättrad slutlig version av grundakten 
av förordningen. Dock är KRAV och den 
svenska ekosektorn bekymrade över 
de förslag till detaljerade produktions-
regler som diskuteras under våren 2019. 
Bland annat finns förslag på kraftigt 
skärpta krav för äggproduktion som kan 
äventyra framtiden för en välfungerande 
ekologisk äggproduktion i Sverige.

Nationella riktlinjer 
För att underlätta för alla aktörer att pro-
ducera ekologiskt, behöver det vara tyd-
ligt vad som gäller för svensk ekologisk 
produktion. Därför finns behov av natio-
nella riktlinjer som beskriver tillämpning-
en av EU-förordningen i Sverige. KRAV 
beviljades under 2018 medel av Jord-
bruksverket för att utveckla de nationella 
riktlinjerna för ekologisk produktion och 
för att ta fram en användarvänlig digital 
lösning för dessa. Projektet genomförs i 
samarbete med LRF, Ekologiska Lant-
brukarna och Svensk Dagligvaruhandel 
samt i dialog med branschen, Livs-
medelsverket och Jordbruksverket.
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14%

Andel KRAV-godkänd  
åkermark (ha) av den totala 
svenska åkermarken.

       

 

Minskad tillförsel av  
tungmetaller

Förhindra näringsläckage  
till vattendrag

Effektivt näringsutnyttjande

Varierad växtföljd 

Ingen konstgödsel

Inga kemiska bekämpnings-
medel

Ingen GMO

Ekologiskt utsäde

KRAV-märkt växtodling:

KRAV godkänd åkermark

Växtodling - grunden i 
ekologisk produktion 

VÄXTODLING

I KRAV-certifierad växtodling används inte naturfrämmande kemiska bekämpnings medel 
eller konstgödsel. Antalet lantbrukare med växtodling har ökat och är nu snart 4000. 
2018 går samtidigt till historien som ett utmanande år för odlarna, med svår torka och 
små skördar.

Växtodling är grunden
Växtodling är grunden i all livsmedels-
produktion. I KRAV-märkt växtodling 
odlas grödorna utan naturfrämmande 
kemiska växtskyddsmedel och konst-
gödsel. Istället använder lantbrukaren 
bland annat varierande växtföljder 
med olika grödor för att minska trycket 
av skadegörare och ogräs. Det skapar 
variation i odlingslandskapet och gynnar 
biologisk mångfald. Odling av fleråriga 
växter som blir foder åt djuren, bidrar 
också med att binda koldioxid ur luften. 
Djurens gödsel ger i sin tur nyttig näring 
till växtodlingen.

Långtgående regler 
KRAVs regler sträcker sig längre än 
EU-förordningens regler för ekologisk 
växtodling. Exempelvis finns regler för 
effektivt näringsutnyttjande och för att 
förhindra näringsläckage vid användning 
av stallgödsel. KRAV-bönder ska även 
lämna bevuxna, ogödslade zoner intill 
vattendrag för att motverka närings-
förluster som kan bidra till övergödning. 

En annan KRAV-regel gäller tungmetaller, 
där KRAV har gränsvärden för hur myck-
et som får tillföras marken. 

Nya regler för att underlätta 
I nära samarbete med Från Sverige - 
märkningen har nya hygienregler vid 
odling och hantering av frukt och grönt 
tagits fram. Syftet är att underlätta för 
mindre producenter av exempelvis 
KRAV-märkt frukt, bär och svamp att 
också kunna märka med ”Från Sverige”. 
 Till 2019 har reglerna för att begränsa 
tillförseln av tungmetaller till åkermark 
förenklats. Nu pågår en översyn av reg-
lerna för hushållning av växtnäring och 
för växtnäringsbalans. En tanke som  
prövas är om vissa kriterier ska vara 
valbara. Reglerna ska också anpassas till 
den kommande EU-förordningen, som 
bland annat innebär hårdare karensreg-
ler för utsädesodling. 

Utmanande år med torka 
Den  svåra torkan i stora delar av Sverige 
drabbade jordbruket hårt med min-

Marknadsdata för växtodling
2018 fanns 292 000 ha (302 000, 2017) KRAV-god-
känd åkermark. Dessutom fanns 52 600 ha åkermark i 
karens. Tillsammans utgör det 14  procent av åker-
marken i Sverige. När det gäller betesmark var  
72 500 ha KRAV-godkända och 10 400 ha var i karens. 
Tillsammans utgör det 18 procent av betesmarken. 

dre  skördar som följd. Bland annat fick 
många skörda odlad spannmål som en-
silage, för att säkra grovfoder till djuren. 
Som konsekvens av detta ökar behovet 
av importerad spannmål, till såväl djurfo-
der som livsmedel. 
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Fördelning av grödor på KRAV-godkänd 
jordbruksmark 2018 (2017)

Vall & bete på åker 155 200 ha (195 000 ha) 

Spannmål 90 100 ha (92 400 ha)

Baljväxter 12 900 ha (11 700 ha)

Oljeväster 6 100 ha (5 600 ha)

Grönsaker 1 400 ha (1 200 ha)

Potatis 1 600 ha (1 400 ha)

Frukt & bär 160 ha (390 ha)

Betesmark 72 500 ha

Källa: KRAV

Vall & bete 
på åker

Betesmark

Spannmål

INTERVJU

Elin och Andreas Niklasson från Knis-
linge i nordöstra Skåne fick KRAVs 
utmärkelse Årets Omläggare 2018. De 
odlar ett brett utbud av ekologiska grön-
saker i liten skala, som säljs via gårds-
butiker och en lokal restauranggrossist. 
Elin och Andreas Niklasson började med 
att lägga om 50 hektar 2017 och har 

under 2018 lagt till ytterligare 70 hektar 
i KRAV-certifierad produktion. Planen 
framåt är att utveckla odlingen med fler 
olika grönsaker. På gården finns även ett 
sjuttiotal nötkreatur. 
 – I vårt fall fanns det inget alterna-
tiv till KRAV när vi skulle certifiera vår 
odling då vår lagerhusförening och 

Lantmännen inte tar emot EU ekologiskt 
spannmål, utan endast konventionellt 
eller KRAV. Samtidigt har kunderna ett 
stort förtroende för KRAV-märkningen 
och det betyder mycket när vi vill ställa 
om och utveckla vårt företag, säger Elin 
Niklasson.  

Årets omläggare satsar på 
grönt för lokala marknaden
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Djurhållning - viktigt  
för ett hållbart jordbruk

DJURHÅLLNING

De senaste åren har antalet KRAV-certifierade djur och djurgårdar ökat som svar på  
tidigare efterfrågan. 2018 ställde torkan till stora problem för djurhållningen på många håll, 
vilket medförde att KRAV beslöt om att tillfälligt ändra tre foderregler.

God djurvälfärd
KRAVs regelverk för djurhållning utgår 
från EU-förordningen för ekologisk 
produktion, med ytterligare krav på god 
djurvälfärd. Reglerna omfattar djurets liv 
från födsel till slakt, inklusive foder, bete, 
stallar och hantering. Grundprincipen 
är att KRAV-certifierade djur ska ha stor 
möjlighet till naturligt beteende och 
utevistelse. Det innebär att de får gå ute 
och picka, beta eller böka, och har stora 
utrymmen att röra sig på. Det foder som 
ges ska vara KRAV-märkt, och till stor del 
komma från den egna gården. Regler-
na eftersträvar också friska djur och ett 
effektivt foderutnyttjande för att minska 
klimatpåverkan per kilo produkt.

Djuren viktiga i jordbruket
Djuren är viktiga för ekologisk produk-
tion. Fodergrödor ger omväxling i växt-
följden, och djurens gödsel möjliggör 
goda skördar utan konstgödsel. Djur-
hållning, framför allt idisslare står dock 

för en stor del av jordbrukets klimat-
påverkan. Betande djur bidrar å andra 
sidan till biologisk mångfald. Välskötta 
beten och naturbetesmarker är därför 
mycket viktiga i jordbrukslandskapet. 

Ändrade foderregler 
Den svåra torkan som drabbade hela 
landet orsakade foderbrist på många 
håll. Utifrån den allvarliga situationen 
tog KRAVs styrelse beslut om tillfälliga 
ändringar av tre foderregler som gäller 
till 15 juni 2019. Ändringarna innebär en 
möjlighet att öka andelen kraftfoder till 
idisslare, och som undantag tillåts icke 
KRAV-märkt grovfoder förutsatt att den 
enskilda bonden får en individuell dis-
pens från Jordbruksverket. Vid årsskiftet 
hade ett 80-tal lantbrukare ansökt om 
dispens, men i januari 2019 hade mindre 
än en handfull lantbrukare utnyttjat 
möjligheten att ge icke-ekologiskt foder 
till djuren. 

Efter kraftigt ökad försäljning av KRAV-märkta ani-
maliska produkter under några år har efterfrågan 
stagnerat.

Antal KRAV-certifierade djur 2018 (siffran i  
parentes anger antalet KRAV-certifierade djur 2016).

Marknadsdata för djurhållning
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Värphöns
1,4 miljoner - (1.3 miljoner) 

Nötkreatur 
260 000 - (240 000)
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KRAV-märkt djurhållning:

 

Högre andel foder  
från den egna gården

Grisar ska kunna beta och 
böka

Systematiskt arbete för djur-
hälsa

Detaljerade regler för djurväl-
färd vid slakt

Högre andel grovfoder minst 
70 procent till slaktdjur

Mer bete för mjölkkor och 
växande ungnöt 

Moderdjur ska kunna föda i 
avskildhet

Höns och kycklingar ska ha 
tillgång till sandbad.

Djuren ska ha möjlighet  
att vistas ute

Ekologiskt foder

ingen förebyggande be-
handling med läkemedel.

Positivt resultat
Genom minskad andel fiskmjöl i foder-
givan har branschen lyckats minska 
dioxinhalten i ägg väsentlig. Det visade 
tester från branschorganisationen Svens-
ka Ägg våren 2018. Livsmedelsverkets 
slutrapport från juni 2018 bekräftar också 
detta.
 2016-2017 visade  mätningar att 
ekologiska ägg innehöll mer dioxin än 
konventionella, dock med halter långt 
under Livsmedelsverkets gränsvärden. 
Dioxiner är hälso- och miljöfarliga ä m nen 
som kan finnas i det foderfiskmjöl som 
KRAV-höns utfodras med för att få i sig 
näringsämnet metionin, då ekologisk 
produktion inte tillåter syntetiska foder-
tillsatser. 
 För att lösa problemet långsiktigt 
bevakar KRAV forskning och utveckling 
av nya fodermedel och proteinkällor som 
kan tillgodose hönornas metioninbehov. 

Stöd till grisbönder
KRAV har under året fört dialog med 
handel och andra aktörer för att stödja 
de KRAV-certifierade grisbönderna som 
tvingats minska sin produktion under 

2018 jamfört med året innan.
 Ett resultat av dialogen var också att 
några livsmedelskedjor började mark-
nadsföra KRAV-märkta råvaror i ekolo-
giska charkprodukter.
 Grisproduktion är ett område där 
KRAV har stora mervärden jämfört med 
EU-ekologiskt. En KRAV-märkt gris 
får utlopp för sina naturliga födo- och 
sökbeteenden – att beta och böka i jord. 
EU-ekologiskt ställer krav att grisarna 
ska vistas utomhus, men det kan ske på 
betongplatta. 
 Idag är endast cirka en procent av 
alla grisar i Sverige KRAV-märkta. Den 
låga andelen av KRAV-anslutna gris-
bönder och charkförädlare anses framfö-
rallt bero på att KRAV inte tillåter nitrit. En 
tillsats som används i charkuterier för att 
öka hållbarheten och ge köttet dess rosa 
färg. En konsumentundersökning i de-
cember 2018 visar dock att nära hälften 
av konsumenterna föredrar en naturligt 
grå julskinka framför en rosa med nitrit. 
Tillsatsen är omdebatterad och KRAVs 
hållning är att livsmedlen ska vara så 
naturliga som möjligt. 

Slaktsvin
34 600 - (31  400) 

Lamm
44 600 - (50 900)

Slaktkyckling 
810 000- (730 000) 
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37 KRAV-certifierade fiskefartyg

2018

Stor potential för  
hållbar sjömat

FISKE OCH VATTENBRUK 

Hållbart fiske och vattenbruk har en viktig roll för en uthållig livsmedelsförsörjning. Genom 
övergång till MSC som bas för KRAV-märkningen av vildfångad fisk är förhoppningen att 
göra det enklare och mer attraktivt att KRAV-märka.

Odlad och vildfångad fisk
Det finns både odlad och vildfångad 
KRAV-märkt fisk och skaldjur. För odlad 
fisk betyder märkningen ekologiskt och 
hållbart producerat foder, tillräckligt med 
utrymme för fiskarnas hälsa och minska-
de utsläpp till omgivningen. Vildfångad 
KRAV-fisk kommer från hållbara bestånd 
som inte överfiskas, och är fiskad med 
godkända metoder. KRAV har också  strik-
ta regler avseende miljögifter i märkt fiske.

MSC bas i nya KRAV-regler 
Från och med 1 januari 2019 gäller nya 
KRAV-regler för fiske. En viktig förändring 
är att KRAVs tidigare beståndsbedöm-
ning nu har ersatts med MSC-certifierade 
fisken. Syftet med förändringen är att för-
enkla och spara resurser, då MSC står för 
stor kunskap och trovärdighet på området. 
Förhoppningen är att övergången  ska leda 
till fler KRAV-certifierade aktörer och ökat 
utbud av KRAV-märkt fisk och skaldjur.
 
Certifiering av fiskefartyg 
Alla MSC-certifierade fisken i Nordost-
atlanten, Östersjön och nordiska sötvat-

Marknadsdata för fisk  
och vattenbruk
2018 fanns nio KRAV-certifierade företag 
med 37 fiskefartyg. Det innebär ett rikt 
utbud av torsk, kolja, sej, nordhavsräka 
och nordsjösill, samt i mindre omfattning 
också havskräfta och gös från Mälaren. 
2018 fanns sex vattenbruksföretag som 
tillsammans erbjuder KRAV-märkta 
musslor, ostron, lax och alger.

ten är öppna för att bedriva KRAV-märkt 
fiske på. Fiskefartyg som ingår i ett 
MSC-fiske kan ansöka hos ett certifie-
ringsorgan att bli certifierat enligt KRAVs 
regler. På fartygen granskar certifie-
ringsorganen faktorer som spårbarhet, 
klimatpåverkan samt effektivitet i fisket 

gällande bränsleförbrukning.

Skonsamma fiskemetoder 
En viktig del i KRAVs regler handlar om 
fiskemetoden. Det kan vara stor skillnad 
mellan hur olika redskap påverkar andra 
arter än just den som är syftet med fisket. 
I KRAV-certifierat fiske är bottentrålning 
av annat än nordhavsräka förbjudet.  
Botten trålning kan skada botten och 

andra arter och är mycket bränsle-

krävande. 

Fler KRAV-märkta vattenbruk 
Med vattenbruk menas odling av fisk, 
skaldjur eller alger. KRAV-märkt vatten-
bruk följer EU-förordningen för ekologisk 
produktion. Det betyder att vatten-
brukaren ska se till att djur får möjlighet 
att utöva sina naturliga beteenden och 

att omgivande ekosystem inte får ta 
skada av produktionen. Det är inte tillåtet 
med syntetiska tillsatser i fodret och 
sjukdomar ska om möjligt bekämpas 
biologiskt. Exempelvis kan putsarfisk i 
laxodling användas om fisken drabbas 
av laxlus. Om antibiotika eller läkemedel 
används är karenstiden längre i KRAV-
märkt odling. Under 2018 certifierades 
två nya musselodlingar. 

Potential för hållbar sjömat 
Med övergången till MSC som bedöm-
ningsgrund blir det lättare att ansluta sig 
till KRAV, och ambitionen är att öka an-
delen KRAV-märk fisk. Inom vattenbruk 
finns stor potential att öka produktionen 
av hållbara alger och skaldjur, som också 
har flera fördelar som livsmedel ur ett 
häso- och resursperspektiv.



Anders Granhed, Scanfjord
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KRAV-märkt fisk

 

Striktare krav på fiskemeto-
der (ex bottentrålning)

Striktare krav gällande främ-
mande ämnen (risk för hälsa 
och miljö)

Krav på bränsleförbrukning

Hållbara fiskebestånd

Minskad miljöpåverkan

God fiskeförvaltning

KRAVs ytterligare krav

KRAV-märkt vattenbruk

 

KRAVs allmänna regler på 
verksamheten, bland annat 
krav på miljöpolicy, klimat-
hänsyn och förnybar el

Omgivande ekosystem  
inte skadas 

Inga syntetiska tillsatser i 
fodret

Sjukdomar ska om möjligt 
bekämpas biologiskt

KRAVs ytterligare krav

INTERVJU

KRAV-märkta musslor är  
hållbara                                             

Scanfjord är Sveriges största producent av odlade blåmusslor och en av de första att 
KRAV-märka sin produktion. Musselodlingarna finns i fjordarna runt Orust i Bohuslän.

Många konsumenter ställer idag hållbar-
hetskrav på livsmedel både ur ett hälso-
perspektiv och hur maten producerats. I 
detta sammanhang passar musselodling 
väl in. Musslor är inte bara en rik protein-
källa utan bidrar också till minskad 
över gödning av haven. Under odlingen 
tillförs ingen näring utan musslorna lever 

av plankton. När de sedan skördas och 
tas upp ur havet följer de näringsämnen 
som bundits i musslan med. Om ämnena 
istället stannat kvar i havet hade de bidra-
git till övergödning.
 För att möta efterfrågan på hållbar 
mat har Scanfjord valt att både KRAV- och 
MSC-certifiera sin produktion.

 – När konsumenter letar efter hållbar 
mat är KRAV ett välkänt och trovärdigt 
märke. Med märkningen kan vi garantera 
full spårbarhet, från odling till konsument. 
Vår integrerade process genom odling, 
skörd och packning gör också att pro-
duktionen i alla led kan uppfylla kvalitets-
kraven, säger Anders Granhed, Scanfjord.   

Foto: scanfjord.se
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Möjliggörande av fler
KRAV-produkter   

LIVSMEDELSFÖRÄDLING

Under året 2018 trädde nya förpackningsregler i kraft. En översyn av reglerna för samman-
satta produkter genomfördes för att möjliggöra utveckling.

Skonsam förädling
Cirka 650 livsmedelsförädlings företag 
är anslutna till KRAV. KRAV-märkt livs-
medels förädling innebär skonsam 
tillverkning av hållbara råvaror, utan 
onödiga tillsatser och förpackningar 
som är anpassade avseende miljö och 
främmande ämnen. I förädlingsproces-
ser förbjuder KRAV till exempel kemisk 
behandling av fett genom härdning, 
bestrålning och användning av kemiska 
lösningsmedel som exempelvis hexan. 
De enda lösningsmedel som tillåts är 
vatten, etanol (sprit), koldioxid och fett.
 Regeln om 100 procent förnybar el 
för alla anläggningar där produktion av 
KRAV-märkta produkter sker, trädde i 
kraft 1 januari 2019. Under 2018 arbetade 
KRAV tillsammans med flera kunder med 
omställningen till förnybar el. KRAVs 
regler om förnybar el går utöver det som 
krävs i EU-förordningen för ekologisk 
produktion.

Förslag på förenkling
För sammansatta produkter tillåter KRAV 
max fem procent ej KRAV-märkta ingre-

dienser, som då ska vara EU-ekologiska. 
Många livsmedelsföretag har framfört 
att det ofta är krångligt med impor-
terade ingredienser som inte finns att 
tillgå som KRAV-certifierade, exempelvis 
vissa kryddor och majsstärkelse. Flera 
producenter har också valt att lämna 
KRAV med anledning av detta, vilket 
påverkar synligheten av de KRAV-märkta 
huvudråvarorna. För att möjliggöra för 
nuvarande och nya livsmedelstillverkare 
att KRAV-märka sina sammansatta pro-
dukter, föreslås nu en förenkling där max 
10 procent EU-ekologiska ingredienser 
tillåts.  Produkten får dock inte innehålla 
både KRAV-certifierad och EU-ekologisk 
ingrediens av samma slag. Förslaget har 
testats av en rad företag och remissas 
under våren 2019. En konsumentunder-
sökning har genomförts, som visar att 
nuvarande regler kraftfullt överträffar 
svenskarnas förväntningar på en KRAV-
märkt sammansatt produkt.

Få tillsatser
KRAV-märkta produkter ska vara så 
naturliga som möjligt. Därför godkänner 

KRAV endast 42 livsmedelstillsatser jäm-
fört med cirka 300 godkända tillsatser 
enligt svensk lag. En vanlig tillsats i kött 
och charkprodukter som inte får använ-
das i KRAV-märkta produkter är nitrit. 
Konstgjorda färg- och aromämnen och 
sötningsmedel tillåts inte heller. Berik-
ning med till exempel vitaminer får bara 
göras när lagen så kräver.

KRAVs Förpackningslots
KRAVs Förpackningslots är ett verktyg 
som ska underlätta för livsmedelsprodu-
center att använda mer miljöanpassade 
förpackningar. Enligt KRAVs regler ska 
företagen göra en avvägning gällande 
förpackningarnas klimateffektivitet, 
materialåtgång och återvinningsbarhet. 
Dessutom ska misstänkta miljö- och 
hälsoskadliga ämnen (så kallade SIN-äm-
nen) i förpackningar kartläggas och fasas 
ut. Från 1 januari 2018 får förpackningar 
för KRAV-märkta produkter inte inne-
hålla Bisfenol A och klorbaserade plaster 
såsom PVC, med undantag för locktät-
ningar samt i tätskikt på metall. 

Cirka 650 företag inom livsmedelsföräd-
ling var anslutna till KRAV 2018. Vi ser en 
fortsatt stark trend för svenska råvaror 
och konsumenten sätter stort värde på 
att mjölk, kött och ägg kommer från 
produktion med höga krav på djurväl-
färd. För frukt och grönt ökar efterfrågan 
på ekologiska alternativ med ökning av 
ekologiska och KRAV-märka importera-

de produkter. Den starka trenden med 
vegetariska protein alternativ fortsätter 
och här sker det mycket utveckling 
med svenskodlade råvaror. Till exempel 
utgör svenska ekologiska åkerbönor 
från Västmanland basen i en Tempeh 
och produkten Bärta framställs genom 
fermentering av svenska KRAV-certifie-
rade ärtor.

Marknadsdata Livsmedelsförädling
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Korvhantverk i Stockholm 
skippar nitriten

Korvhantverk startades 2011 i Sollentuna. 
Företaget har bland annat vunnit fyra 
guld i SM i mathantverk för sina korvar 
och charkuterier. 
 Den svenska charkbranschen an-
vänder i hög utsträckning den omdis-
kuterade tillsatsen nitrit som är otillåten 
i KRAV-märkta produkter. Korvhantverk 

i Stockholm bestämde sig för att hitta 
alternativ, och använder sig av mjölk-
syrakultur istället. I mars 2018 blev de 
KRAV-certifierade.
 – Vi jobbar på nästan exakt som 
tidigare. Vi vill göra våra produkter på 
ett hantverksmässigt sätt, vilket bland 
annat betyder att innehållsförteckning-

en är väldigt kort och inte innehåller ett 
enda litet E-nummer. Skillnaden med 
KRAV-märket är att arbetet nu har blivit 
tydligare gentemot kunderna. Eftersom 
djuren har haft det bra och fått böka fritt 
precis som de ska, är det möjligt att äta 
den absolut godaste korven med gott 
samvete, säger Jon Randow.

INTERVJU

Foto: Carl Thorborg /korvhantverk.se
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Hållbarhetstrender 
påverkar försäljning

BUTIK OCH DAGLIGVARUHANDEL

Den totala försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med en procent under 2018, vilket 
är en avmattning jämfört med tidigare år. Konsumenterna efterfrågar, förutom ekologiska 
livsmedel, i allt större utsträckning närproducerad och vegetarisk mat.

Butikerna gör skillnad
Matbutikerna kan göra en stor skillnad 
för miljön, dels genom utbudet och 
dels genom på vilket sätt de lyfter fram 
hållbara alternativ. Butiken kan också 
bidra med kunskap och inspiration för 
att vägleda till mer hållbara val.
 Försäljningen av ekologiska livsmedel 
inom dagligvaruhandeln (Nielsen) visade 
ingen ökning 2018, vilket är en avmatt-
ning jämfört med året innan. 
 Av alla livsmedel i dagligvaruhandeln 
är nu 9,6 procent ekologiska (9,3 procent 
2017),enligt Ekoweb.

Andra trender påverkar 
Inom näthandeln är försäljningsandelen 
av ekologiskt större än i fysiska butiker. 
Och i takt med att näthandeln växer 
förväntas tillväxten av ekologisk livs-
medelsförsäljning komma främst via 
digitala kanaler. Under 2018 såldes  
4,4 procent av alla ekologiska livsmedel 
i Sverige via webben, enligt Ekowebs 

marknadsrapport 2019. Med tanke på den 
digitala utvecklingen kommer butiksupp-
levelsen att bli en allt mer viktig aspekt 
vid val av butik. Konsumenterna förväntar 
sig att få möta butikspersonal med kun-
skaper om råvaror och matproduktion, 
vilket i sin tur påverkar hur ekologiska och 
KRAV-märkta produkter kommer uppfat-
tas av konsumenter. 

Krav på certifierade butiker
Det finns 710 KRAV-certifierade livs-
medelsbutiker. Av dessa är 650 Coop- 
butiker, 40 ICA-butiker och några ytter-
ligare enskilda aktörer som Cajsa Varg, 
Paradiset och Fram.
 En KRAV-certifierad butik ska ha ett 
brett utbud av KRAV-märkta produkter  
och kontinuerligt öka utbudet och 
försäljningen av det KRAV-märkta och 
ekologiska sortimentet. Butikens medar-
betare ska också ha kunskap om KRAVs 
mervärden, regler och produktions-
metoder. Utöver det tillkommer KRAVs 

allmänna regler, som till exempel att 
butikerna har ett systematiskt miljöar-
bete och använder förnybar energi.
 Under 2018 stärkte KRAV samarbetet 
med daglig varukedjorna på central nivå 
för att lyfta och driva utvecklingen av 
KRAV-märkt.

Ny guide och pris
White Guide Green är en guide som lan-
serades 2018. KRAV är partner till guiden 
som listar de mest hållbara livsmedels-
butikerna enligt olika kriterier. Syftet 
med guiden är att inspirera dagligvaru-
butiker att aktivt arbeta med hållbarhet 
i allmänhet samt erbjuda och kommu-
nicera ekologiska och KRAV-märkta 
produkter i synnerhet.
 De nominerade uppmärksammas 
på White Guide galan. KRAVs eget pris, 
”Det stora Ekopriset”, ska synliggöra och 
kröna butikernas ekologiska sortiment 
och hur väl de lyfter fram KRAV-märkta 
varor. 

Coop är den dagligvarukedja som under 2018 
hade högst andel ekologiskt, 11 procent.  
 ICA står för hälften av försäljningen av 
ekologiska livsmedel inom dagligvaruhandeln. 
Axfood säljer ekologiskt för 2,1 miljarder, vilket 
utgör 6,7 procent av deras totala försäljning. 
De mindre aktörerna Netto och Lidl har satsat 
på ekologiskt och ökat sin andel av ekolo-
giska produkter till 3,5 respektive 7,9 procent 
(Ekoweb 2018).

Marknadsdata dagligvaror

Total försäljning av ekologiska  

livsmedel 2018 är 17,8 mätt i miljarder SEK 

(2017 i parentes) Källa Ekoweb 2019

Övriga; 2,1 (2,1)

Axfoood; 2,4 (2,1)

Coop; 3,1 (3,1)

Ica; 8 (8,1)

Netto; 0,2 (0,2)

Lidl; 0,6 (0,4)

Bergendahl; 0,4 (0,4)
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Utveckling av KRAV-märkta och ekologiska livsmedel inom dagligvaruhandeln*
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Källa: Nielsen ScanTrack, *Total DVH (Nielsen universe), värde SEK, värdeförändring mellan kalenderåren för total KRAV och eko samt total KRAV.

Nielsensiffrorna bygger på försäljningsdata från butikskassasystemen i svenska dagligvarubutiker (försäljning i lösvikt ingår ej).

Coop Forum Sisjön vann KRAVs eget White Guide Green pris: Det stora ekopriset 2018. Här med Alexandra  
Söderholm, säljchef kolonial och e-handel på Coop Sisjön tillsammans med kollegor. – Foto: Magnus Sandgren
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Potential för mer  
hållbar mat 

RESTAURANGER OCH STORHUSHÅLL 

KRAV har under 2018 satsat på att lyfta fram mervärdet för KRAV-märkta restauranger. 
Det natio nella målet för ekologiskt i offentlig sektor har stimulerat storkök inom  
kommuner och landsting att öka andelen ekologiskt.

Medvetenhet krävs
Under året har KRAV satsat extra på att 
synliggöra restaurangmärkningen och 
öka medvetenheten om betydelsen av 
att som gäst ställa krav på maten även på 
restaurang. Tillsammans med WWF, Håll-
bara Restauranger och MSC skrev KRAV 
debattartikeln ”Ställ krav på utematen” 
med tips och uppmaning att vara mer 
medveten som restauranggäst. Debatt-
artikeln spreds i lokala tidningar under 
sommaren och kombinerades med en 
mini-kampanj på KRAVs hemsida. Syftet 
var att öka medvetenheten bland kon-
sumenterna samt om KRAV-certifierade 
restuaranger.

Ökad kunskap viktigt
KRAV menar att det är viktigt att öka 
kunskapen hos restaurangpersonal. 
Därför har en ny e-utbildning för denna 
målgrupp arbetats fram som kommer att 
lanseras under 2019. KRAV har under året 
också samarbetat med Martin & Servera 
avseende utbildningar samt medverkat 
i referensgruppen för framtagandet av 
utbildning om ekologisk produktion i 
offentlig sektor.

Nätverk för restauranger
Hållbara Restauranger är ett nätverk 
med ett femtiotal restauranger runtom 
i Sverige som samverkar för att skapa 
en mer hållbar restaurangnäring. KRAV 
har under 2018 återupptagit samarbetet 
med nätverket och är representerade i 

styrgruppen. En gemensam verktygslåda 
samt ett digitalt rapporteringsverktyg 
för transparent information om hållbar-
hetsarbetet har tagits fram. I Hållbara 
Restauranger ingår även WWF, Visita och 
flera leverantörsföretag. 

Utmärkelser för hållbar mat
KRAV samarbetar med White Guide som 
årligen utser Sveriges bästa restauranger 
och caféer. De KRAV-certifierade restau-
rangerna finns utmärkta i både White 
Guide och White Guide Café. 
 Under året har KRAV även medverkat 
i utvecklingen av den nya restaurang-
guiden 360° Eat Guide. KRAV kommer 
att dela ut utmärkelsen ”Lighthouse by 
KRAV”. Syftet med utmärkelsen är att 
lyfta de restauranger som går i täten för 
hållbar utveckling, och därmed driva 
utveckling och skapa inspiration hos 
övriga restauranger. 
 KRAV är också med som samarbets-
partner i White Guide Junior och White 
Guide Senior, som utser föregångare 
och förebilder inom förskole-, skol- och 
äldre omsorgskök. Syftet med dessa 
 guider är att höja kvaliteten på den 
offentliga gastronomin genom att lyfta 
fram och sprida goda exempel från se-
nior- och skolmatssverige. 2018 testades 
cirka 300 förskolor, skolor och senior-
boenden. I september fick Skogsback-
ens förskola i Stenungssund KRAVs pris 
”Årets Hållbara offentliga restaurang”.

Offentliga kök i framkant
Andelen ekologiskt i offentliga kök ökar. 
Det beror sannolikt dels på att Sveriges 
regering har lagt fast målet om att ande-
len ekologiskt av den offentliga konsum-
tionen ska vara minst 60  procent år 
2030. Vidare har lagen om offentlig 
upphandling ändrats, så att inköpare kan 
använda exempelvis KRAV-märkningen 
som ett kriterium vid inköp. 
 Andelen ekologiskt i offentliga kök är 
36 procent (35 procent 2017) vilket är det 
högsta i världen, enligt Ekomatcentrum. 
Av detta är 54 procent KRAV-märkt. Flera 
kommuner har visat att ju högre krav 
som ställs på maten, som exempelvis 
KRAV och ekologiskt i upphandlingen 
desto mer svensk mat. I slutet av 2018 
var 18 kommuner certifierade (15 st 2017) 
och intresset ökar. 

KRAV i tre nivåer
Det fanns 1 427 KRAV-certifierade restau-
ranger vid årsslutet. KRAV-certifiering 
av restauranger kan göras på tre nivåer, 
baserat bland annat på hur stor del av 
restaurangens årliga inköp som utgörs av 
KRAV-märkta livsmedel. Nivån marke-
ras med en, två eller tre stjärnor. Utöver 
inköpsandelen ställs krav på att det ska 
finnas personal som har kunskap om 
KRAV-märkt produktion. Dessutom finns 
ytterligare grundläggande regler som ska 
följas, exempelvis när det gäller spårbar-
het av inköpta livsmedel och användning 
av miljömärkta rengöringmedel.



Som ett sätt att värna om kaffebönans 
framtid och lyfta fram sitt hållbarhets-
arbete valde Wayne’s Coffee att KRAV- 
cer tifiera sig 2015. Samtliga kaféer är 
certifierade på nivå 1, med ambitionen 
att växla upp till nivå 2. Under 2018 har  
Wayne’s och KRAV gjort flera gemensam-
ma informations- och utbildningsinsatser. 

– KRAV-certifieringen är en hjärte fråga 
för mig och vi var ganska tidigt ute. 
För oss handlade det om ekologiska 
produkter, men också om sådant som 
engångsmaterial och miljövänlig el.  
Märkningen ger en intern stolthet och ett 
tydligt budskap till våra gäster att vi tar 
hållbarhetsarbetet på allvar, säger Daniel 

Nordström produkt- och hållbarhetschef 
på Waynes.
– Inne på våra kaféer finns skyltar med 
budskap om vår KRAV-certifiering och på 
sociala medier berättar vi om vårt håll-
barhetsarbete. Vi märker också att vi har 
nått fram, i synnerhet de yngre gästerna 
är väldigt medvetna om vad vi gör.
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3 stjärnor. 
Minst 90 procent

godkända livsmedel.*

2 stjärnor. 
Minst 50 procent 

godkända livsmedel.*

1 stjärna.**
Minst 25 procent 

godkända livsmedel.* 

 *  Godkända livsmedel betyder KRAV-märkta produkter, EU- ekologiska  
  vegetabilier eller produkter från certifierat hållbart fiske. Minst 50  
  procent av godkända livsmedel ska utgöras av KRAV-märkta produkter.
 * *  Alternativt, minst 15 produkter helt utbytta till godkända livsmedel.

KRAVs restaurangmärkning

 2018 var 36 procent i Sverige av alla livs-
medel ekologiska i offentlig sektor, vilket är 
den högsta i världen, enligt Ekomatcentrum.

KRAV-certifiering - en hjärte-
fråga för Wayne’s 

INTERVJU
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Fördelning av försäljningen av ekologiska livsmedel 2018Fördelning av ekologiska producenter 2018

Övriga länder  
9%

Nordamerika  
52% (47%)

Europa
39% (36%)

Latinamerika 
16% (19%)

Oceanien
1% (1%)

Nordamerika
1% (1%)

Asien  
40% (35%)

Afrika 
28% (30%)

   Europa 
14% (14%)

       

 
Ekologisk produktion

KRAV-märkta import

Goda arbetsvillkor

Fackliga rättigheter

Mänskliga rättigheter

Skyddsvärd natur

KRAV-import har tuffa 
regler att uppfylla

IMPORT

Mer än hälften av alla KRAV-märkta varor är importerade. Även i sammansatta produkter 
som huvudsakligen består av svenska råvaror, behövs det ofta någon importerad ingredi-
ens, som till exempel kryddor. KRAV ställer särskilda tilläggskrav avseende socialt ansvar, 
djurvälfärd och miljöhänsyn på importerade produkter.

KRAV är globalt
KRAV vill verka för minskad miljöbelast-
ning i alla delar av världen, och ser därför 
gärna att lantbrukare odlar och produ-
cerar ekologiskt oavsett i vilket land de 
v erk ar . Dock är förutsättningarna för 
ekologisk produktion väldigt olika med 
tanke på bland annat klimat. Därför skil-
jer sig KRAVs regler för importerade va-
ror från de inhemska ibland. Exempelvis 
tillåts koppar som bekämpningsmedel 
för svampangrepp i utländsk vinproduk-
tion, men inte i svenskt lantbruk. KRAV 
har tilläggskrav för socialt ansvar för im-
porterade produkter. Dessa krav omfattar 
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter, 
och gäller samtliga verksamheter med 
fler än nio arbetstagare utanför EU, EES, 
Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya 
Zeeland och Japan. 

Kontroll i andra länder 
Importerade produkter ska vara certifie-
rade enligt system som KRAV erkänner, 
eller verifierade så att KRAVs tilläggs-
krav uppfylls via erkända leverantörs-
granskningssystem med stöd av KRAVs 
checklistor. Exempel på tilläggskrav är 
arbetsvillkor och skyddsvärd natur. För 
animalieprodukter har KRAV dessutom 
detaljerade tilläggskrav som fokuserar på 
djurens möjlighet till bete och naturligt 
beteende. 

Förändringar för förpackningar
Från och med 2020 kommer det att vara 
samma regler på förpackningarna för 
produkter som packas utomlands som 
för de svenska. Förbud mot BPA och 
klorbaserade plaster som t.ex. PVC har 
gällt sedan länge oberoende av var pro-

dukten packas. Det nya i KRAVs regler för 
2019-20 är att den som säljer en impor-
terad produkt ska visa att de valt den mest 
resurseffektiva och miljöanpassade för-
packningen. Vidare krävs en kart läggning 
av vilka eventuella SIN-ämnen som ingår i 
materialet, och ifall det är relevant, kunna 
visa upp en avvecklingsplan. 

Källa FiBL ’The world of organic agriculture 2019   
(Siffran i parentes är för 2017)
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Ökad kännedom och 
tilltro till KRAV

KOMMUNIKATION

KRAV är fortsatt Sveriges mest kända miljömärkning och konsumenternas tillit till KRAV 
har dessutom ökat kraftigt enligt KRAVs årliga SIFO-undersökning. Under året påbörjades 
arbetet med en ny varumärkesplattform och flera initiativ togs i klimatdebatten.

Humlor och klimat i fokus
KRAV är fortsatt Sveriges mest kända mil-
jömärkning med 98 procent kännedom 
bland svenskarna. Många har en positiv 
inställning till KRAV och detta har ökat 
2018. Fler anser att KRAV är pålitligt, har 
hög status och har expertkunskap bakom. 
 Under våren kommunicerade KRAV 
om biologisk mångfald på sociala 
media och på hemsidan, manifesterad 
av humlan. Kampanjen tog upp fakta 
om humlorna, forskare som uttalade 
sig om biologisk mångfald och om hur 
KRAV-bönder bidrar. 
 Sommarens extrema torka gjorde att 
många konsumenter fick upp ögonen för 
böndernas situation och fick förståelse 
för hur växthuseffekten kan slå mot jord-
bruket. I september lät KRAV genomföra 
en YouGov-undersökning som visade att 
54 procent av svenskarna har en oro för 
klimatet.

 Under hösten gjorde KRAV därför en 
klimatkampanj, ”Hållbara Val”. Två filmer 
med lantbrukarfamiljer som agerat och 
hanterat klimatfrågan spreds i sociala 
media och via KRAVs hemsida. Detta 
förstärktes med pressmeddelanden, 
samarbete med influenser, annonsering 
i dags- och fackpress. Kampanjen hade 
en räckvidd på 2,7 miljoner och filmerna 
visades 1,6 miljoner gånger i enlighet 
med mål. 900 000 delade, gillade och 
kommenterade, vilket var långt över 
målet.

KRAV i debatten
Under året har KRAV skrivit tre egna 
debattartiklar om svenskt och innova-
tion, uppmaning att fråga efter KRAV-
märkt och andra hållbarhetsmärkningar 
på restaurangen samt hållbara val. KRAV 
har också medverkat i gemensamma 
debattartiklar tillsammans med Ekolo-

giska Lantbrukarna, Organic Sweden och 
Naturskyddsföreningen om bland annat 
glyfosat och klimat.

Grund inför framtiden
En rad åtgärder har genomförts för att 
lägga grunden för ökad kommunika-
tion. KRAV upphandlade en ny byrå och 
påbörjade arbetet med en ny varu-
märkesplattform baserat på insikter om 
konsumenternas behov, kunskap och 
attityder. Kommunikations avdelningen 
har genomgått förändring och en ny 
kommunikationschef anställts. 
 Förutsättningar för konkret kom-
munikation är goda då KRAV under-
sökningar visar att konsumenterna 
utöver att de vill ha mat som smakar gott 
och är av god kvalitet, värderar livsmedel 
med god djuromsorg och som är bra för 
naturen och de som tillverkat den.

72

2015

26

70

2016

26

66

2017

32

70

2018

28

 Tveksamma

46

+7

+7

+1

+1

+6

37 36

27

13

Pålitligt Hög status Modernt PrisvärtExpertkunskap 
bakom

 Låg kännedom Medelhög  Hög kännedom

Tilliten till KRAV har ökatKännedomen för KRAV fortsatt hög

Siffran ovanför stapeln visar ökningen sedan 2017 Källa: Kantar SIFO 2018
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Mitt hållbara val 
Jag tycker det är viktigt att visa att man bryr sig om människor, djur 
och natur och för mig visar KRAV-certifieringen att vi lagat mat 
med bra råvaror. Jag vill inte servera skräp! Jag vill kunna stå för 
den mat jag serverar – varje dag.

Karoline Nordefors kökschef på äldreboende Silverpark i Täby
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2016 2017 2018 Mål 2018

Antal helårsanställda 29 29 28 –

Fördelning kvinnor/män % 69/31 76/24 86/14 Ej satt

Fördelning kvinnor/män ledande befattningar % 50/50 80/20 75/25 Ej satt

Sjukfrånvaro, korttid % 1,4 1,2 1,5 1,2

NPI Arbetsglädje – 64 59 65

NPI Lojalitet – 75 67 75

Personalfakta
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KRAV som arbetsplats 
Ny organisation och nytt arbetssätt har implementerats under året, vilket har inneburit 
både utmaning och påfrestning för medarbetarna. Stort fokus har lagts på att finna  
gemen samma arbets- och förhållningssätt utifrån KRAVs nya strategi.

Omfattande förändring 
Året inleddes med en ny organisations-
struktur, nya roller och nya arbets-
beskrivningar. Arbete med att finna nya 
arbets- och förhållningssätt pågick under 
hela 2018. Den intensiva förändrings-
perioden skapade oro och osäkerhet hos 
många medarbetare, vilket också visade 
sig i de arbetsmiljöenkäter som gjordes. 
Stort fokus har därför lagts på interna 
dialoger om vad KRAVs nya strategi 
innebär och hur man kan förhålla sig till 
förändringar. 
 För att skapa ännu bättre förutsätt-
ningar för en gemensam värdegrund 
påbörjas under 2019 arbete med att ta 
fram en uppförandekod.

Uppföljning med NPI
NPI (Nöjd Personal Index) är en enkät-
undersökning av medarbetarnas upp-
fattning om arbetsmiljö och arbetsvill-
kor som genomförs årligen. Samtliga 
medarbetare svarade på enkäten som 
genomfördes i oktober. Undersökningen 
sammanfattar resultatet i arbets glädje 
och lojalitet. Arbetsglädje omfattar 
frågor kring nöjdhet och motivation, och 
lojalitet baseras på frågor om trofasthet 
och dedikation. Resultatet för 2018 års 
NPI-undersökning var lägre än föregåen-
de år mycket på grund av förändringarna 

i organisationen. Förutom NPI har KRAV 
även genomfört två mindre arbetsmiljö-
undersökningar under året. 
 I  januari 2019 blev resultatet betydligt 
bättre, i nivå med 2017 års NPI. Målet är att 
komma i nivå med extern benchmark.

Kompetensutveckling
Uppdaterad kunskap om hållbar livs-
medels försörjning och omvärlds-
trender hos KRAVs medarbetare är en 
förutsättning för bra regelutveckling 
och trovärdigt varumärke. Under årliga 
medarbetarsamtal diskuterar chef och 
medarbetare individuella behov av 
kompetens utveckling. Utöver en rad 
interna och externa seminarier så har 
medarbetare gått externa utbildningar 
i projektledning, strategiarbete, arbets-
miljöarbete och sociala media. Vidare 
togs beslut om att varje år sända en 
medarbetare på IFOAM Leadership  
Course i Europa.  

Samarbete med facket
KRAV följer KFO´s (arbetsgivarorganisa-
tionen för företag och organisationer 
inom kooperation, idéburen välfärd 
och civilsamhälle) kollektivavtal. Som 
komple ment till detta finns ett lokalt 
avtal sedan 2007. Avtalet har under 
2018 reviderats för att anpassas till nytt 

arbetssätt och strategi. På KRAV finns 
en lokal fackklubb KRAV-Ettan, med 
medlemmar från Unionen och Akademi-
kerna. Arbetsmiljö kommittén (AMK) 
bestod under 2018 av två skyddsombud 
och en person från ledningen. 

Hälsa och friskvård
Alla medarbetare erbjuds 2000 kronor i 
friskvårdsbidrag, som under 2018 nytt-
jades av 19 personer. Friskvårdsansvarig 
arrangerade aktiviteter som alla kunde 
ta del av som exempelvis innebandy och 
bordtennis. Flera medarbetare deltog 
också i Blodomloppet. Sjukfrånvaron på 
KRAV var under 2018 1,5 procent (1,2 
procent 2017) mätt i timmar av ordinarie 
arbetstid avseende kort sjukfrånvaro.

Internt miljöarbete
KRAV strävar efter att den interna verk-
samheten ska vara så miljöanpassad och 
hållbar som möjligt. KRAVs nya kontor 
från 2016 är inrett med begagnade möb-
ler. På kontoret används enbart förnybar 
el och allt avfall källsorteras.  
 Vid all intern och extern represen-
tation erbjuds så långt möjligt KRAV-
märkt eller ekologisk mat. I ökande grad 
görs internationella resor med tåg, vilket 
i stort sett alltid är fallet vid resor inom 
Sverige.
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KRAVs organisation
KRAV är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. KRAV ägs av 27 medlemmar 
som representerar hela livsmedelskedjan, se nedan.

Svenska
Kvarnföreningen

biodynamiska
stiftelsen
produkter

• Linus Källander (ordförande)
 Samhällsentreprenör 

KRAVs styrelse består av ordförande, åtta ledamöter, två personalrepresentanter och en suppleant för personalrepresentanterna. 
Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av föreningsstämman och ska sammantaget ha en bred kompetens, vilket 
specificeras i KRAVs stadgar.

• Anders Lunneryd     
Ekologisk lantbrukare

• Ann Freudenthal  
Arla

• Bo Algers 
 Professor emeritus  

• Ethel Forsberg 
FORTE  

• Eva Hagström Öberg 
Naturskyddsföreningen

• Kerstin Lindvall 
ICA

• Lisa Trolle 
Saltå Kvarn

• Sara Bergqvist 
HK Scan

• Solweig Wall Ellström  
Personalrepresentant

• Maud Gustafsson Fahlbeck  
Personalrepresentant

• Veronica Palmius  
Personalrepresentant - suppleant

KRAV styrelse
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Om hållbarhets-
rapporten och GRI

KRAVs andra rapport
För att säkerställa en relevant och trovär-
dig rapportering tillämpar KRAV Global 
Reporting Initiatives (GRI) standarder för 
hållbarhetsredovisning. Detta är KRAVs 
andra hållbarhetsrapport och avser 
räkenskapsåret 2018. Rapporten är upp-
rättad i enlighet med GRI Standards på 
tillämpningsnivå Core och omfattar KRAV 
ekonomiska förenings samlade verk-
samhet. Hållbarhetsrapporten publiceras 
årligen i samband med årsstämman. 
 
Intressentdialog 
KRAVs viktigaste intressentgrupper är 
KRAV-certifierade företag genom hela 
livsmedelskedjan, medlemmar, styrelse, 
konsumenter, certifieringsorgan, med-
arbetare samt politiska besluts fattare. 
Innehållet i redovisningen utgår från 
den påverkan på hållbar utveckling som 
KRAVs verksamhet har och de frågor som 
har störst betydelse för intressenterna, 

vilket identifieras genom löpande dialog 
och kommunikation.
 KRAVs väsentliga hållbarhetsfrågor 
omfattar regelutveckling, miljömässiga 
och sociala bedömningar, påverkans-
arbete samt kommunikation av KRAV 
och KRAV-märkta produkter. Eftersom 
merparten av KRAVs hållbarhetspåverkan 
sker indirekt har KRAV valt att utöver 
GRI-upplysningar redovisa ett antal egna 
upplysningar för dessa områden. 
 Inför 2018 års redovisning genom-
förde KRAV en intressentdialog i form av 
kvalitativa intervjuer med representanter 
från ett tiotal medlemsföretag, i syfte att 
identifiera utvecklings- och förbättrings-
områden. Intressenterna efterfrågade 
bland annat mer information och fokus 
på omvärlds- och konsumenttrender, 
KRAVs mervärden och klimatfrågan. 
Regelutveckling, att öka kunskapen och 
medvetenhet hos konsumenter och 
producenter samt kommunikation av 

KRAV-märkningen ansågs av responden-
terna som de mest väsentliga områdena 
för KRAV att fokusera på.

GRI-index
På nästa sida finns index med de obliga-
toriska GRI-upplysningar samt relevanta 
GRI-områden och upplysningar som vi 
har valt att redovisa med hänvisning till 
var i hållbarhetsrapporten informationen 
finns. Mer om GRI Standards på  
globalreporting.org.

Kontakta oss gärna
För mer information om denna 
redovisning eller vårt hållbarhets-
arbete – kontakta KRAV genom 
att maila till info@krav.se.  
Läs också mer på vår hemsida 
www.krav.se.
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GRI-index
Organisationsprofil

102-1 Organisationens namn KRAV

102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 6, 14

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Uppsala

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform 6

102-6 Marknader som organisationen är verksam på 6-7
Hela livsmedelskedjan - lant-
bruk, fiske, förädling, dagligva-
ruhandel samt restauranger i 
privat och offentlig sektor.

102-7 Den redovisande organisationens storlek 6-7
KRAV omsatte 44 845 mkr och 
hade 28 anställda 2018

102-8 Information om personalstyrka 32

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja 6-7
Leverantörskedja tolkas i över-
förd betydelse som certifie-
ringskunder

102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja 
under redovisningsperioden

Inga väsentliga förändringar 
under året

102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen 14-15

102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, 
principer eller andra initiativ som organisationen anslutit sig till eller 
stödjer

Agenda 2030, ILOs regler, FNs 
deklaration om mänskliga 
rättigheter, IFOAMs principer för 
ekologisk produktion, MSC

102-13 Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internatio-
nella lobbyorganisationer

KRAV är medlem i IFOAM samt i 
flera svenska och internationella 
organisationer.

Strategi

102-14 Uttalande från senior befattningshavare 4

Etik och integritet

102-16 Beskrivning av organisationens värdegrund, etiska principer och regler för 
uppförande

14, 32

Styrning

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 6-7, 34

Sidhänvisning/kommentar
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Kommunikation och intressenter

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 8, 35

102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal 100%

102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter 8, 35

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 8, 14, 30, 32, 35

102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen 8, 14, 30, 32, 35

Tillvägagångssätt för redovisning

102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter 35

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar 35

102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats 35

102-48 Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i  
tidigare redovisningar och skälen för sådana förändringar

Inga sådana förändringar

102-49 Väsentliga förändringar som gjorts i redovisningen sedan föregående 
redovisningsperiod

35

102-50 Redovisningsperiod April 2018

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 35

102-52 Redovisningscykel 35

102-53 Kontaktpunkt för frågor angående redovisningen och dess innehåll info@krav.se

102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisnings-
nivåer

35

102-55 GRI-index 36, 37

102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Ej externt bestyrkt

Fortsätt på nästa sidan    

Sidhänvisning/kommentar
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Ämnesspecifika indikatorer

GRI 300 Miljö

308 (2016) Miljöbedömning av leverantörer Tolkas här som KRAV- 
certifierade aktörer

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 14

308-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån miljökriterier 100%

GRI 400 Social påverkan

403 (2016) Arbetsmiljö och säkerhet

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 32

403-1 Arbetstagarrepresentation i skydds- och arbetsmiljökommittéer 32

403-2 Typ och antal arbetsplatsskador och antal sjukdagar Inga arbetsskador rapporterade 
2018, 32

404 (2016) Kompetensutveckling

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 32

404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens 32

405 (2016) Mångfald och jämställdhet

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 32

404-3 Köns- och åldersfördelning (samt ev. uppdelning i andra mångfalds   
kriterier) i styrelse, ledning och bland övriga medarbetarkategorier

32

414 (2016) Social bedömning av leverantörer

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetssyrning 14

414-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån sociala kriterier 100%

415 (2016) Politisk påverkan Endast styrning redovisas

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 14, 30

417-3 Lagefterlevnad i marknadskommunikation 30

Egen  
upplysning

Antal KRAV- licenser 6-7

Egen  
upplysning

Antal avvikelser vid kontroll 14-15

Egen  
upplysning

Försäljning av KRAV-märkt mat inom dagligvaruhandeln 24-25

Sidhänvisning/kommentar
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KRAV ekonomisk förening, Box 1037, 751 40 Uppsala, Tel 018-15 89 00
www.krav.se  –  info@krav.se

Har du synpunkter på KRAV och denna Hållbarhetsrapport kontakta oss på info@krav.se


