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Året i korthet
ENKLARE OCH BÄTTRE REGLER FÖR SAMMANSATTA LIVSMEDEL 
För att göra reglerna för sammansatta produkter mer användarvänliga och för att 
underlätta produktutveckling har dessa regler reviderats.
 
UTVECKLING AV NYA KRAV-REGLER
För att kontinuerligt driva utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion har ar-
bete genomförts med att uppdatera flera regelområden. KRAV föreslår  ändringar 
i reglerna för slakt och inom växtodling finns förslag på nya regler för minskad 
miljö- och klimatpåverkan från KRAV-certifierade jordbruk.

UNGDOMSBAROMETERN VISAR HÖGT FÖRTROENDE FÖR KRAV
SIFO-mätningar har i många år visat att KRAV är ett mycket känt varumärke och 
anses pålitligt av de svenska konsumenterna. Nu visar Ungdomsbarometern att 
även svenska ungdomar har stort förtroende för KRAV. 

KRAV FORTSÄTTER TA NYA STEG FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Under året antog KRAV en ny handlingsplan för att säkerställa att KRAV fortsatt 
ligger i framkant avseende klimatfrågan. KRAV förberedde en ny regel om att alla 
lantbrukare ska genomföra klimatberäkningar. 

KRAV UPPMÄRKSAMMAS I MEDIA
KRAV har lanserat flera uppskattade kampanjer och skapat debattinlägg kring den 
ekologiska matens mervärden som fått stor spridning i media runt om i landet. 

PÅVERKAT TILLÄMPNINGEN AV NYA EU-FÖRORDNINGEN
EU håller på att fram tillämpningsregler till EU-förordningen som träder i kraft 
2021. KRAV har lagt mycket kraft på att via Jordbruksverkets och Livsmedels-
verkets referensgrupp för ekologisk produktion påverka besluten i rätt riktning.
 
SAMARBETE MED THE FORK
KRAV har påbörjat ett samarbete med The Fork, en bokningstjänst för res-
tauranger. Med hjälp av restaurangappen kan restaurangbesökare lätt hitta 
KRAV-märkta restauranger runt om i landet. 

EKO-SEPTEMBER – FÖRSTA SEKTORÖVERSKRIDANDE MARKNADSKAMPANJEN 
I en branschgemensam kampanj för ekologiska livsmedel lyftes ekologiska lant-
brukare och fördelarna med ekologisk mat. Kampanjen genomfördes tillsammans 
med flera andra organisationer och leddes av Organic Sweden.

KRAV FÅR GRÖNT LJUS I WWFs GUIDER 
WWF rekommenderar även i år KRAV-certifierad fisk som bästa valet och KRAV 
får ”grönt ljus” i alla kategorier av kött samt ägg. KRAV-märkt kött anses det mest 
hållbara när det gäller klimat, biologisk mångfald, kemiska bekämpningsmedel, 
djurvälfärd och användning av antibiotika.
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Vd och ordförande  
har ordet

ÄNNU MER FOKUS PÅ KLIMATET
Vi vill fortsätta att ligga i framkant vad 
gäller klimatfrågan. Därför har vi under 
året tagit fram en handlingsplan om att 
ytterligare minska klimatpåverkan från 
jordbruket. Vi har också satsat mycket på 
att kommunicera alla de klimatåtgärder som 
KRAV-bönder genom certifieringen faktiskt 
redan genomför sedan länge. Samtidigt vill 
vi lyfta fram alla övriga hållbarhetsfördelar 
som KRAV-certifierad produktion bidrar till.

HÖGT FÖRTROENDE HOS KONSUMENTER
Vi är stolta över det höga förtroende som 
konsumenter fortsatt har för KRAV. Även 
ungdomarna letar i första hand efter KRAV 
när de handlar livsmedel, visar en ny studie 
från Ungdomsbarometern. Det krävs dock 
att vi och våra kunder kan informera och 
inspirera konsumenterna att välja KRAV i 
större utsträckning när de handlar mat. Vi 
tror och hoppas att vi är på rätt väg genom 
vårt nya sätt att kommunicera, som vi på-
började under 2019.

PÅVERKA EUs DETALJREGLER
Våra medarbetare arbetar löpande och 
intensivt med att skapa ett regelverk som 
alltid ligger i framkant avseende håll-
barhet. Utmaningen de senaste åren har 
varit att påverka de detaljerade regler som 
EU diskuterar kopplat till den reviderade 
EU-förordningen, och samtidigt formulera 

KRAVs regler som är baserade på förord-
ningen. Den 1 januari 2021 kommer EUs 
och KRAVs reviderade regler att träda ikraft 
med en hel del förändringar som följd. Vår 
målsättning är att formulera reglerna på ett 
så enkelt sätt som möjligt i KRAVs regelbok 
och i Nationella riktlinjer.

MÅL FÖR EKOLOGISK PRODUKTION
Vi är tacksamma över att vi i Sverige har 
två politiska mål för ekologisk produktion 
och konsumtion. Under de senaste åren har 
också många organisationer och företag 
arbetat med att genomföra aktiviteter som 
är fastlagda och finansierade via Reger-
ingens Åtgärdsplan för att öka ekologisk 
produktion, konsumtion och export. Vi på 
KRAV har medverkat i flera projekt, bland 
annat i den nationella kampanjen ”Eko-Sep-
tember” som syftar till att informera alla 
konsumenter om de ekologiska mervärdena. 
Tyvärr kunde vi i slutet av året konstatera 
att i den kommande handlingsplanen inom 
Livs medelsstrategin, så fanns inga stöd 
eller aktiviteter för ekologisk produktion. 
Detta tycker vi är anmärkningsvärt då det 
inom EU och i flera länder i Europa finns en 
tydlig satsning på ekologiskt, inklusive i EUs 
”Gröna giv”.  

ALLT-I-ETT-MÄRKNING 
Den ekologiska försäljningen i Sverige har 
historiskt utvecklats trappvis. Därför är vår 

övertygelse att vi inom en snar framtid kom-
mer se nästa steg med ökad försäljning av 
KRAV, som tar avstamp i nuvarande svacka. 
Vi ser redan tecken på att hållbarhets-
debatten håller på att breddas med diskus-
sioner om biologisk mångfald, djurvälfärd 
och klimatfrågan. För vi måste lösa många 
hållbarhetsutmaningar samtidigt, precis 
som FNs globala hållbarhetsmål pekar 
på. Vi vet att ekologiskt och KRAV svarar 
upp mot minst 8 av de 17 globala målen, 
något som sannolikt ingen annan märkning 
kan matcha. Så med KRAV, som en ”allt-i 
ett-märkning” är vi övertygade om att fram-
tiden kommer ljusna. 

2019 var året då klimatet fick en röst genom Greta Thunberg. Klimatrörelsen mobiliserade miljontals 
ungdomar och vuxna världen över. Det blev uppenbart för många att livsmedelsproduktionen står för en 
stor andel av världens klimatpåverkan. Och för konsumenterna blev frågor som närproducerat, ursprung 
och klimat mer viktiga vid valet av livsmedel. Något som märkligt nog inte alltid gynnade KRAV och eko-
logiskt. En slutsats är att vi måste bli ännu bättre på att förmedla att KRAV-märkt både har en liten klimat-
påverkan och samtidigt bidrar positivt till många andra hållbarhetsaspekter. 

OSÄKERT HUR CORONA  
PÅVERKAR KRAV
Nu i början av april 2020 är vi mitt 
uppe i en global krissituation som 
ingen tidigare erfarit. Corona-pan-
demin har redan påverkat många 
små- och medelstora livsmedelstill-
verkare och inte minst hotell- och 
restaurangbranschen i landet. KRAV 
gör löpande riskanalyser, inhämtar 
information från kunderna om deras 
situation och försöker finna lösning-
ar för att både underlätta för kunder 
och samtidigt säkerställa KRAVs 
långsiktighet.
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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

Regler för restaurang och  
storhushåll införs

Beslut om regler för  
vildväxande produktion

EU-förordning om  
ekologisk produktion

1985 1988 1989 1991 1992 1996 20072004

Sveriges mest kända 
hållbarhetsmärkning

Det här är KRAV

KRAV bildades 1985 och är idag Sveriges 
mest kända hållbarhetsmärkning för mat. 
KRAVs regler är baserade på ekologisk 
grund med särskilt höga krav på djurom-
sorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpå-
verkan som går längre än EUs regler för 
ekologisk produktion. Livsmedel som bär 
KRAV-märket måste uppfylla KRAVs regler 
och producenterna kontrolleras varje år. 

HELA LIVSMEDELSKEDJAN 
Under organisationens dryga 30 år har 
KRAV-märkningen vuxit i omfattning. Först 
utarbetades regler för växtodling, därefter 
har regler för djurhållning, slakt och livs-
medelsförädling tillkommit och senare även 

butiker, restauranger och fiske. Idag om-
fattar KRAV hela livsmedels kedjan för att 
i alla led främja utvecklingen av eko logisk 
matproduktion och utbudet av KRAV- 
certifierade livsmedel. Under 2019 var 7800 
artiklar KRAV-märkta, producerade av 690 
certifierade förädlingsföretag. 

MEDLEMSBUREN ORGANISATION
KRAV är en ekonomisk förening som drivs 
utan vinstintresse och ägs av 26 medlemmar 
som representerar alla delar av livsmedels-
kedjan. KRAVs regler utarbetas i nära sam-
arbete med forskare, miljöorganisationer, 
producenter, handel och andra företag och 
organisationer.

KRAV är Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning för livsmedel. KRAV driver utvecklingen av  
hållbar livsmedelsproduktion och hjälper konsumenter att göra hållbara val.

VÅR VISION
All produktion av livsmedel är 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar och tillgodoser dagens 
behov utan att äventyra komman-
de generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov.

STRATEGI
KRAV driver utvecklingen av 
ekologiska och hållbara livs medel 
samt underlättar för aktörer i 
livsmedelskedjan och konsumenter 
att agera ansvarsfullt.
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KRAV tar Mervärdesbeslutet 
om djurvälfärd, klimat, 
hälsa och socialt ansvar

Klimatregler införs som går 
längre än EU förordningen

Agenda 2030 och de  
17 globala målen  

ska vara uppnådda

Ny regelprocess

KRAV antar ny strategi. Nationella mål 
om 30 procent ekologisk jordbruksmark 
och 60 procent ekologiska livsmedel i 

offentlig upphandling 2030

Ny EU-förordning om eko-
logisk produktion träder ikraft

Ny kommunikationsstrategi  
och genomförande av  

Eko-September

2008 2013 2017 203020192018 2021

KRAV i siffror
KRAV-certifierade: 2019 2018

Primärproduktion

Lantbrukare 3971 3 978

Jordbruksmark (hektar, inkl mark i karens)* 502 400 474 730

Fiskfartyg 28 37

Förädling, handel och restaurang

Livsmedelsförädlare 687 650

Livsmedelsbutiker 744 710

Restauranger 1 586 1 427

Konsument

Artiklar 7 791 8 054

KRAVs nettoomsättning 44,8 MSEK 44,8 MSEK

*KRAV har ändrat nyckeltalet under året från åkermark till jordbruksmark (åkermark + betesmark) samt inkluderat mark i karens.

Källa: Nielsen ScanTrack,  
baserat på livsmedel med EAN-kod

4,1% 3,8% 3,4%
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När du kollar efter miljömärkningar,vilken/vilka 
av dessa letar du efter?  (Antal som svarat)

KRAV Från  
Sverige

Fairtrade Bra 
Miljöval

MSC- 
märkning

Rainforest 
Alliance

100%

80

60

40

20

0

90%

Källa: Ungdombaromentern Mat & Måltider 2019

Kännedomen om KRAV fortsatt hög

Källa: Kantar SIFO 2019

 Tveksamma  Låg kännedom  Medelhög  Hög kännedom

2016 2018 20192017

2016 2017 2018 2019

70 66 70 70

28283226

KRAVs årliga SIFO-undersökning visar 
att KRAV fortsatt är Sveriges mest kända 
miljömärkning med 98 procents kännedom 
bland svenskarna. Denna höga nivå av kän-
nedom har varit gällande i många år.

Svenska konsumenter anser också i hög grad 
att KRAV är pålitligt, har hög status och att 
KRAV-märkt mat är hållbart producerad.
 Även svenska ungdomar har stort 
förtroende för KRAV. I Ungdomsbarome-

tern Mat & Måltider uppgav en tredjedel av 
ungdomarna i åldrarna 15-24 år att det är en 
självklarhet att leta efter miljömärkningar 
när de handlar, och KRAV är den märkning 
man letar efter i första hand. 

Maten är alltid extra 
kontrollerad

Det här är KRAV

Regelutvecklingen sker i en öppen regel-
process. Det finns möjlighet för vem som 
helst att lämna synpunkter på reglerna men 
det vanligaste är att kunder, certifierings-
organ och andra intressenter utformar nya 
regler tillsammans med KRAVs medarbetare.    
 
HÅLLBARA LIVSMEDEL
KRAV har under året tagit nästa steg 
inom  projektet ”KRAVs väg mot hållbar 
livsmedels produktion”. Under 2018 lade 
KRAV fast de åtta områden som KRAV 
anser som viktigast för att uppnå hållbar 
livsmedelsproduktion. Under 2019 har arbe-
te med att ta fram metoder och indikatorer 
påbörjats för att kunna styra regelutveckling 
och följa upp dessa områden. Metoder och 
indikatorer ska presenteras under 2020.  
Med detta som bas, kan KRAV utreda om 

det finns andra former av livsmedelspro-
duktion än det som ryms inom ramen för 
EU-ekologiskt, som kan anses vara hållba-
ra. Landbaserad fiskodling, rennäring och 
stads odling är några tänkbara områden. 

OBEROENDE ÅRLIG KONTROLL
Oberoende, ackrediterade certifierings organ 
kontrollerar minst en gång varje år att pro-
ducenter efterlever KRAVs regler. 
 I Sverige är sex företag godkända av 
Swedac (se KRAVs hemsida för lista över 
godkända certifieringsorgan) och inter-
nationellt fanns 45 certifieringsorgan som 
genomförde KRAV-kontroller under 2019.

AVVIKELSER VID KONTROLL
Under 2019 gav certifieringsorganen 502 
större och 6 176 mindre avvikelser från 

reglerna, vilket totalt är en minskning med 
20 procent jämfört med föregående år.  
40 certifikat drogs tillbaka från kunder, 
vilket var färre än under 2018 (54). Det är 
viktigt för KRAV att avvikelser upptäcks 
och rättas till snabbt.

LARM
Under 2019 hade KRAV 10 larmärenden, 
vilket är fyra fler än föregående år. Med 
larm menas en händelse eller klagomål om 
allvarliga 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.  
Ett larm som fick medialt genomslag 2019 
handlade om ejdrar som fastnat i näten hos 
en KRAV-godkänd musselodling. 

KRAVs regler ska bidra till utvecklingen av ekologisk och hållbar livsmedelproduktion. I takt med att ny 
kunskap och nya krav växer fram i samhället utvecklar KRAV det egna regelverket. 
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Ny forskning stärker ekologiskt
Under året presenterades flera nya litteraturstudier och forskningssam-
manställningar som visar på det ekologiska lantbrukets hållbarhetsför-
delar. Exempelvis IPBES, FN:s expertpanel för biologisk mångfald, samt 
FN:s klimatpanel IPCC:s rapport om världens markanvändning, visar 
på de utmaningar som finns inom jord- och skogsbruk. Båda hänvisar 
till att ekologiska jordbruksmetoder är en viktig del av lösningen för ett 
hållbart jordbruk. Vidare lanserade det tyska forskningsinstitutet Thünen 
en litteraturstudie som jämför ekologisk och konventionell produktion, 
där det ekologiska har positiva effekter för biologisk mångfald, vatten-
skydd och markbördighet. Avseende klimat-aspekten fann man ingen 
avgörande skillnad. 
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Eko-marknaden  
i obalans

En femtedel av Sveriges jordbruksmark är 
ekologisk – bara fyra länder i världen har 
större andel. Den ekologiskt odlade jord-
bruksmarken i landet har ökat med  
58,2 procent under den senaste tioårsperio-
den och förra året brukades totalt 609 104 
hektar ekologiskt. ( Jordbruksverket).
 Nio procent av alla livsmedel i landet är 
ekologiska. Det är bara Danmark med drygt 
10 procent som har en högre andel. Dess-
utom är 38 procent av all offentlig livsmed-
elskonsumtion i Sverige ekologisk, vilket är 
högst i världen. 
 Sedan några år tillbaka har dock den 
positiva utvecklingen stannat av och inom 
vissa produktkategorier har försäljningen av 
ekologiskt och KRAV-märkt minskat. 

EKOLOGISKT ÖKAR UTOMLANDS
EU som helhet och många enskilda länder 
i Europa positionerar sig starkt när det 
gäller ökad ekologisk produktion, inte 
minst Frankrike och Danmark. Frankrikes 
premiärminister har uttryckt att han vill se 
en ekologisk acceleration. I Frankrike ökade 
försäljningen av ekologiska livsmedel med 
15 procent under 2018. Det motsvarar en 
total omsättning på drygt 9 miljarder Euro.
Trots att Danmark redan har högst andel 
ekologiska livsmedel i världen har politiker-
na lagt fast en höjd ambitionsnivå om att 
fördubbla den ekologiska jordbruksarealen 
och exporten till 2030. EUs nye jordbruks-
kommissionär har uttalat att all europeisk 
jordbruksmark borde vara ekologisk, och 
EU har i den nya ”Gröna given” inkluderat 

ekologisk produktion som en viktig del 
för att uppnå målen i den nya överens-
kommelsen. 

MARKNADEN INTE I BALANS
För några år sedan var efterfrågan större 
än tillgången på KRAV-märkt mat. Idag är 
situationen den motsatta. Under 2019 mins-
kade ekologiskt av den totala livsmedelsför-
säljningen i Sverige till 9,0 procent jämfört 
med 9,3 procent under 2018. (Ekoweb 2020). 
Försäljningen av KRAV-märkt har minskat 
inom dagligvaruhandeln (se sidan 25)  
me dan den ekologiska andelen av försälj-
ningen är väsentligt högre inom e-handeln. 
 En ny trend är också att konsumenterna 
vill handla direkt från bonden. Sannolikt är 
en betydande andel av det som säljs via så 
kallade REKO-ringar KRAV-märkt. 
 En stabil och långsiktig efterfrågan på 
KRAV-märkt och ekologiskt är en viktig 
förutsättning för att producenter, och inte 
minst lantbrukare, ska kunna utveckla sina 
verksamheter.
 
EKOLOGISKT ÄR OFTA NÄRPRODUCERAT
Det har visat sig att andelen svenska råvaror 
är klart större när offentlig sektor köper in 
ekologiskt jämfört med konventionellt, visar 
en sammanställning från 120 kommuner 
och regioner (DKAB Service AB, Ekomat-
centrum). Statistiken visar tydligt att när 
skolor och andra offentliga verksamheter 
ställer krav på ekologisk och KRAV-märkt 
mat, får de samtidigt livsmedel som för det 
mesta är producerade i Sverige. KRAVs 

andel av de ekologiska inköpen i offentlig 
verksamhet har varit stabil (cirka 50 pro-
cent) under de senaste åren. 

POLITISK PÅVERKAN
För tre år sedan satte den dåvarande re-
geringen två ekologiska mål till 2030 inom 
ramen för livsmedelsstrategin. 

• 30 procent av Sveriges produktions- 
areal ska vara ekologisk

• 60 procent av offentlig livsmedels -  
konsumtion ska vara ekologisk.

Regeringens första handlingsplan från 
2018, kopplad till Livsmedelsstrategin, 
omfattade en åtgärdsplan för hur ekologisk 
produktion, konsumtion och export skulle 
öka. Många aktörer har tillsammans med 
Jordbruksverkets Eko-sekretariat arbetat 
under de gångna åren med att genomföra 
flera av de 21 åtgärder som planen omfattar. 
Bland annat har KRAV medverkat i ”Eko- 
September”, den första, mycket uppskattade 
sektoröverskridande marknadskampanjen 
för ekologiskt. Arbetet leddes av Organic 
Sweden tillsammans med flera andra orga-
nisationer.
 I december 2019 beslutade regeringen 
om en andra Handlingsplan för 2021 - 2025. 
I denna finns inga aktiviteter eller åtgärder 
för att stimulera ekologiskt. Dock kvarstår 
de två målen till 2030. 

PÅVERKA EU-FÖRORDNINGEN 
En ny EU-förordning för ekologisk pro-
duktion är beslutad och börjar gälla 2021 
(Europaparlamentets och rådets förordning 

Ekologiskt ökar i Europa, men marknaden har stagnerat i Sverige. KRAV har haft stort fokus på  
kommunikationskampanjer och PR samt försökt påverka politiska beslut i samarbete med andra.

Omvärld och påverkansarbete
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(EU) 2018/848). Kommissionen har under 
2019 arbetat med att ta fram kompletteran-
de tillämpningsförordningar med detalj-
regler. KRAV har varit mycket aktiva i att 
påverka dessa, dels via Jordbruksverkets 
och Livsmedelsverkets referensgrupp för 
ekologisk produktion, dels via IFOAM EU, 
(det europeiska paraplyet för ekologiska 
organisationer). Målet med KRAVs övergri-
pande påverkansarbete är att gynna KRAV- 
 producenter och stötta utvecklingen mot en 
mer hållbar produktion. 
 I Sverige kallas den svenska tillämp-

ningen av EU-förordningen för Nationella 
riktlinjer. Under året har KRAV varit invol-
verade i uppdateringen av dessa riktlinjer 
genom att bland annat medverka i styr- och 
arbetsgrupperna.

SATSNING PÅ KOMMUNIKATION OCH PR
För att ge KRAV en starkare röst och öka 
intresset för KRAV-märkta livsmedel har 
man ökat insatserna för kommunikation och 
opinionsbildning under året. KRAV har spri-
dit 35 pressmeddelanden och 8 debattinlägg, 
varav vissa har fått mycket stort genomslag 

i såväl riksmedia som lokala nyhetskanaler. 
Under andra kvartalet lyckades KRAV bryta 
medias ensidiga fokus på klimatet, istället 
lyfte flertalet medier fram det ekologiska 
jordbrukets positiva effekter på biologisk 
mångfald. 
 KRAV har tillsammans med andra 
ekologiska organisationer haft omfattande 
dialog med politiker och tjänstemän för 
att bibehålla fortsatt stöd till ekologisk 
utveckling. I början av juni träffade KRAV 
tillsammans med tre andra organisationer 
Landsbygdsministern Jenny Nilsson.
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KRAV bidrar till  FN:s 
Globala mål

Globala målen för hållbar utveckling

I september 2019 presenterade IFOAM en rapport*som visar att det ekologiska jordbruket är en del av 
lösningen på många av de stora utmaningar vår livsmedelsproduktion står inför.

Det ekologiska jordbruket bidrar särskilt till 8 av de 17 globala 
målen, (de 8 är markerade med * i bilden ovan) inklusive några av de 
mest centrala målen som att bekämpa klimatförändringar, skydda 
den biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten. 

*Källa: Organic Agriculture and the Sustainable Development Goals (IFOAM International som har låtit University of Twente analysera över 50 forskningsartiklar 
och flertalet rapporter från FN:s olika organ IPBES, IPCC och FAO). www.organicsweden.se/ny-rapport-ekologiskt-jordbruk-bidrar-till-atta-av-fns-globala-mal/

• Ekologiska gårdar har i genomsnitt 50 procent högre artrike-
dom av växter och pollinerare. En tredjedel av all mat vi äter 
kommer från grödor som måste pollineras.

• Det ekologiska jordbruket reducerar sitt negativa avtryck på 
klimatet genom att avstå från fossilkrävande konstgödsel. 
Globalt står produktionen av konstgödsel för hela 10 procent av 
jordbrukets växthusgasutsläpp.

• Ekologiska jordar har stor potential att binda koldioxid från 
atmosfären då de i genomsnitt innehåller en större andel kol 
bland annat tack vare vallodling i växtföljderna, användning av 
stallgödsel och odling av mellangrödor.

• Ekologiska kretsloppsmetoder kan kraftigt minska närings-
läckaget och därigenom risken för övergödning och döda 
havsbottnar.

• Ekologiska lantbrukare bidrar till att skydda yt- och grund-
vattnet eftersom de inte använder naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel.

https://organicsweden.se/ny-rapport-ekologiskt-jordbruk-bidrar-till-atta-av-fns-globala-mal/
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Det ekologiska jordbruket bidrar särskilt till 8 av de 
17 globala målen, inklusive några av de mest centrala 
målen som att bekämpa klimatförändringar, skydda den 
biologiska mångfalden och säkra rent dricksvatten.



Klimatomställningen kräver att alla aktörer 
i samhället är delaktiga för att de globala 
utsläppsmålen ska uppnås. Hållbar livs-
medelsproduktion är en avgörande del av 
lösningen och KRAV-märkt jordbruk kan 
bidra på många sätt. 
 Vi behöver av både hälso- och klimat-
skäl minska mängden kött i vår västerländ-
ska kost och samtidigt säkerställa att det 
kött vi äter produceras hållbart.

REGLER FÖR MINSKAD KLIMATPÅVERKAN
Jordbrukssektorn står för hela 13 procent 
av Sveriges klimatutsläpp (Naturvårdsver-
ket) och globalt beräknas 25-30 procent av 
alla klimatpåverkande utsläpp komma från 
livsmedelsproduktion (IPCC 2019). 
 Grundläggande för ekologisk produk-
tion är att användning av naturfrämmande 
kemiska bekämpningsmedel och konst-
gödsel inte tillåts. Konstgödsel är mycket 
energikrävande vid tillverkning och fram-
ställs i huvudsak med fossila energikällor. 
Konstgödseln gör också att marken avger 
lustgas, en kraftfull klimatgas. 
 KRAV har sedan 2013 adderat ytterli-
gare regler för att minska klimatpåverkan, 
 exempelvis ska alla KRAV-certifierade 
företag använda sig av el från förnybara 
energikällor (se faktaruta).
 KRAV har dessutom 2019 antagit en 
ny klimatposition, som innebär att KRAV 
ska arbeta för en omställning till fossilfritt 
svenskt lantbruk samt fortsatt ökad kol-
inlagring i jordbruket.

KLIMATANPASSNING
Nya siffror från Jordbruksverket visar att 
ekologiska odlingar klarade 2018 års torka 
relativt sett bättre jämfört med konven-
tionella odlingar. Ekologisk odling ökar 
mullhalten i marken, vilket bidrar till ett 
större upptag av koldioxid och fungerar som 
en kolsänka. Att det i genomsnitt finns  
50 procent fler växt- och djurarter i ekolo-
gisk odling och en högre mullhalt innebär 
också att marken blir mer motståndskraftig 
mot klimatförändringarnas effekter, såsom 
torka och mycket nederbörd.  

EKOLOGISKT OCH KLIMATET
Forskning visar att det inte finns någon  
signifikant skillnad mellan ekologiska och 
konventionella metoder när det gäller klimat-
påverkan (SLU, Ekologisk produktion och 
klimatpåverkan, 2013). Det finns heller inget 
vetenskapligt stöd för att ekologisk köttpro-
duktion generellt ger större klimat avtryck.
 KRAV anser att djuren är viktiga i en 
hållbar livsmedelsproduktion, eftersom 
ekologisk produktion bygger på kretslopp av 
näringsämnen mellan djur och växtodling. 
För att säkerställa att KRAV-märkta livs-
medel har minimal klimatpåverkan inklude-
ras ytterligare klimatregler som går utöver 
det EU-ekologiska regelverket.

AKTIVITETER FÖR KLIMATET
KRAV-märkta livsmedel kan möta förvänt-
ningar hos klimatmedvetna konsumenter, 
men kännedomen om KRAVs klimatarbete 

NÅGRA AV KRAVS  
37 KLIMATREGLER 
 • Alla KRAV-certifierade företag  
  använder förnybar el
 • Uppodling av mulljordar är inte  
  tillåtet
 • Fodret ska huvudsakligen odlas  
  på den egna gården
  • Bränsleåtgången är begränsad  
  vid KRAV-märkt fiske
 • Krav på gödselplan för att  
  hushålla med växtnäringen

måste öka. Under hösten lyftes därför kli-
matet fram i alla kampanjer. 
 Utifrån den pilotstudie om klimat-
åtgärder som genomfördes i början av året 
har KRAV arbetat vidare med att ta fram 
förslag till en ny regel om att alla KRAV- 
anslutna lantbrukare i Sverige ska genomfö-
ra en klimatberäkningar. Vidare har KRAV 
tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna 
genomfört Klimatrådslag för att diskutera 
vad som kan göras på gårds nivå.  
 Under det gångna året har EU och 
KRAV också godkänt att biokol får använ-
das. Biokol bidrar till att binda koldioxid i 
marken. 
 KRAV stödjer Fossilfritt Sverige och 
LRFs strategi om fossilfritt. 
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Fortsatt arbete  
för nya lösningar

Klimatet

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Därför har KRAV klimatregler som går utöver 
vad EU-ekologiskt kräver och jobbar nu med att ta fram åtgärder för att ytterligare minska KRAV- 
producenternas klimatpåverkan. 



Foto: Sara  Ängfors
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KRAV har ett samarbetsavtal med Telge Energi 
som ger bra erbjudanden på förnybar el samt 
solcellsanläggningar. En nyligen genomförd 
enkät visar att en tredjedel av alla KRAV- anslutna 
lantbrukare har solceller på sina gårdar.  
(14 procent svarsfrekvens).



  

Växtodling är grunden i all livsmedelsproduktion. Ekologisk odling är bra för bönderna, den biologiska 
mångfalden och klimatet. Nu stärker KRAV mervärdena för en mer hållbar produktion. 
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KRAV-märkningen  
skyddar arter

Växtodling 

I KRAV-certifierad växtodling används 
varken naturfrämmande kemiska bekämp-
ningsmedel eller konstgödsel. Istället växlar 
lantbrukaren mellan olika grödor på åkern 
för att minska påverkan av skadegörare och 
ogräs. Det skapar variation i odlingsland-
skapet och gynnar biologisk mångfald. När 
djuren får beta mycket gynnar det arter som 
är knutna till betande marker. Odling av 
fleråriga växter binder dessutom koldioxid. 

GYNNSAMT FÖR EKOLOGISK ODLING
Enligt Jordbruksverkets statistik har mark 
med ekologisk odling ökat med 58 procent 
de senaste tio åren. Regeringen har i sin 
handlingsplan för livsmedelsstrategin som 
mål att 30 procent av den svenska jord-
bruksmarken ska vara ekologiskt certifierad 
2030. Stor andel av den ekologiska arealen 
är och förväntas vara KRAV-certifierad. 
Med en ekologisk andel jordbruksmark på 
20 procent 2019 finns stora möjligheter för 
fler lantbrukare att skapa mervärde genom 
omställning till ekologiskt jordbruk.

KRAV ÄR TUFFARE ÄN EU-EKOLOGISKT
KRAVs regler för växtodling sträcker sig 
längre än EU-förordningen för ekologisk 
växtodling. Exempelvis finns regler för 
effektivt näringsutnyttjande och extra regler 

för skyddsvärda biotoper. KRAV-bönder ska 
också lämna bevuxna, ogödslade zoner intill 
vattendrag för att motverka övergödning. 
Även användningen av tungmetaller är 
striktare reglerad, med skarpa gränsvärden 
för hur mycket som får tillföras marken.

MOT ÄN MER HÅLLBAR PRODUKTION
Under 2019 togs ett förslag fram till ändrade 
regler för växtodling efter omfattande dialog 
och förankringsarbete. Syftet med förslaget 
är framförallt att ytterligare öka markbör-
digheten, öka kolinlagringen och minska 
växtnäringsläckaget från KRAV- certifierade 
jordbruk. Regelförslaget remissas och 
beslutas under 2020 för att träda i kraft 1 
januari 2021. 

EU-FÖRORDNINGEN PÅVERKAR KRAV
KRAV måste också ändra reglerna på grund 
av den nya EU förordningen (EU) 2018/848 
som träder i kraft 1 januari 2021. Det inne-
bär bland annat hårdare krav på utsäde. En 
annan utmaning i den nya EU-förordningen 
är att all ekologisk produktion, inklusive 
odling i växthus, måste ske direkt i marken. 
Odling i så kallade avgränsade bäddar är 
inte längre tillåtet, med ett par undan-
tag. Detta påverkar vissa svenska företag 
negativt. 

FNs  expertpanel för biologisk 
mångfald har larmat om att en miljon 
växt- och djurarter hotas av utrotning 
inom de närmaste årtiondena. Med 
ekologisk odling kan arter skyddas. 
Forskning visar att det finns upp till 
50 procent fler arter av växter och 
pollinerare i KRAV-certifierad odling. 

Källa: Land-use intensity and the effects of 
organic farming on biodiversity: a hierarchical 
meta-analysis. Sean L. Tuck m.fl. Journal of 
Applied Ecology. 2014.

Marknadsdata för växtodling
2019 fanns 363 140 ha KRAV-godkänd åkermark, in-
klusive åkermark i karens (348 080, 2018). Tillsammans 
utgör det 16 procent av åkermarken i Sverige. Den totala 
KRAV-certifierade jordbruksmarken som omfattar både 
åker- och betesmarker har under 2019 ökat med 6%.  

       

 

Minskad tillförsel av  
tungmetaller
Förhindra näringsläckage  
till vattendrag
Effektivt näringsutnyttjande

Varierad växtföljd 
Ingen konstgödsel
Inga kemiska bekämpningsmedel
Ingen GMO
Ekologiskt utsäde

16%
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Källa: KRAV

FÖRDELNING AV GRÖDOR PÅ KRAV-GODKÄND  
JORDBRUKSMARK 2019 (2018)

Vall & bete på åker 200 610 ha (155 200 ha) 

Spannmål 113 713 ha (90 100 ha)

Baljväxter 14 268 ha (12 900 ha)

Oljeväster 7 524 ha (6 100 ha)

Grönsaker 1 577 ha (1 400 ha)

Potatis 1 908 ha (1 600 ha)

Frukt & bär 541 ha (160 ha)

Betesmark 91 126 ha (72 500 ha)

Kampanj: 

KRAV lanserade med humor och lekfullhet en kampanj un-
der 2019 där man under en dryg månad berättade varför 
det är viktigt att välja KRAV-märkta frukter och grönsaker. 
När man köper KRAV-märkta frukter och grönsaker värnar 
man om planeten genom att gynna den biologiska mång-

falden och man får produkter odlade utan naturfrämmande 
kemiska bekämpningsmedel. Man visar också omtanke om 
de som arbetar i produktionen. Budskapen i kampanjen 
kommunicerades genom animerade filmer som visades i 
sociala medier och genom annonsering i flera magasin.

        Vall & bete  
          på åker

Betesmark

Spannmål

Ansvarsfulla frukter och grönsaker
"Det är helt klart ansvarsfullt att vara odlad utan naturfrämmande kemiska 
bekämpningsmedel och på så sätt bidra till den bio logiska mångfalden."
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Djuren viktiga för  
hållbar produktion

Djurhållning

Djuren är en viktig del av det ekologiska jordbruket. För konsumenter är det viktigt att välja kött som  
producerats med både djur-, miljö- och klimathänsyn.

KRAVs regelverk för djurhållning utgår från 
EU-förordningen för ekologisk produktion, 
med krav på ytterligare god djurvälfärd. Reg-
lerna omfattar djurets liv från födsel till slakt 
– alltifrån foder, bete, stallar till hur djuren 
tas omhand.  Grundprincipen är att KRAV- 
certifierade djur ska ha möjlighet till naturligt 
beteende och utevistelse. Det innebär att 
djuren 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. 

SAMARBETE INFÖR NYA SLAKTREGLER 
KRAV har tagit fram förslag på ändrade 
regler för slakt, med syfte att ytterligare 
förbättra djurvälfärden och göra reglerna 
mer förståeliga och användarvänliga för 
slakterierna. En stor utredning har genom-

förts med viktigt stöd av representanter från 
certifieringsbolag, forskning, slakterier och 
djurproducenter. Det är främst reglerna om 
övernattning som har diskuterats, men även 
andra områden har inkluderats i översynen. 
Förslaget innebär också skärpta krav på 
dokumentation och information inför slakt 
för ökad djurvälfärd. De nya slaktreglerna 
kommer att gälla från 2021.

KRAVS REGLER OCH EU-FÖRORDNINGEN
KRAV har arbetat tillsammans med bran-
schen för att motverka negativa effekter av 
EU-förordningens detaljregler för exempelvis 
svenska fjäderfäproducenter. I de fall svensk 
lobbying inte har nått ända fram, kommer 
KRAV verka för att få till stånd en smidig 
övergång, så att de nya reglerna kan fungera 
i praktiken utan stora merkostnader för 
lantbrukarna. 

OFFENTLIG UPPHANDLING
KRAV har under året deltagit i Upphand-
lingsmyndighetens referensgrupp när de 
reviderat sina hållbarhetskriterier för  
nöt kött och gris. Kriterierna används vid 

offentlig upphandling i Sverige och är mer 
långtgående än lagstiftningen.

KOMMUNIKATIONSSATSNINGAR
Antalet KRAV-certifierade nötkreatur har 
ökat de senaste åren men antalet lamm, gri-
sar, höns och kycklingar har minskat. Även 
efterfrågan på KRAV-märkta ägg minskade 
under året. För att lyfta fördelarna med 
KRAV-certifierad kyckling och ägg genom-
förde KRAV flera kampanjer under 2019. 

WWFs GUIDE FÖR HÅLLBARA VAL
Köttkonsumtionen står för cirka hälften 
av de totala klimatutsläppen från maten vi 
äter i Sverige. Därför bör vi som konsumen-
ter äta mer vegetarisk kost. Det kött som 
konsumeras bör dock produceras på ett 
hållbart sätt. WWF lanserade en guide för 
att hjälpa konsumenter att välja det mest 
hållbara köttet. KRAV-certifierat får ”grönt 
ljus” i alla kategorier av kött samt ägg, vilket 
betyder att dessa anses som de mest håll-
bara avseende klimat, biologisk mångfald, 
kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd 
och användning av antibiotika.   

Marknadsdata för djurhållning

Värphöns
1,3 miljoner – (1,4 miljoner) 

Nötkreatur 
276 440– (260 000)

 

Högre andel foder från den egna 
gården
Grisar ska kunna beta och böka
Systematiskt arbete för djurhälsa
Detaljerade regler för djurvälfärd 
vid slakt
Högre andel grovfoder
Mer bete för mjölkkor och ungnöt 
Kalvar ska kunna födas i avskildhet
Höns och kycklingar ska ha  
tillgång till sandbad.

Djuren ska ha möjlighet  
att vistas ute
Ekologiskt foder
Ingen förebyggande behandling 
med läkemedel.



Foto: Sara  Ängfors
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Slaktsvin
32 500 – (34 600) 

Lamm
41 150 – (44 600)

 Slaktkyckling 
714 000 – (810 000) 

Kampanj: 

Kyckling - en grej vi märkt
"En grej vi märkt är att långsamt smakar bättre. KRAV-märkta kycklingar lever nästan dubbelt 
så länge som konventionella kycklingar. Enligt KRAVs regelverk ska kycklingarna leva så natur-
ligt som möjligt och ha det extra bra under sitt kycklingliv. Bland annat innebär det att kyckling-
arna kan vistas ute, andas frisk luft, picka i gräset och ta ett sandbad för att hålla fjäderdräkten 

ren. Kycklingarna är av en långsamväxande ras och äter ett ekologiskt foder fritt från anti-
biotika, bekämpningsmedel och GMO-grödor. Alla KRAV-märkta ägg kommer från Sverige."
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KRAV-märkt sjömat  
– riktigt hållbart

Fiske och vattenbruk

Sjömat har ofta liten miljöpåverkan och många hälsofördelar och är därför en viktig del av en hållbar 
livsmedelsförsörjning.

Mat från sjö och hav är i jämförelse med 
andra animaliska livsmedel ofta mer hållbar. 
Till exempel behöver ostron och musslor, 
som odlas i haven, inga tillsatser eller foder. 
De förökar sig själva och hjälper dessutom 
till att rena vattnet. Fisk och skaldjur har 
även flera fördelar ur ett hälso- och resurs-
perspektiv. 
 Med tanke på att vi i Sverige importerar 
75 procent av den sjömat vi äter, och för att 
vi av både hälso- och miljöskäl gärna bör 
äta mer fisk och skaldjur, finns det en stor 
potential i att utveckla svensk produktion av 
hållbar sjömat, visar forskning från RISE.  

MSC ÄR GRUNDEN I KRAVS FISKEREGLER
KRAV-märkt vildfångad fisk måste komma 
från MSC-certifierade bestånd, vilket innebär 
att dess livskraftighet har bedömts goda. 
KRAV har därutöver ytterligare regler, som 
att fisken ska vara fiskad med redskap som 
begränsar skador på andra djur och minime-
rar bifångster av fiskarter som inte är avsedda 
att fångas. I KRAV-certifierat fiske är botten-
trålning av annat än nordhavsräka förbjudet. 
Bottentrålning kan skada botten och andra 
arter och är mycket bränslekrävande.

ÖKAT UTBUD MÖJLIGT
KRAV vill kunna erbjuda konsumenter 
ett ökat utbud av hållbar fisk och skaldjur. 
Tidigare har utbudet av MSC-märkta 
svenskfångade fiskar varit begränsat, men 
nu har rödspätta, gös och kolja fått sällskap 
av både lubb, kummel, långa, gråsej och 
sjötunga efter att MSC blivit mer aktiva med 
att certifiera nya fisken. Med utökad bas 
ges förutsättningar för fler KRAV-märkta 
produkter. När det gäller skaldjur finns 
MSC- och KRAV-märkta blåmusslor, räkor 
och havskräftor.

CERTIFIERING AV FISKEFARTYG
För att fisk och skaldjur ska kunna KRAV- 
märkas måste även fiskefartygen vara 
certifierade. Fiskefartyg som ingår i ett 
MSC-fiske i Nordostatlanten, Östersjön eller 
nordiska sötvatten kan bli certifierade enligt 
KRAVs regler. På fartygen granskar certi-
fieringsorganen faktorer som spårbarhet, 
fiskvälfärd, kemikalier, klimatpåverkan och 
bränsleförbrukning. 

KRAV-MÄRKTA VATTENBRUK
Med vattenbruk menas odling av fisk, 
skaldjur eller alger. KRAV-märkta vatten-
bruk följer EU-förordningen för ekologisk 
produktion. Det betyder att vattenbrukaren 
ska se till att djur får möjlighet att utöva 
sina naturliga beteenden och att omgivande 
ekosystem inte tar skada av produktionen. 
Det är inte tillåtet med syntetiska tillsat-
ser i fodret och sjukdomar ska om möjligt 
bekämpas biologiskt. 

GRÖNT LJUS I WWFs FISKGUIDE
WWF rekommenderar i sin Fiskguide även 
i år KRAV-certifierad fisk som bästa val 
för konsumenter, dagligvaruhandel och 
restauranger. Bland de fiskar som får grönt 
ljus i år finns bland annat KRAV-märkt lax, 
guldsparid, torsk, sej, räkor och sill.

28 KRAV-CERTIFIERADE FISKEFARTYG

Marknadsdata för fiske och vattenbruk

2019 fanns sex KRAV-certifierade företag med  
totalt 28 fiskefartyg. Det innebär ett utbud av 
torsk, kolja, sej, nordhavsräka och nordsjösill.
 2019 fanns 6 vattenbruksföretag som tillsam-
mans erbjuder KRAV-märkta musslor, ostron, lax 
och alger.
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KRAV-MÄRKT FISKE

 

Striktare krav på fiskemetoder 
(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, klimathänsyn och 
förnybar el

Omgivande ekosystem  
inte skadas 
Inga syntetiska tillsatser i fodret
Sjukdomar ska om möjligt bekäm-
pas biologiskt

KRAVs ytterligare krav

Kampanj: 

”Visste du att KRAV-godkänt fiske är klimatsmart och uppfyller regler om 
miljöanpassat bränsle? Bränslesnålt. Och bra, tycker vi!

Nästa gång du väljer fisk – välj KRAV-märkt! Det är gott. Och klimatsmart."
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Livsmedelsförädling

Att köpa hem färdigrätter eller halvfabrikat är ett sätt för många att få ihop sin vardag. För att möta efter-
frågan, inte minst på vegetariska produkter, har KRAV reviderat reglerna.  

När allt fler konsumenter letar efter färdiga 
rätter eller halvfabrikat i matbutikerna kan 
KRAV-märkta sammansatta produkter möta 
behovet av livsmedel som är tillverkade med 
hänsyn till både hälsa, miljö och klimat. 

NATURLIGA RÅVAROR
KRAV-märkt livsmedelsförädling innebär 
att livsmedel tillverkas utan onödiga tillsat-
ser på en anläggning som använder förnybar 
el. I förädlingsprocesser förbjuder KRAV till 
exempel kemisk behandling av fett genom 
härdning, bestrålning och användning av 
kemiska lösningsmedel. De enda lösnings-
medel som tillåts är vatten, etanol, koldioxid 
och fett. Eftersom KRAV-märkta produkter 
ska vara så naturliga som möjligt godkän-
ner KRAV endast 42 livsmedelstillsatser 
( jämfört med cirka 300 godkända tillsatser 
enligt svensk lag). Bland annat får inte nitrit 
användas i chark produkter. Konstgjorda söt-
ningsmedel och färg- och aromämnen tillåts 
inte heller. För hälso- och miljömedvetna 
konsumenter erbjuder KRAV på det här 
sättet ett naturligt innehåll även i samman-
satta produkter. 

ÄNDRADE REGLER
För att möjliggöra en ökning av KRAV- 
märkta, sammansatta produkter har 
KRAV under året valt att tillåta 10 procent 
EU-ekologiska ingredienser i produkterna. 
Tidigare gällde att maximalt fem procent 
ej KRAV-märkta ingredienser fick använ-
das. Anledningen till regeländringen är 
att många livsmedels företag hade svårt att 
hitta vissa KRAV- certifierade ingredienser, 
exempelvis kryddor som importeras från 
andra länder. 
 Med regeländringen kan förhoppningsvis 
fler företag välja att KRAV-certifiera sina 
produkter, samtidigt som KRAV-märkningen  
fortfarande lever upp till konsumenter-
nas höga förväntningar på sammansatta 
produkter. Innan beslutet om regeländring 
fattades genomförde KRAV en konsumen-
tundersökning som visade att KRAVs regler 
med stor marginal överträffar konsumen-
ternas förväntningar på en KRAV-märkt 
sammansatt produkt. 

MILJÖKRAV ÄVEN PÅ FÖRPACKNINGAR
Förutom strikta regler för tillsatser i livs-
medel och förädling måste även förpack-
ningarna vara miljöanpassade. KRAVs 
Förpackningslots är ett verktyg som ska 
hjälpa livsmedelsproducenterna med  detta. 
Enligt KRAVs regler behöver företagen 
göra en avvägning mellan förpack ningarnas 
klimateffektivitet, materialåtgång och åter-
vinningsbarhet. Misstänkta miljö- och häl-
soskadliga ämnen (så kallade SIN-ämnen) i 
förpackningar ska kartläggas och fasas ut. 
Förpackningar för KRAV-märkta produkter 
får inte innehålla Bisfenol A och klorbase-
rade plaster såsom PVC (med undantag för 
locktätningar samt i tätskikt på metall). 

TILLVERKNING MED FÖRNYBAR EL
KRAV ställer också hållbarhetskrav på verk-
samhetens elförbrukning. Regeln om 100 
procent förnybar el för alla anläggningar, 
där produktion av KRAV-märkta produkter 
sker, trädde i kraft 1 januari 2019. Det  gäller 
för hela anläggningens produktion, även om 
KRAV-andelen är liten. 

Antalet KRAV-certifierade företag 
inom livsmedelsförädling har ökat 
från 650 stycken 2018 till 687 under 
2019, vilket visar att det finns ett 
intresse bland inte minst små- och 
medelstora företag att tillverka 

KRAV-märkta produkter. Det ökade 
antalet företag speglar dock inte 
ännu en ökad total försäljning av 
KRAV-märkta varor, utan sannolikt 
har det skett en omfördelning av 
försäljningen. 

Marknadsdata Livsmedelsförädling

KRAV vill se fler 
hållbara färdigrätter
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Kampanj: 

ÄT BÄTTRE
Vid nyårsskiftet 2019/2020 genomförde KRAV en bred varumärkesbyggande kampanj – Ät Bättre. Syftet var 
att på ett överraskande sätt fånga nya konsumenter att förstå KRAVs mervärden och handla KRAV-märkt. 
För KRAV innebär ”äta bättre” att göra ett  hållbart matval för framtiden. Det finns alltifrån KRAV-märkta 
grönsaker till KRAV-märkt glass och godis, så att man kan njuta av det man tycker om, samtidigt som man står 
upp för något bra. KRAV är det mest hållbara alternativet oavsett vilket livsmedel man väljer. 
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ICA är den största aktören inom ekolo-
gisk livsmedelsförsäljning i Sverige. 2019 
minskade dock ICA's ekologiska försälj-
ningen i värde för första gången med 
cirka 2 procent till 7,8 miljarder kronor. 
 Systembolaget är den näst största 
aktören och ökade sin försäljning av eko-
logiska drycker med 6 procent, motsva-
rande 0,3 miljarder kronor. 
 Coop är den tredje största aktören 

och har fortfarande den högsta ekoan-
delen av alla detaljhandelskedjor. 2019 
minskade dock Coops ekologiska försälj-
ning i värde för första gången med cirka 
3 procent till 3,0 miljarder kronor. 
 Foodservicegrossisterna ökade sin 
försäljning av ekologiska livsmedel med 
0,3 miljarder till 5,5 miljarder kronor 
2019, en ökning med cirka 6 procent.

Marknadsdata dagligvaror

Fördelning av den totala ekologiska livsmedelsförsäljningen i Sverige 2019, värde 28,2 miljarder kronor  
(27,8 miljarder 2018). /Källa: Ekoweb 2020

Hållbarhetstrender 
påverkar försäljning

Butik och dagligvaruhandel 

Det finns utvecklingspotential för det KRAV-märkta sortimentet i butikerna. KRAVs undersökningar visar 
stort intresse för KRAV-märkt hos konsumenter trots avmattad eko-försäljning.

Matbutikerna kan göra stor skillnad för 
miljön genom att erbjuda hållbara livs medel 
och inspirera till hållbara köp. Under 2019 
har KRAV arbetat på olika sätt för att 
göra det enklare för butiker att lyfta fram 
KRAV-märkta produkter. 

NEDGÅNG FÖR EKO OCH KRAV
Ekoförsäljningen har mattats av efter den 
kraftiga uppgången för några år sedan. Den 
totala ekologiska marknadsandelen i Sverige 
har minskat från 9,3 till 9,0 procent av alla 
livsmedel som säljs i landet vilket innebär en 
total omsättning på 28,2 miljarder kronor 
(Ekowebb 2020). Försäljningen hos de stora 
dagligvaruaktörerna redovisade bibehållen 
eller minskad försäljning och enligt Nielsen 
så minskar försäljningen av ekologiskt och 
KRAV-märkt med 1,3 procent respektive  
5,1 procent jämfört med 2018.

KONSUMTIONEN KOMMER ÖKA
Konsumenter är idag mer än någonsin ange-
lägna om att handla hållbar mat. Samtidigt 
finns det fler håll bara livsmedels alternativ 

att välja mellan. Enligt SIFO-undersökning-
en från 2019 är KRAV- märkningen tydligt 
förknippad med hållbarhet. Men ett skäl till 
att konsumenter ändå inte köper KRAV-
märkt i den ut sträckning som förväntas 
är att de har svårt att hitta KRAV-märkt i 
hyllorna, visar en Shopperstudie från 2019*.   
71 pro  cent i undersökningen angav att 
de kommer köpa mer KRAV-märkt och 
ekologiskt i framtiden. KRAV-märket anses 
ge den tydligaste vägledningen i livsmed-
elshyllorna, och signalerar hög kvalitet 
och att märket står för det mest hållbara 
alternativet.

FOKUS PÅ HÅLLBARA VAL I BUTIKER 
För att öka intresset för KRAV-märkta livs -
medel inom dagligvaruhandeln kommer 
KRAV lansera en utbildningsfilm och digital 
verktygslåda 2020 i syfte att underlätta för 
aktörer på marknaden att kommunicera 
KRAVs mervärden mot konsument. 
 KRAV har också inlett arbete med att 
se över butiksreglerna. KRAVs butikscer-
tifiering kommer att avvecklas då kun-

der ansåg att certifieringen inte skapade 
tillräckligt med mervärden längre. Istället 
ska de butiker som vill kunna omfattas av 
KRAVs regler för förädling och hantering av 
livsmedel, som träder ikraft 1 januari 2021.   
KRAV kommer därmed fokusera mer på 
att underlätta för konsumenterna att göra 
hållbara val i alla butiker.

HÅLLBAR LIVSMEDELSKEDJA
Initiativet Hållbar livsmedelskedja har som 
ambition att göra livsmedelssektorn mer 
hållbar. KRAV-märkning ses här som ett 
verktyg för aktörer i livsmedelsbranschen 
att öka försäljningsandelen av hållbarhets- 
certifierade produkter. Initiativet startades 
2015 av Världsnaturfonden och 15 ledande 
svenska livsmedelsföretag.

* Kundundersökningen utfördes i tre livsmedelsbutiker i 
Mälardalen. Att intervjua kunder i anslutning till en butik 
anses ge ett tillförlitligt resultat, eftersom köpbeslut fattas 
mekaniskt, automatiskt och fort vid själva köptillfället.

Lidl; 0,6 ; 2%

ICA 
7,8; 28%

Coop 
  3; 11%

Systembolaget  
5,4; 19%

Foodservice 
5,5; 19%

Axfood  
 2,4; 9%Övriga 

2,1; 7%

Netto; 0,2; 1% Bergendahl; 0,4; 1%

Näthandel 0,8; 3%
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baserat på livsmedel med EAN-kod
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EKO
KRAV

2017 2018 2019

6,7% 6,5% 6,2%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

UTVECKLING AV ANDELEN KRAV-MÄRKTA OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL INOM DAGLIGVARUHANDELN

4,1% 3,8% 3,4%

Hemköp Hornstull - Året Ekobutik

”Trots att butiken ligger i ett område med Sveriges mest medvetna 
konsumenter, och den ökande ekoandelen ligger över hisnande 20 
procent, är man inte nöjd. Målet är att erbjuda det bredaste sorti-
mentet av ekologiska och Kravmärkta produkter. Hela butiken och 

den manuella köttdisken är Kravcertifierade och fiskdisken MSC-
märkt. Med kunnig och inspirerande personal och ett utvecklat 
samarbete med lokala ekoleverantörer är Årets Ekobutik ett föredö-
me när det gäller ekoprofil och hållbarhet."

Juryns motivering:  

Foto: Mikael Gustavsen

Fri Köpenskaps Daglivarugalan 2019
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KRAV driver  
utveckling i branschen

Restauranger och storhushåll

Under året har KRAV deltagit i flera initiativ för att fler konsumenter, restauranger och offen tliga kök ska 
välja KRAV-märkt. 

För att öka hållbarhetsnyttan med KRAV- 
märkningen och utveckla restaurang-
branschen i rätt riktning har KRAV inlett en 
översyn av reglerna för restauranger. Målet 
är att KRAV-certifieringen ska skapa ännu 
bättre mervärden för restauranger, hotell, 
caféer och storhushåll både vad gäller håll-
barhet och lönsamhet, och att regelverket 
är enkelt att använda. Ett nytt område som 
diskuteras är matsvinn. 

KRAV-MÄRKT I OFFENTLIGA KÖK
Enligt regeringens mål ska 60 procent av 
all offentlig livsmedelskonsumtion vara 
ekologisk 2030. På grund av besparingar 
i den kommunala sektorn riskerar dock 
kommuner att dra ned på den ekologiska 
maten i skolor, förskolor och äldreomsorg. 
Därför har KRAV under året synliggjort 
vikten av KRAV-märkt mat i de offentliga 
köken.  Genom inlägg och debattartiklar 
både i riks- och lokalmedia har KRAV lyft 
mervärdena med att skolelever och äldre 
äter ekologiska livsmedel. 
 Andelen ekologiskt i offentliga kök var 
38 procent 2018 (36 procent 2017). Av det 
ekologiska var 55 procent KRAV-märkt. Flera 
kommuner har visat att ju högre krav som 
ställs på KRAV och ekologiskt vid upphand-
lingen, desto mer svensk mat köps in. 
 I slutet av 2019 var 20 kommuner KRAV -
certifierade (18 st 2018) och fler kommuner 
förbereder certifiering.

HÅLLBARA VAL VID RESTAURANGBESÖK
För att fler privata restauranger ska fokusera 
på hållbarhet krävs en ökad medvetenhet 
bland restauranggästerna. De bör kunna 
ställa motsvarande krav på maten i restau-
rangerna som på livsmedlen i matbutikerna, 
exempelvis när det gäller matens ursprung. 
Därför har KRAV satsat på att att lyfta res-
taurangmärkningen genom kampanjer som  
#hållbaraval för att få fler att fråga efter 
hållbart när de äter ute. 

 Under året inleddes även ett samarbete 
med The Fork – en bokningsapp för restau-
ranger, med syfte att underlätta för konsu-
menter att hitta KRAV-märkta restauranger. 

ÖKA KUNSKAPEN I BRANSCHEN
KRAV vill öka kunskapen om KRAV-märkt 
och hållbarhet bland restaurangpersonal. 
En egen e-utbildning för denna målgrupp 
har därför lanserats under det gångna året. 
KRAV har också samarbetat med Martin 
& Servera kring utbildningar för restau-
ranger och offentlig sektor. KRAV har även 
medverkat i nätverket ModUpp för att 
påverka upphandlingar i offentlig sektor. 
ModUpp2020 innebär att kommuner ska 
anta målet om att minst 50 procent av alla 

upphandlade produkter ska vara märkta 
med tredjeparts-certifieringar inom håll-
barhet 2020.
 KRAV har fortsatt att medverka i Håll -
bara Restauranger, ett nätverk för restau-
ranger som samverkar för att skapa en mer 
hållbar restaurangnäring. 

UTMÄRKELSER FÖR HÅLLBAR MAT
KRAV-certifierade restaurangen Lilla Bjers 
på Gotland vann KRAVs nya pris 360° 
Lighthouse, som lyfter pionjärer inom eko-
logi och hållbarhet. Många priser delades ut 
till Nordens mest hållbara restauranger och 
flera av dem är KRAV-certifierade. Vinnarna 
presenteras i den nya digitala restaurang-
guiden 360°EatGuide. Guiden är den första 
nordiska restaurangguiden som kombinerar 
hållbarhet och gastronomi.
 KRAV samarbetar även med White 
Guide som årligen utser Sveriges bästa res-
tauranger och caféer. De KRAV- certifierade 
restaurangerna finns utmärkta i White 
Guide och White Guide Café. För sjunde 
året i rad presenterades Sveriges bästa caféer 
i White Guide Café, och 16 av dessa var 
KRAV-certifierade. 
 Som samarbetspartner i White Guide 
Junior och White Guide Senior, som utser 
föregångare och förebilder inom försko-
le-, skol- och äldreomsorgskök, är KRAV 
med och lyfter fram offentliga kök. Syftet 
med guiderna är att höja kvaliteten på den 
 offentliga gastronomin genom att sprida 
goda exempel från senior- och skolmats-
sverige. 2019 testades cirka 250 kök i för-
skolor, skolor och seniorboenden. 
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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.

2018 var 36 procent av alla livsmedel ekolo-
giska i offentlig sektor i Sverige, vilket är den 
hög sta i världen, enligt Ekomatcentrum. 

Byskolan i Södra Sandby utanför Lund utsågs 
till Årets hållbara offentliga restaurang 2019. 
Håkan Olsson är köksansvarig på Byskolan.

Restauranger kan KRAV-certifieras med en, två 
eller tre stjärnor för att visa matgäster hur stor 
andel av restaurangens mat som är tillagad med 
hållbara råvaror. Vidare måste restaurangen 
använda förnybar el och miljöanpassade rengö-
ringsmedel. Det krävs också att den certifierade 
verksamheten hanterar avfallet på ett bra sätt, har 
en skriftlig miljöpolicy och kan styrka att de tar 
socialt ansvar.

KRAVs restaurangmärkning

Foto: Emma Casserlöv
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Asien  
47% (40%)

Afrika 
28% (28%)

   Europa 
15% (14%)

Oceanien
1% (1%)

Nordamerika
1% (1%)

Latinamerika 
8% (16%)

Tuffa importregler  
för KRAV-märkt  

Import

KRAV vill verka för minskad miljöbelastning genom att lantbrukare odlar och producerar ekologiskt  
oavsett var i världen de verkar. Importerade KRAV-märkta produkter är ekologiskt certifierade som  
uppfyller KRAVs tilläggskrav.

Källa: FiBL survey 2020

Fördelning av ekologiska producenter i världen 2018

Mer än hälften av alla KRAV-märkta varor 
är importerade. Vanliga produktkategorier 
är frukt & grönt, kaffe, vin, bönor, linser och 
torkad frukt av olika slag.  Även i samman-
satta produkter som huvudsakligen består av 
svenska råvaror behövs ofta någon impor-
terad ingrediens, som till exempel kryddor. 
Det som sällan hittas bland KRAV-märkta 
importerade varor är animaliska produkter. 
KRAVs tuffa djurhållningsregler gör att 
producenter utanför Sverige oftast har svårt 
att leva upp till kraven. KRAV-märkt kött 
och mejeriprodukter kommer därför nästan 
uteslutande från svenska gårdar. 

KUNSKAPSSPRIDNING
Under 2019 lanserade KRAV en webbutbild-
ning för KRAV-certifierade importföretag 
för att underlätta tillämpningen av import-
reglerna. KRAV erbjöd även flera online- 
seminarier om kontroll av tilläggskraven till 
de 40-tal utländska certifieringsorgan som 
KRAV har samarbete med. 

KRAV-MÄRKT FRÅN UTLANDET
Grundläggande för importerade, KRAV- 
märkta produkter är att de ska vara certi-
fierade enligt EU-förordningen för eko-
logisk produktion. Utöver det ska KRAVs 
tilläggs krav om socialt ansvar uppfyllas och 
producenter ska kunna uppvisa att de har ett 
systematiskt arbetssätt kring arbetsvillkor 
och mänskliga rättigheter*. För animalie-
produkter har KRAV dessutom tilläggskrav 
som fokuserar på djurens möjligheter till 
bete och naturligt beteende. KRAV har även 
speciella regler för att värna skyddsvärd 
natur. 
 Förutsättningarna för ekologisk produk-
tion kan skilja sig åt väldigt mycket mellan 
länder. Därför skiljer sig KRAVs regler för 
importerade varor från de inhemska på någ-
ra områden. Som ett exempel tillåts koppar 
i utländsk vinproduktion, men inte i svenskt 
lantbruk. 

KONTROLL I ANDRA LÄNDER
Importerade produkter ska vara certifierade 
enligt system som KRAV erkänner, eller  så 
ska tilläggskraven vara verifierade av en 
oberoende part med hjälp av KRAVs check-

listor. Det finns också ett 80-tal KRAV- 
certifierade företag utanför Sverige som 
kontrolleras av de svenska ackrediterade 
certifieringsbolagen. Dessa ska uppfylla de 
allmänna reglerna om till exempel förnybar 
el, miljöpolicy och miljö anpassade ren-
göringsmedel som gäller för alla KRAV- 
certifierade företag.

SAMMA FÖRPACKNINGSREGLER 
Från och med 2020 gäller samma förpack-
ningsregler för produkter som packas utom-
lands som för i Sverige. Förbud mot BPA 
och klorbaserade plaster som till exempel 
PVC har gällt sedan länge oberoende av var 
produkten packas. Nytt i KRAVs regler är 
att den som säljer en importerad produkt 
ska visa att de valt den mest resurseffektiva 
och miljöanpassade förpackningen. Vidare 
krävs en kartläggning av vilka eventuella 
SIN-ämnen som ingår i materialet och 
ifall det är relevant kunna visa upp en 
 avvecklingsplan.

* Gäller verksamheter med fler än nio arbetstagare utan-
för EU, EES, Schweiz, USA, Kanada, Australien,  
Nya Zeeland och Japan.

       

 
Ekologisk produktion

Goda arbetsvillkor
Fackliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Skyddsvärd natur
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VARFÖR VALDE NI ATT BLI KRAV-CERTIFIERADE?
– KRAV har tuffare regler än andra certifieringar och inkluderar 
både miljö, klimat och socialt ansvarstagande i sitt regelverk. Det 
passar vår verksamhet eftersom vi vill ta ett helhetsansvar och 
vara med och påverka i hela värdekedjan, säger Mikael Sundström, 
hållbar hetschef på Viva Wine Group.

PÅ VILKET SÄTT BIDRAR NI TILL HÅLLBARHET?
– Vi bidrar till hållbarhet i produktionsledet när vi ställer miljö-
mässiga och sociala krav på vinproducenterna. I vår egen verksam-
het beaktar vi hållbarhetsaspekter i allt vi gör och satsar därför 
mycket på utbildning av vår egen personal. Vi har även ställt om vår 
logistik så att allt vin som produceras i Europa transporteras näst-
intill ute slutande med tåg direkt till våra lager i Sverige. Dessutom 

kommer vi fortsätta utveckla våra erbjudanden till kunder genom att 
driva innovativa hållbarhetsprojekt tillsammans med våra vinprodu-
center i olika delar av världen.

VARFÖR ÄR KRAV ETT BRA VERKTYG?
– KRAV-certifieringen styr alltifrån hur vinet odlas och produceras 
till hur vi på Viva Wine Group ska agera på vårt kontor. Reglerna är 
väldigt detaljerade och kan ibland upplevas utmanande. Samtidigt är 
de strikta reglerna KRAVs största styrka. Tydligheten i regel verket 
hjälper våra inköpare och säljare att fatta rätt beslut och agera 
utifrån våra hållbarhetsambitioner. För vinodlarna innebär KRAV- 
certifieringen att de får rutiner och processer på plats som hjälper 
dem att producera ekologiskt vin på rätt sätt. 

Viva Wine Group var, genom dotterbolaget Giertz Vinimport pionjärer inom ekologisk vinförsäljning 
när de 2004 började erbjuda ekologiskt vin till den svenska marknaden. Idag är nästan hälften av 
 vin sortimentet ekologiskt. Andelen KRAV-certifierat är totalt 20 procent av försäljningen.

Intervju: Mikael Sundström,  
Viva Wine Group

Kooperativet La Riojana i Argentina producerar KRAV-märkt vin som importeras till Sverige. Det varma och torra klimatet i landet ger extra bra förutsättningar för odling av ekologiskt. 

Foto: Viva Wine Group
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2017 2018 2019 Mål

Antal helårsanställda 29 28 26 –

Fördelning kvinnor/män % 76/24 86/14 80/20 Ej satt

Fördelning kvinnor/män ledande befattningar % 80/20 75/25 60/40 Ej satt

Sjukfrånvaro, korttid % 1,2 1,5 1,6 1,2

NPI Arbetsglädje 64 59 69 65

NPI Lojalitet 75 67 76 75

PERSONALFAKTA

KRAV som arbetsplats

Ett omfattande arbetsmiljöarbete genomfördes under året och nya ledord togs fram som ska bidra till 
KRAVs strategi och vision. Medarbetarnas uppfattning om den egna arbetsmiljön förbättrades enligt 
medarbetarundersökningar.

KRAV fortsatte under 2019 med det 
arbetsmiljöarbete som startades 2018 för 
att ta fram gemensamma personalriktlinjer 
och nya ledord utifrån KRAVs strategi och 
vision. Den årliga enkätundersökningen 
av medarbetarnas uppfattning om arbets-
miljö och arbetsvillkor, Nöjd Personal Index 
(NPI), visade en förbättring av arbetsglädje 
69 (59, 2018) och lojalitet 76 (69, 2018). 
Samtliga medarbetare på KRAV svarade 
på 2019 års enkät. Under året gjordes även 
en lönekartläggning som visar att det inte 
finns mångfaldsrelaterade löneskillnader på 
arbetsplatsen.

KOMPETENSUTVECKLING
I en organisation som KRAV är uppdaterad 
kunskap om hållbar livsmedelsförsörjning 
och omvärldstrender en förutsättning för att 
upprätthålla bra regelutveckling och trovär-
digt varumärke. Under årliga medarbetar-

samtal diskuteras och planeras medarbetares 
individuella behov av kompetensutveckling. 
En medarbetare från KRAV deltog på 
IFOAMs Leadership Course i Europa.

SAMARBETE MED FACKET
KRAV följer KFOs (arbetsgivarorganisa-
tionen för företag och organisationer inom 
kooperation, idéburen välfärd och civil-
samhälle) kollektivavtal. Som komplement 
till detta finns ett lokalt avtal sedan 2007. 
På arbetsplatsen finns en lokal fackklubb, 
KRAV-Ettan, med medlemmar från 
Unionen och Akademikerna. Arbetsmiljö-
kommittén (AMK) bestod under 2019 av två 
skyddsombud och en person från ledningen.

HÄLSA OCH FRISKVÅRD
Alla medarbetare på KRAV erbjuds 2000 
kronor i friskvårdsbidrag. Aktiviteter som 
alla kan delta i arrangeras varje år, exem-

pelvis innebandy och bordtennis. Flera 
medarbetare deltog också i Blodomloppet. 
Sjukfrånvaron var under 2019 1,6 procent 
(1,5 procent 2018) mätt i timmar av ordina-
rie arbetstid avseende kort sjukfrånvaro.

INTERNT HÅLLBARHETSARBETE
Även KRAVs egna verksamhet på kontoret 
ska ha ett hållbarhetsfokus. Höga miljö- och 
hållbarhetskrav ställs vid alla inköp, och i 
synnerhet på livsmedel. Endast leverantörer 
som lever upp till högt ställda miljö- och 
hållbarhetskrav anlitas. Förnybar el används 
och allt avfall källsorteras. Vid all intern 
och extern representation erbjuds så långt 
möjligt KRAV-märkt eller ekologisk mat. 
I ökande grad görs internationella resor 
med tåg. Längre resor i Sverige sker nästan 
uteslutande med tåg.
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Om hållbarhets-
rapporten och GRI

KONTAKTA OSS GÄRNA
För mer information om redo visningen eller vårt hållbarhets arbete kontakta KRAV genom att maila till: info@krav.se 
Läs också mer på vår hemsida: www.krav.se 

KRAVs TREDJE HÅLLBARHETSRAPPORT
För att säkerställa en relevant och trovär-
dig rapportering tillämpar KRAV Global 
Reporting Initiatives (GRI) standarder för 
hållbarhetsredovisning. Detta är KRAVs 
tredje hållbarhetsrapport och avser
räken skapsåret 2019. Rapporten är upp-
rättad i enlighet med GRI Standards: Core 
option, och omfattar KRAV ekonomiska 
förenings hela verksamhet. Hållbarhets-
rapporten publiceras årligen i samband  
med årsstämman.

VÄSENTLIGA HÅLLBARHETSFRÅGOR
KRAVs väsentliga hållbarhetsfrågor om-
fattar regelutveckling, miljömässiga och 
sociala bedömningar, påverkansarbete samt 
kommunikation om KRAV och KRAV- 
märkta produkter. 

INTRESSENTDIALOG
KRAVs viktigaste intressentgrupper är 
KRAV-certifierade aktörer genom hela 
livsmedelskedjan, medlemmar, styrelse, kon-
sumenter, certifieringsorgan, medarbetare 
samt politiska beslutsfattare.
 Innehållet i redovisningen utgår från 
den påverkan på hållbar utveckling som 
KRAVs verksamhet har och de frågor som 
har störst betydelse för intressenterna.  
Viktiga frågor identifieras genom löpande 
dialog och kommunikation. Inför fram-
tagandet av 2018 års hållbarhetsrapport 
genomförde KRAV en fördjupad intres-
sentdialog i form av kvalitativa intervjuer 
med representanter från ett tiotal medlems-
företag i syfte att identifiera utvecklings- 
och förbättringsområden. Intressenterna 

efterfrågade bland annat större fokus på 
omvärlds- och konsumenttrender, KRAVs 
mervärden och klimatfrågan.  
 Regelutveckling, ökad kunskap och 
medvetenhet hos konsumenter och 
producenter samt kommunikation om 
KRAV-märkningen ansågs sammantaget 
som de mest väsentliga områdena för KRAV 
att fokusera på.

GRI-INDEX
På nästa kommande sidor finns ett GRI- 
index med de obligatoriska GRI-upplys-
ningarna samt relevanta GRI-områden och 
upplysningar som KRAV har valt att redo-
visa i rapporten. Mer om GRI Standards på: 
globalreporting.org.

mailto:info%40krav.se?subject=
http://www.krav.se
http://globalreporting.org.
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GRI-index

Fortsätt på nästa sida  

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn KRAV

102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 6-8

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 - lantbruk, fiske, förädling, 
dagligvaruhandel samt restauranger i privat och 
offentlig sektor

102-7 Den redovisande organisationens storlek
6-7
KRAV omsatte 44,8 MSEK och hade 26 anställda 
2019

102-8 Information om personalstyrka 30

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja

6-7
Leverantörskedja tolkas i överförd betydelse som 
de aktörer i livsmedelskedjan som levererar KRAV- 
certifierad mat

102-10 Väsentliga förändringar för organisationen och dess leverantörskedja under redovisnings perioden Inga väsentliga förändringar under året

102-11 Beskrivning av om och hur organisationen följer försiktighetsprincipen 8

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 ekolo-
gisk produktion, MSC

102-13 Betydande medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobby organisationer 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 30-31

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 6, 35

KOMMUNIKATION OCH INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 32

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

102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter 32

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 8, 32

102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen 32

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING

102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter 32

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar 32

102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats 32

102-48 Förklaring till effekten av förändringar av information som lämnats i tidigare redovisningar  
och skälen för sådana förändringar Inga sådana förändringar
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TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING (Fortsättning)

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

102-50 Redovisningsperiod 32

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 32

102-52 Redovisningscykel 32

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

102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer 32

102-55 GRI-index 33-34

102-56 Redogörelse för externt bestyrkande Ej externt bestyrkt

ÄMNESSPECIFIKA INDIKATORER

GRI 300 MILJÖ

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

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 6-8, 16, 20-22, 27-29

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 30

403-1 Arbetstagarrepresentation i skydds- och arbetsmiljökommittéer 30

403-2 Typ och antal arbetsplatsskador och antal sjukdagar Inga arbetsskador rapporterade 2019, 30

404 (2016) Kompetensutveckling

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 30

404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens 30

405 (2016) Mångfald och jämställdhet

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 30

404-3 Köns- och åldersfördelning (samt ev. uppdelning i andra mångfalds  kriterier) i styrelse, ledning och 
bland övriga medarbetarkategorier 30

414 (2016) Social bedömning av leverantörer Tolkas här som KRAVcertifierade aktörer

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetssyrning 6-8, 28

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

415 (2016) Politisk påverkan

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 10-11

417 2016) Marknadsföring och märkning

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 10-11

417-3 Lagefterlevnad i marknadskommunikation Inga avvikelser

Egen  
upplysning Antal KRAV- licenser 6-7

Egen  
upplysning Försäljning av KRAV-märkt mat 7, 24-25,27
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Svenska
Kvarnföreningen

KRAVs organisation
KRAV är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. KRAV ägs av 26 medlemmar som  
representerar hela livsmedelskedjan. 

• Linus Källander (ordförande)
• Anders Lunneryd
•  Ann Freudenthal
•  Bo Algers
•  Charlotta Szczepanowski

•  Eva Hagström Öberg
 •  Lisa Trolle
 •  Sara Bergqvist                                                     
•  Thomas Bertilsson

Personalrepresentanter
•  Solweig Wall Ellström
•  Åsa Lindeblad 
•  Åsa Orrö

KRAVs styrelse består av ordförande, åtta ledamöter, två personal-
representanter och en suppleant för personalrepresentanterna. 
Styrelsen, förutom personalrepresentanterna, utses av förenings-

stämman och ska sammantaget ha en bred kompetens inom 
hållbar livsmedels försörjning utifrån vad som specificeras i KRAVs 
stadgar. 

KRAV styrelse



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
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