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Året i korthet
FÖRSÄLJNINGEN AV KRAV-MÄRKT ÖKADE 
Försäljningen av KRAV-märkt ökade i dagligvaruhandeln under 2020 med  
1 procent i värde och med 3 procent i volym jämfört med 2019.  Allra kraftigast 
var ökningen i e-handeln, där KRAV och ekologiskt tillsammans ökade med över 
90 procent. 

PANDEMIN DRABBADE HÅRT 
Coronapandemin drabbade restauranger och kaféer hårt, och flera tvingades 
avsluta sin KRAV-certifiering. För att motverka effekterna vidtog KRAV flera 
 åtgärder, bland annat tillfälliga regeländringar som att kontroller kunde genom-
föras på distans. 

ÄT BÄTTRE-KAMPANJER ÖVERRASKAR NYA KONSUMENTER  
En ny typ av varumärkesbyggande kampanjer lanserades. Med Ät Bättre- 
kampanjerna vill KRAV på ett överraskande sätt nå konsumenter som ännu inte 
köper KRAV-märkt. Andra stora kampanjer som väckte uppmärksamhet var 
”Kons roll i en hållbar livsmedelsproduktion” och ”Bättre arbetsvillkor”. 

NYA REGLER FÖR KLIMAT, VÄXTODLING OCH SLAKT 
En ny klimatregel handlar om att större lantbruk ska mäta och beräkna sin 
klimatpåverkan för att minska klimateffekter från KRAV-certifierade jordbruk. 
Nya växtodlingsregler ska förbättra miljöaspekter och samtidigt möjliggöra att 
produktionen blir mer lönsam för växtodlingsbönder. Nya regler för slakt omfattar 
bland annat begränsningar vad gäller övernattning på slakterier. 
 
NY HEMSIDA OCH MARKNADSFÖRINGSLÅDA FÖR KUNDER
En ny konsumentinriktad hemsida lanserades under sommaren med ny struktur 
och nytt eller uppdaterat innehåll. Under hösten kom sedan en digital marknads-
föringslåda där kunder kan hämta bilder, förpackningstexter och annat kvalitets-
säkrat kommunikationsmaterial. 

KRAV-MÄRKT GRISKÖTT MEST SOCIALT HÅLLBART
Svenskt KRAV-märkt griskött är bäst ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, jämfört 
med svenskt konventionellt och genomsnittligt europeiskt. Det visade en social 
livscykelanalys utförd av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 

KRAV BÄSTA VALET ENLIGT WWF:S VEGO-GUIDE
KRAV-märkt och ekologiskt är i de allra flesta fall det bästa valet enligt Världs-
naturfondens (WWF) vego-guide, som presenterades för första gången. 
 Bedömningarna baserades på vetenskapligt underlag från SLU. 

NY MÖJLIGHET KOMMUNICERA KRAV 
Genom att registrera sin verksamhet på KRAVs hemsida, har butiker och caféer 
fått en ny möjlighet att kommunicera varumärket KRAV. De kan nu använda 
KRAVs namn eller märke vid försäljning av oförpackade KRAV-märkta livsmedel 
direkt till konsument. Detta följs upp genom stickprovskontroller.

Innehåll

 Omslagsbild: Kampanjen Beach 2020 fokuserade på planetens, snarare än den enskilde 
 individens, strandform. Budskapet var att det är viktigt att göra ett hållbart matval för framtiden 
och därför välja KRAV-märkt. Fotograf: Adam Klingeteg

 Fotograf: Sara Ängfors, Adam Klingeteg
 Design och produktion: KRAV

KRAV ekonomisk förening, Box 1037, 75 140 Uppsala, Tel 018-15 89 00,  
www.krav.se  –  info@krav.se

Året i korthet ...................................................................................................................3

Vd och ordförande har ordet .......................................................................................... 4

Det här är KRAV ..............................................................................................................5

KRAV i siffror ...................................................................................................................6

Mål för hållbar utveckling ..............................................................................................7

Hållbarhetsmärkning ......................................................................................................8

Regler och kontroll ........................................................................................................10

Omvärld, marknad och kommunikation .......................................................................12

Växtodling .....................................................................................................................14

Djurhållning ...................................................................................................................16

Fiske och vattenbruk .....................................................................................................18

Livsmedelsförädling och försäljning .............................................................................20

Restauranger och storhushåll .......................................................................................22

Import ............................................................................................................................24

Medarbetare .................................................................................................................26

KRAVs ledord ................................................................................................................27

Om hållbarhets rapporten och GRI ...............................................................................28

GRI-index ......................................................................................................................29

KRAVs organisation ......................................................................................................31

FO
TO

: A
DA

M
 K

LIN
G

ET
EG



54

2020 – ett år  
av utmaningar
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KRAV bildades 1985 och är idag  Sveriges 
mest kända hållbarhetsmärkning för mat. 
KRAVs regler är baserade på ekologisk grund 
med särskilt höga krav på djur omsorg, hälsa, 
socialt  ansvar och klimat som går längre än 
EU:s regler för ekologisk produktion. Livs-
medel som bär KRAV- märket måste uppfylla 
KRAVs regler och producenterna kontroller-
as 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 livsmedels-
förädling tillkommit och senare även butiker, 

restauranger och fiske. Idag omfattar KRAV 
hela livsmedels kedjan för att i alla led främja 
utvecklingen av eko logisk matproduktion 
och utbudet av KRAV- certifierade  livsmedel. 
Under 2020 var drygt 8  300 artiklar 
KRAV-märkta, producerade av närmare 700 
certifierade förädlingsföretag. 

MEDLEMSBUREN ORGANISATION
KRAV är en ekonomisk förening som drivs 
utan vinstintresse och ägs av 24 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 driver utvecklingen av hållbar livsmedelsproduktion och hjälper konsumenter att göra hållbara val.

VISION
All produktion av livsmedel är 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
hållbar och tillgodoser dagens 

 behov utan att  äventyra  kommande 
generationers  möjligheter att till-

godose sina behov.

STRATEGI
KRAV driver utvecklingen av 

ekologiska och hållbara livs medel 
samt underlättar för aktörer i 

livsmedelskedjan och konsumenter 
att agera ansvarsfullt.

I början av året gjorde vi på KRAV åter-
kommande riskanalyser för att möta den 
nya situationen med pandemin. Restaurang-
branschen drabbades kraftfullt, vilket 
påverkade de KRAV-certifierade livsmedels-
företagen – inte minst små och medelstora. 
Vi satte in de åtgärder vi kunde, men många 
restaurangföretag tvingades dra ner på sina 
kostnader inklusive sin KRAV-certifiering. Vi 
beslutade också om en rad tillfälliga regel-
ändringar för att underlätta för certifierings-
organen att kunna arbeta på distans och vi 
förlängde tiden för certifikatens giltighetstid.

EU-FÖRORDNING SKÖTS UPP
En annan utmaning var hanteringen av 
EU-förordningen för ekologisk produktion, 
som är grunden för ekologiskt och KRAV. 
Sedan beslutet togs i Bryssel 2018 har vi 
 arbetat med att anpassa KRAVs regelverk 
 inför 2021 då förordningen var tänkt att 
träda i kraft. En uppdaterad version av regel-
boken var klar efter sommaren 2020, men då 
togs beslut i EU om att skjuta upp ikraftträ-

dandet. Bra på flera sätt då vissa tillämpning-
ar inte var klara, men utmanande då vi fick 
backa och göra om regelboken inför nyåret.  
 
VISADE INTE HELA SANNINGEN
Vi är positiva till granskning. Vi delar öppet 
med oss hur vi utvecklar regler, våra remisser 
är publika och i våra årliga hållbarhets-
rapporter redovisar vi larm, tillbakadragna 
certifikat m m. Allt för att visa vad som 
 fungerar och inte fungerar i kontrollen. 
 Därför var det tungt att möta besvikna 
och arga konsumenter som tog del av SVT 
 Uppdrag gransknings program i januari 2021 
om KRAV-anslutna djurgårdar och slakterier. 

Granskningen som de gjorde under hösten 
2020 visade inte hela sanningen, eftersom 
programmen inte redovisade alla de åtgärder 
som KRAV-kontrollen hade genomfört på 
respektive gård. Djur ska hanteras på ett bra 
sätt, allt annat är oacceptabelt – och det är 
därför som lantbrukare som inte sköter sig 
får sina certifikat tillbakadragna eller blir 
avstängda när de brister i sin djurhantering. 

KRAV-kontrollen fungerar, men självklart 
kan den alltid bli bättre. Bland annat har 
 behovet av bättre informationsflöde mellan 
den offentliga kontrollen och certifierings-
bolagen blivit tydlig och vi arbetar nu till-
sammans med flera aktörer inom livsmedels-
sektorn för att få ändringar till stånd.  

FÖRSÄLJNINGEN ÖKADE
Men det finns också många saker att glädjas 
över när vi ser tillbaka på 2020. EU:s nya 
strategi Farm to Fork, regeringens beslut om 
finansiering för ekologiskt, och inte minst 
att försäljningen av KRAV-märkt i daglig-
varuhandeln 2020 vände uppåt för första 
gången på flera år! Trots stora utmaningar 
under det gångna året känner vi oss stärkta, 
hoppfulla och än mer förvissade om att 
KRAVs uppgift att driva utvecklingen av 
ekologiska och hållbara livsmedel är mycket 
viktig.

Anita Falkenek, vd
Linus Källander, ordförande

2020 är året vi alla kommer att minnas som pandemiåret, som har drabbat så många människor och 
 företag runt om i världen. Kraftfulla beslut togs nationellt och internationellt för att förhindra  spridningen. 
Världens miljö- och klimatfokus från 2019 bleknade, trots att det kan finnas samband mellan hur vi 
 bedriver jordbruk, vår konsumtion och handel med pandemier av detta slag. Det blir allt tydligare att det 
behövs kraftfulla beslut globalt och nationellt för att skapa hållbar livsmedelsproduktion.  

Vd och ordförande har ordet

Sveriges mest kända 
hållbarhetsmärkning

Det här är KRAV
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KRAV-certifierade: 2018 2019 2020

Primärproduktion

Lantbrukare 3 978 3 3 971 3 3 804

Jordbruksmark (ha)* (hektar, inkl mark i karens)* 474  730 502 503 505 020 488 082

Fiskefartyg 37 28 30

Förädling, handel och restaurang

Livsmedelsförädlare 650 687 697

Livsmedelsbutiker 710 744 Utgått

Restauranger 1 427 1 1 529 1 228

Konsument

Artiklar 8 054 7 687 8 8 354

KRAVs nettoomsättning 44,8 MSEK 44,8 MSEK 43,4 MSEK

*KRAV ändrade under 2019 nyckeltalet från åkermark till jordbruksmark (åkermark + betesmark) samt inkluderade mark i karens i denna sifferuppgift.

KRAV i siffror

KRAVs andel av den totala dagligvarumarknaden 2020 utgjorde enligt 
Nielsen-statistiken 3,2 procent av den totala marknaden i dagligvaru-
handeln. (Se diagrammet nedan)  

Försäljningen av KRAV-märkt ökade under 2020 med drygt 1 procent,  
jämfört med 2019. Läs mer på sidan 20.

Nyckeltal 2018-2020 KRAV bidrar till   
FN:s globala mål

Mål 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 art-
rikedom 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.

EKO
KRAV

2018 2019 2020
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UTVECKLING AV ANDELEN KRAV-MÄRKTA OCH EKOLOGISKA LIVSMEDEL INOM DAGLIGVARUHANDELN 

Källa: Nielsen ScanTrack, baserat på livsmedel med EAN-kod
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KRAV MEST HÅLLBART. Hållbarhetsdeklarationer enligt ovan visar vilket hållbarhetsavtryck en produkt har. 
Ju mindre yta desto mer hållbar. KRAV-märkta produkter visar på ett tydligt mindre avtryck. 

Svenska ägg – KRAV Svenska ägg – konventionella

NY REGEL. Från och med 
1 januari 2021 ska alla 
större lantbruksföretag och 
växthusodlare genomföra 
klimatberäkningar för sin 
verksamhet. 
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Listan kan göras mycket lång när det  gäller 
rapporter om olika hållbarhets kriser, som ut-
fiskning, spridning av kemikalier, utnyttjande 
av arbetskraft, plast i haven och markerosion. 
Den verkliga utmaningen är att vi måste age-
ra på alla frågor samtidigt, och inte en i taget.  

Livsmedelsbranschen inklusive daglig-
varuhandel, offentliga kök och restauranger 
har en viktig roll och ett stort ansvar att driva 
utvecklingen i rätt riktning på alla områden.  

MÅNGA NYA KLIMATMÄRKNINGAR  
Under 2020 lanserades nya loggor med 
klimat- och hållbarhetsbudskap på markna-
den. Det är positivt att livsmedelsföretagen 
vill kommunicera åtgärder som görs för att 
minska miljöpåverkan, men det är också 
utmanande då ännu fler märkningar riskerar 
att devalvera befintliga tredjepartsmärkningar 
samtidigt som det kan göra konsumenterna 
förvirrade.  

Inom EU pågår arbete med att  utveckla 
en ny hållbarhetsmärkning för mat. 
 Kommissionen har tagit initiativ till hur 
hållbarhetspåståenden får utformas samt 
hur miljöavtryck ska mätas i PEF (Product 
Environmental Footprint) baserade på 
livscykelanalyser (LCA). Det är angeläget 
att utveckla PEF för livsmedel, men det är 
viktigt att notera att LCA idag inte omfattar 
alla aspekter eller alla produkter. Till exempel 
ingår inte biologisk mångfald eller djurväl-
färd i LCA-verktygen. Därför menar KRAV 
att PEF och LCA-baserad information ska 
användas som interna verktyg eller företag 
emellan, men inte mot konsument.  

ÖKAD MEDVETENHET OM MÅNGFALD 
WWF lanserade hösten 2020 Living Planet 
Report, som beskriver hur vi närmar oss ett 
sjätte massutdöende, då hela 68 procent av alla 
ryggradsdjur har försvunnit de senaste  
40 åren. FN:s internationella forskarpanel 
om biologisk mångfald (IPBES),  publicerade 
i maj 2020 en rapport om att situationen 
för eko systemen är mycket allvarlig. Mark-
omvandlingen för jordbruk anses vara en av de 

största bidragen till minskad biologisk mångfald.  
För att långsiktigt säkra matförsörjningen 

måste livsmedel odlas och produceras på 
 naturens och miljöns premisser. Ett hot mot 
framtida livsmedelsförsörjning är minskat 
antal bin. Många grödor är helt beroende av 
insektspollinering från exempelvis bin för att 
de överhuvudtaget ska kunna produceras.  

KLIMAT FORTSATT VIKTIGT 
Det krävs fortsatt stora insatser för att klara 
Parisavtalets mål. Jordbruk och livsmedel 
spelar en viktig roll också här. Den brukade 
jorden kan utgöra en kolsänka om den sköts 
på ett klimatklokt sätt och som konsumenter 
kan vi alla bidra genom att minska mat-
svinn, äta mer vegetariskt och öka andelen 
 ekologiskt i kosten.  

Ekologiska Lantbrukarna lanserade 2020 
rapporten "Lantbruket och klimatet" som 
redogör för lantbrukets klimatpåverkan. 
 Rapporten gör det tydligt att ekologiskt 
i grunden har lägre klimatpåverkan än 
 konventionellt jordbruk, framför allt på grund 
av att det ekologiska jordbruket inte tillför 
nytt kväve i form av konstgödsel. Rapporten 
visar att det krävs gemensamma standarder 
för hur kolsänkor ska beräknas och att det 
finns det stor potential för allt jordbruk att 
minska sin klimatpåverkan.  

KRAV GÅR VIDARE INOM KLIMAT 
Fastän ekologiskt har mindre  klimatpåverkan, 
adderade KRAV redan 2013 specifika 
klimatregler. En av de 37 reglerna ställer 
krav på att alla KRAV-certifierade företag 
ska använda förnybar el (se faktaruta sid 14 i 
 hållbarhetsrapport 2019). 2019 antog KRAV 
en ny klimatposition, som innebär att KRAV 
ska arbeta för en omställning till fossilfritt 
svenskt lantbruk samt fortsatt ökad kol-
inlagring i jordbruket.  

För att ta nästa steg i att minska klimat-
effekterna från KRAV-certifierade jordbruk i 
Sverige lanserades ett nytt regelavsnitt  
1  januari 2021. Det innebär inledningsvis att 
alla större lantbruksföretag och växthusodlare 

ska  genomföra klimatberäkningar för sin verk-
samhet. Beräkningar kan göras genom Greppa 
Näringens Klimatkollen eller Arlas system 
inom Arlagården, eller system som KRAV 
godkänner. Data från beräkningarna delas med 
KRAV via ett system som kommer kunna 
inhämta och sammanställa data. Successivt 
kommer även mindre lantbruksföretag att 
omfattas av  klimatberäkningarna. Syftet är att 
göra enskilda företagare uppmärksamma på 
vilka åtgärder som kan genomföras på en gård, 
och även göra det möjligt för KRAV att bidra 
med stöd för dem som har hög klimatpåver-
kan och att kunna säkerställa att KRAV-certi-
fierade gårdar alltid ligger i framkant.  

HÅLLBARA LIVSMEDEL  
Inom ramen för projektet ”KRAVs väg mot 
hållbar livsmedelsproduktion” har åtta områ-
den lagts fast som KRAV anser vara viktigast 
för att uppnå hållbar livsmedelsproduktion. 
Dessa områden korresponderar väl med de 10 
aspekter som ingår i Hållbar Livsmedelskedja, 
se nedan. Det togs under 2020 fram ett arbets-
sätt för regelutveckling avseende livsmedel 
som inte ryms inom ramen för EU-ekologiskt 
men som ändå kan anses vara hållbart. Land-
baserad fiskodling, rennäring och stadsodling 
är några sådana tänkbara områden.  

KRAV FÖR HÅLLBARHET    
Initiativet Hållbar Livsmedelskedja har som 
ambition att göra livsmedelssektorn mer 
hållbar. KRAV-märkning ses här som ett 
verktyg för aktörer i livsmedelsbranschen att öka 
för säljningsandelen av hållbarhetscertifierade 
produkter. Initiativet startades 2015 av Världs-
naturfonden och 15 ledande svenska livsmedels-
företag. Under 2020 utvecklade Coop hållbar-
hetsdeklarationer baserade på de  kriterier som 
har tagits fram inom Hållbar Livsmedels kedja. 
Dessa  diagram visualiserar hur stort hållbarhets-
avtryck en produkt har, ju mindre yta desto mer 
hållbar.  Hållbarhetsavtryck har nu beräknats 
för en rad produkter, och de KRAV-märkta 
 produkterna visar tydligt på ett mindre avtryck 
(mindre yta) i dessa diagram, se nästa sida.   
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KRAV – en långsiktig  
helhetslösning

Hållbarhetsmärkning

Rapporter från forskare och internationella organ kommunicerar tydligt att det är bråttom att komma till 
rätta med de globala hållbarhetsutmaningar vi står inför. Parisavtalet för klimat och FN:s internationella 
forskarpanel om biologisk mångfald (IPBES) påminner oss om hur viktigt detta är. Livsmedelssektorn står 
för en omfattande global påverkan, men är också en viktig del av lösningen.  



KRAVS REGEL-
PROCESS. Genom 
 regel processen 
förankras  reglerna hos 
såväl KRAV- certifierade 
företag som hos 
konsumenter och andra 
intressenter.  
Vem som helst kan  
lämna  synpunkter  
på reglerna. De olika 
stegen förklaras mer 
utförligt på KRAVs 
webbplats.
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Noggrann kontroll  
av KRAV-märkt

Regler och kontroll

Minst en gång varje år kontrollerar oberoende, ackrediterade certifieringsorgan att KRAV-anslutna 
 producenter i livsmedelskedjans alla led uppfyller KRAVs regler. KRAV-certifierade djurgårdar kontrolleras 
1-2 gånger varje år. 

I Sverige är sex certifieringsorgan godkän-
da av KRAV för att utföra kontroller av 
KRAVs regelverk (se KRAVs webbplats 
för lista över godkända certifieringsorgan). 
Certifieringsorganen är ackrediterade för att 
utföra denna typ av kontroller av Swedac, 
Sveriges nationella ackrediteringsorgan. 
Internationellt fanns 45 certifieringsorgan 
2020 (2019: 45) som genomförde kontroller 
utifrån KRAVs regler. 

SJÄLVSTÄNDIGA KONTROLLER
Certifieringsorganen utför kontrollerna själv-
ständigt utifrån KRAVs regler. Om KRAV- 
certifierade företag avviker från KRAVs regler, 
får de avvikelser eller kan bli underkända 
(certifikat dras in), eller bli helt avstängda 
av certifieringsorganen i 1-3 år. Avvikelser 
ska åtgärdas inom ett visst antal givna dagar, 
beroende på hur allvarliga de är.

AVVIKELSER VID KONTROLL
Under 2020 skrev certifieringsorganen 417 
större avvikelser (2019: 502) och 4 796 
mindre avvikelser (2019: 6 176) från reglerna, 
totalt en minskning med drygt 20 procent 

jämfört med föregående år. Under 2020 drogs 
41 certifikat tillbaka från kunder (2019: 40). 
Av dessa gällde 34 djurhållning. Fem företag 
stängdes av från KRAV under 2020 (2019: 2). 

LARMÄRENDEN UNDER 2020
Under 2020 hade KRAV 6 larmärenden 
(2019:10). Med larm menas ”ett ärende som 
utgör ett tydligt och direkt hot mot KRAVs 
trovärdighet, eller ett klagomål som handlar 
om allvarliga brister som kan orsaka lidande 
för människor eller djur i en KRAV-certifierad 
verksamhet.” KRAV har en särskild rutin och 
larmgrupp för att snabbt agera i dessa ärenden. 

Några av larmen under 2020: 
Rester av bekämpningsmedel i 
 växtnäring 
Åtgärd: Översyn och skärpning av 
 reglerna påbörjades 2020. 

Gårdar som fått förelägganden en-
ligt djurskyddslagen eller domar för 
brott mot djurskyddslagen  
Åtgärd: Se nästa sida under Uppdrag 
granskning.

Ejdrar som fastnat och dött i 
 musselodlingsnät 
Åtgärd: Avstängning från KRAV i 1 år. 

REGELPROCESSEN ÖPPEN FÖR ALLA
KRAVs regelutveckling sker i en öppen 
 process. Alla kan lämna syn punkter på 
reglerna, men vanligast är att kunder, 
 certifieringsorgan och andra intressenter 
utformar nya regler tillsammans med 
KRAV. Arbetet med att förbättra  reglerna 
pågår  ständigt. Gällande regler finns 
 tillgängliga på KRAVs webbplats.

EU-FÖRORDNINGEN FRAMFLYTTAD
Under flera år har KRAV tillsammans med 
intressenter i livsmedelssektorn arbetat 
för att anpassa den nya EU-förordningen 
för ekologisk produktion till svenska för-
hållanden, inför att den skulle träda i kraft 
1 januari 2021. Men EU- kommissionens 
detaljerade regler blev  försenade. Förord-
ningen kommer därför att träda i kraft 
först 2022, och KRAV kommer att lägga in 
EU:s  anpassade regeltexter i sitt regelverk 
inför 2022. 

Regelöversyn

Inflöde

Förstudie

Utveckla
regler

Lansering

Utvärdering

Praktiskt
test

Remiss
x2

Slutgiltiga 
regler

Implemen-
tering

Utvärdering
test Styrelsebeslut

Utvärdera/beslut

MER ATTRAKTIVA OCH FÖRANKRADE REGLER

TILLFÄLLIGA REGELÄNDRINGAR
För att underlätta för certifieringsorganen 
och minska risken för att kunder tappar sin 
certifiering på grund av pandemin, beslutade 
KRAVs styrelse under 2020 om några till-
fälliga regeländringar:

Kontroller fick genomföras på distans, 
förutsatt att de uppfyllde myndigheternas 
vägledning.

Till och med sista december 2020 fick 
samma revisor lov att utföra kontroll fem 
år i rad i stället för normalt fyra, för att 
undvika onödiga resor. 

Certifieringsorganen fick förlänga certifi-
katens giltighetstid utan kontroll, så att de 
kunde gälla som längst till och med den 
30 september 2020. 

UPPDRAG GRANSKNING
Under våren 2020 visade Sveriges 
 Televisions samhälls magasin Uppdrag 
granskning programmet ”Arlagården”. 
I ett uppföljande program hävdades att 
det fanns 38 Arla-gårdar med brister i 
djuromsorgen. KRAV konstaterade att en 
av dessa var KRAV-certifierad, och hade 
omgående en dialog med certifieringsor-
ganet kring omständigheterna på gården, 
som stängde ner i maj. Certifierings-
organet följde upp att gården avslutade all 
djurhantering. Detta redovisade vi på vår 
webbplats.

Under hösten 2020 började Upp-
drag granskning besöka KRAV-anslutna 
gårdar och slakterier. KRAV tog del av 
alla  förelägganden från landets samtliga 
 länsstyrelser från 2018 till och med maj 
2020. Vi analyserade de 1 245 föreläggan-
den det handlade om mot vårt register över 
totalt 2 300 KRAV-anslutna djur gårdar, 
vilket visade:

48 lantbrukare av de 1 245 hade koppling 
till KRAV.

19 av de 48 hade endast växtodling 
 certifierad enligt KRAV – inga djur. 

16 av de 48 hade fått certifikaten tillbaka-
dragna, blivit avstängda eller upphört med 
sin djurhållning och var inte aktiva längre.

Återstod endast 13 djurgårdar som fortfarande 
var aktiva. Flertalet av dessa 13 hade i certi-
fieringsorganens kontroller fått avvikelser eller 
sina certifikat tillbakadragna, men efter förnyad 
prövning åter blivit KRAV-anslutna. På dessa 
gårdar hade certifieringsorganen gjort extra 
kontroller och säkerställt att lantbrukaren hade 
vidtagit åtgärder och att djuren mådde bra.

Sammantaget visade analysen att: 
99,5 procent av alla KRAV-certifierade 
gårdar med djurhållning inte har fått före-
läggande under de senaste tre åren

det inte finns några aktiva KRAV-anslutna 
djurgårdar med djurförbud

Denna analys tillsammans med KRAVs 
rutinmässiga uppföljning av avvikelser, till-
bakadragna certifikat och avstängningar visar 
att certifieringssystemet och dess kontroller 
fungerar, vilket också bekräftas av forskning 
från Sveriges Lantbruksuniversitet som 
visat att det är färre brister i djurvälfärd på 
KRAV-certifierade mjölkgårdar än övriga.  

STÄNDIG UTVECKLING AV KONTROLLEN
En av KRAVs viktiga uppgifter är att jobba med 
ständig förbättring. Det gör vi bland annat ge-
nom att kalibrera tillämpningen av reglerna till-
sammans med certifieringsorganen varje halvår 
och genom att kontinuerligt uppdatera reglerna. 
Under 2021 utreder vi om det finns ytterligare 
åtgärder som kan göra kontrollen än bättre. 

Detta pågår under 2021:
Ett nytt IT-system är under konstruktion 
för snabbare och säkrare överföring av 
information mellan KRAV och certifierings-
organen.

Vi ska medverka till en branschgemensam 
digital plattform som på ett praktiskt, 
 frekvent och rättssäkert sätt kan hämta 
beslut från offentlig kontroll.

Vi utreder om vi ska skärpa delar av 
KRAVs regelverk. Om det går vidare 
kommer förslag på nya regler att remissas 
publikt i enlighet med vår regelprocess. 

MÅNGA REAKTIONER PÅ PROGRAMMEN
Inför SVT:s sändningar skickade KRAV 
information samt frågor & svar till ca 10 000 
kunder, medlemmar och andra  kontakter. 
KRAV  skickade ut pressmeddelanden inför 
 respektive  program och samtalade med 
många kunder och organisationer i samband 
med att programmen sändes. 

När programmen sändes hörde upprörda 
och besvikna konsumenter av sig till KRAV 
via olika kanaler. KRAVs  medarbetare 
 svarade och hänvisade till www.krav.se där 
det fanns information om varje gård som 
figurerade i programmet samt om kontrollen 
i allmänhet. Över 25 000 personer läste 
KRAVs frågor & svar på webbplatsen. 

Under våren 2021 kommer KRAV att 
följa upp försäljning, konsumenternas 
 förtroende samt i vilken utsträckning som 
media har agerat.  Vidare kommer detta 
att följas upp i  samband med kundmöten 
och i dialog med medlemmarna. Efter-
som KRAV kunde visa att granskningen 
som Uppdrag  granskning gjorde var 
både snäv och  missvisande, kommer det 
förhoppningsvis endast marginellt påverka 
 försäljningen av KRAV-märkt och för-
troendet för KRAV.



Under våren 2020 genomförde KRAV kampanjen "Bunkra 
bättre" för att uppmuntra till att handla medvetet.

Kampanj:

BUNKRA 
BÄTTRE.
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EGPandemin påverkade 
försäljningen 

Coronapandemin påverkade under 2020 kraftigt konsumenternas konsumtionsmönster när det gällde livs-
medel. Restaurangbesöken minskade dramatiskt på grund av myndigheternas restriktioner. Det gjorde att det 
lagades mer mat i hemmen, vilket gav ett uppsving för dagligvaruhandelns butiker och framförallt för e-handeln. 
För första gången på flera år ökade också försäljningen av KRAV-märkt inom dagligvaruhandeln.  

Omvärld, marknad och kommunikation 

Restauranger, kaféer och besöksnäringen 
drabbades hårt på grund av alla corona-
restriktioner, vilket medförde att deras 
leverantörer också kraftigt påverkades. 
Tyvärr ledde det till att flera hotellkedjor och 
restauranger tvingades avsluta sin KRAV- 
certifiering under 2020.  

KRAV genomförde under mars månad 2020 
en enkät för att undersöka hur KRAVs kunder 
hade påverkats. Lantbrukarna uppgav att de 
hade kunnat leverera ungefär som tidigare, 
medan små och medelstora livsmedelsföretag 
upplevde en kraftig försäljningsminskning. För 
att motverka effekterna av detta genomförde 
KRAV en rad aktiviteter, så som ett upprop i 
tidningen Expressen, uppmaning till Daglig-
varuhandeln att ta in produkter från svenska 
småskaliga producenter samt annonser om 
”Bunkra Bättre”. Vi erbjöd också kunderna våra 
webbutbildningar utan kostnad.  

EKO ÖKAR KRAFTIGT INTERNATIONELLT 
Marknaden för ekologiskt fortsatte 2020 
att öka kraftigt i Europa, vilket hävdas 
bero på ett ökat intresse för hållbarhet 
på grund av pandemin. Danmark är nu 
bäst i världen på ekokonsumtion, enligt 
Ekowebs marknadsrapport 2021 i samar-
bete med Ökologisk Landsforening. An-
delen ekologiskt ökade där under 2020 till 
13 procent av total livs medelsförsäljning 
(inklusive Foodservice och minimarknader, 
specialbutiker m m).  

Tyskland som är världens näst största 
marknad för ekologiskt ökade med hela 9,7 
procent inom dagligvaruhandeln under 2019 
jämfört med året innan. 

I Storbritannien har ekoförsäljningen varit 
vikande under flera år, men har nu återhäm-
tat sig. Under 2019 ökade försäljningen av 
ekologiskt med 4,5 procent, och ekoandelen 
närmar sig drygt 2 procent. 

I USA – världens största marknad för 
ekologiska livsmedel – växte ekomarknaden 
under 2019 med 4,6 procent, och hade enligt 
Organic Trade Association en andel på 5,8 
procent av den totala livsmedelsmarknaden.  

POSITIVA SIGNALER FRÅN EU 
Inom ramen för den nya europeiska tillväxt-
strategin ”the New Green Deal” beslutade 
EU 2020 om en separat strategi för livsmedel, 
”Farm to Fork”, vars syfte är att säkerställa 
tillgång till säker, prisvärd och hälsosam mat 
i Europa samtidigt som miljön och klimatet 
ska värderas. I denna strategi har EU lagt 
fast en rad mål som ska vara uppfyllda 2030, 
bland annat att andelen ekologisk jordbruks-
mark inom EU ska uppgå till 25 procent. EU 
har beslutat om en handlingsplan och tillsatt 
resurser för att bidra till att målen ska kunna 
uppfyllas.   

Även i Sverige togs positiva politiska beslut 
under 2020, då regeringen i sin tilläggs budget 
adderade 25 miljoner per år under tre år till att 
främja ekologisk produktion och  konsumtion. 
Detta medför större förutsättningar för att de 
fastlagda målen om eko logisk konsumtion i 
den offentliga sektorn samt andel jordbruk-
smark kan uppfyllas till 2030.   

KOMMUNIKATION BYGGER VARUMÄRKET 
År 2020 inledde KRAV en helt ny typ av 
breda, varumärkesbyggande kampanjer under 

vinjetten Ät bättre. Den första vid årsskiftet 
följdes upp av ytterligare två under  sommaren 
och hösten. Dessa kampanjer syftar till att på 
ett överraskande sätt göra konsumenter som 
ännu inte köper KRAV-märkt intresserade 
av KRAV. Kampanjerna har visats i sociala 
 media, tidningar, bussar, Stockholms tunnel-
bana samt på stortavlor utomhus runt om i 
landet. Flera av våra kunder har medverkat i 
kampanjerna. 

Uppföljningen visar på mycket gott 
genomslag med stor räckvidd och en mer 
positiv syn på KRAV bland allmänheten. En 
undersökning visade att villigheten att  betala 
mer för en KRAV-märkt produkt ökade med 
43 procent bland dem som hade blivit expo-
nerade för sommarkampanjen jämfört med 
dem som inte sett kampanjen. 

Andra omfattande kampanjer lyfte kons roll i 
en hållbar livsmedelsproduktion samt vikten av 
goda arbetsvillkor och båda fick bra genomslag. 
I samband med den förstnämnda kommunicer-
ades både kött och mejeri produkter, och i den 
senare bananer, kaffe, russin och vin. Därut-
över gjordes flera digitala kampanjer som var 
kategori specifika såsom bröd & spannmål och 
fiske, samt omfattande insatser i samband med 
påsk, midsommar och jul.  

PR I HELA LANDET 
Genom debattartiklar och pressmeddelan-
den vill vi föra ut KRAVs syn på hållbar 
livsmedels produktion till en bred publik. 
KRAV skrev sju debattartiklar och två debatt-
repliker under 2020, varav tre debattartiklar 
var regionalt anpassade. Spridningen blev 
mycket god, totalt 186 publiceringar, där de 

regionalt anpassade spreds över hela landet. 
Över 30 pressmeddelanden skickades 2020 ut 
till media, varav många återpublicerades. En 
artikel av Tidningarnas Telegrambyrå (TT) 
om hur man bekämpar julens klimatbovar 
publicerades av 57 tidningar och nyhets sajter. 

FLER AKTIVA INOM EKO-SEPTEMBER  
För andra året genomfördes  kampanjen 
Eko-september av Organic Sweden i samar-
bete med Ekologiska Lantbrukarna, Konsu-
menter i Samverkan samt KRAV. Cirka 100 
företag var aktiva i butik, på sociala media 
och i annonsblad, vilket är en ökning från 
2019. För att utvärdera kampanjen och för 
att ge startskottet till kommande år genom-
förde Organic Sweden och KRAV den 30 

 september Ekologiska Framtidsdagen där ett 
80-tal personer medverkade.  

NY WEBBPLATS OCH DIGITALT VERKTYG 
KRAV lanserade en ny webbplats  under 
 sommaren 2020. Både plattformen, 
 strukturen, den grafiska profilen och inne-
hållet är uppdaterat eller helt nytt. Den nya 
och mer lättnavigerade webbplatsen är mer 
konsumentinriktad och lättare att uppdatera.  

 Kunder har efterfrågat en digital mark-
nadsföringslåda där de kan hämta kvalitets-
säkrat kommunikationsmaterial. Under 
hösten 2020 presenterades en sådan via ett 
digitalt event. Nu kan alla hitta uppdaterade 
bilder, annonser, förpackningstexter m m på 
ett enkelt sätt. Vidare har en film tagits fram 

som syftar till att sprida kunskap och inspi-
ration bland butiksmedarbetare. Filmen finns 
i tre versioner av olika längd. Den längsta 
används i kedjornas egna digitala kanaler för 
utbildning av butiks anställda, och kan även 
ses via KRAVs webbplats. 

FORTSATT STARKT FÖRTROENDE 
Varje höst genomför KRAV en kvantitativ 
konsumentundersökning. Den som  gjordes 
hösten 2020 visar att KRAV fortsatt är 
den mest välkända livsmedelsmärkning-
en bland svenska konsumenter, och som 
 konsumenterna är mycket positivt inställda 
till. KRAV är också den märkning som flest 
nämnde när de svarade på frågan vad de kan 
tänka sig att välja om de vill handla hållbart.



De nya reglerna ger viss valfrihet för 
lantbrukaren att utforma sin växtföljd och 
öppnar för nya sätt att odla. Reglerna trädde 
i kraft 1 januari 2021. Grundkravet att en 
KRAV-certifierad gård ska ha 20 procent vall 
eller gröngödsling i växtföljden finns kvar. 
Men lantbrukare som har en mindre andel 
vall (den måste dock vara minst 10 procent) 
eller gröngödsling, kan välja att lägga till två 
av tre miljöförbättrande alternativ: baljväxter 
i växtföljden, vinterbevuxen mark eller odling 
av grödor som förbättrar jordhälsan. För att 
ytterligare minska risken för övergödning 
då växtnäring hamnar i vattendrag och för 
att förbättra hushållningen med växtnäring 
(fosfor är en begränsad resurs), skärptes 
kraven på tillförd kvävemängd och att fler 
lant brukare måste göra fosforbalans.  

LARM OM VÄXTNÄRING 
Under våren 2020 fick KRAV  signaler 
om att det fanns rester av kemiska 
bekämpnings medel i vissa växtnäringar 
med  märket ”godkänd för ekologisk odling”. 
KRAV, certifieringsorgan och tillverkare 
genomförde då ett omfattande analys- och 
utrednings arbete för att reda ut hur detta 
kunde hända. Resultaten visade att rester av 
bekämpningsmedel som bryts ner lång-
samt hittades i vissa växtnäringsprodukter, 
men inte i alla. Resterna kan ha kommit 
in i växtnäringen från den näringsrika 

restprodukten vinass från konventionell 
socker- och etanoltillverkning. Enligt 
EU-förordningen för ekologisk produktion 
och även enligt KRAVs regler är det tillåtet 
att använda konventionella växtrester och 
biprodukter från livsmedelsindustrin som 
substrat i växtnäring godkänd att använda i 
ekologisk odling.  

KEMIKALIERESTER UNDER GRÄNSVÄRDEN  
Det är viktigt att närings ämnen förs tillbaka 
i ett kretslopp till jorden, och det  ekologiska 
lantbruket måste kunna tillgodoses med 
tillräcklig näring när det råder brist på 
ekologisk växtnäringsråvara. Men i detta fall 
blev det tydligt hur bekämpningsmedels-
rester från det konventionella lantbruket 
sprider sig även till ekologisk produktion. 
De kemikalierester som man fann, var under 
de gränsvärden som är tillåtna i livsmedel 
för människor och i foder för djur. Resterna 
 påverkar dock till exempel  tomatodlingar 
vid halter som är betydligt lägre än de 
gränsvärden som anses vara skadliga för 
människor och djur.

Flera producenter drog tillbaka sina 
produkter sedan de hade gjort egna analyser. 
För att säkerställa att växtnäring för ekologisk 
produktion inte skadar den odling den är 
avsedd för gör KRAV en översyn av reglerna 
i kapitel 12 om tillverkning, hantering och 
marknadsföring av produktionshjälpmedel.

UTMANANDE EU-FÖRORDNING
EU:s förordning för ekologisk produktion 
utgör grund för KRAVs växtodlingsregler. I 
de EU-regler som börjar gälla 2022 införs nya 
hårdare krav på utsäde för lantbrukare. En 
annan utmaning i den nya EU- förordningen 
är att all ekologisk  produktion, inklusive 
odling i växthus, måste ske direkt i mar-
ken.  Odling i så kallade avgränsade bäddar 
kommer inte längre vara tillåtet, med ett par 
undantag. Dessa förändringar kan komma att 
påverka svenska producenters möjlighet att 
öka sin ekologiska produktion.  

    

Växtodling är grunden i all livsmedelsproduktion, och ekologisk odling är bra för den biologiska 
 mångfalden, klimatet och för bönderna. Under år 2020 utvecklade KRAV regelverket för att ytterligare 
förbättra miljöaspekterna samt möjliggöra mer lönsam produktion för växtodlingsbönder. 
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Växtnäringsläckage 
minskar med nya regler

Växtodling 

Marknadsdata för växtodling
2020 fanns 388 142 ha (2019: 403 162) KRAV-godkänd åkermark,  inklusive 
åkermark i karens. Tillsammans utgör det 15 procent av all åkermark i 
Sverige.  

Den KRAV-certifierade jordbruksmarken (åker och betesmark inklusive 
mark i karens) ökade från 2018 till 2019, men minskade med 3 procent 2020 
jämfört med 2019. Den var under 2018: 474 731 ha, 2019: 505 020 ha och 
2020: 488 082 ha.

KRAV-certifierad omställd jordbruksmark (åker- och betesmark inklusive 
mark i karens) utgjorde under 2020 16 procent av all jordbruksmark i Sverige. 

16%

WWF: VÄLJ KRAV!

WWF vill hjälpa konsumenter 
att välja den mest hållbara maten. 
Under 2020 presenterade WWF 
för första gången en Vego-guide. 
I den bedöms vego-proteiner, 
grönsaker, frukt, bär, nötter och 
spannmål. Bedömningarna är ba-
serade på vetenskapligt underlag 
från Sveriges Lantbruksuniversitet 
avseende biologisk mångfald, 
bekämpningsmedel, klimat och 
vattenförbrukning. För de allra 
flesta av dessa vegetariska 
råvaror och livsmedel 
bedöms KRAV-märkt och 
ekologiskt vara det bästa valet. 

Källa: KRAV

FÖRDELNING AV GRÖDOR PÅ KRAV-GODKÄND JORDBRUKSMARK 2020 (2019)

Vall & bete på åker 192 135 ha (200 610 ha) 

Spannmål 118 690 ha (113  713 ha)

Baljväxter 15 977 ha (14  268 ha)

Oljeväxter 7 369 ha (7 524 ha)

Grönsaker 1 571 ha (1 577 ha)

Potatis 1 720 ha (1 908 ha)

Frukt & bär 193 ha (541 ha)

Betesmark 91 813 ha (91 126 ha)

        Vall & bete  
          på åker

Betesmark

Spannmål

GYNNSAMT FÖR  
EKOODLING 

Enligt Jordbruksverkets statistik 
har mark med ekologisk odling 
ökat med 58 procent de senaste tio 
åren.  Regeringen har i sin handlings-
plan för livsmedelsstrategin som mål 
att 30 procent av den svenska 
jordbruksmarken ska vara ekologiskt 
certifierad 2030. En stor andel av den 
ekologiska arealen är och förväntas 
vara KRAV-certifierad.    

MER BIOLOGISK 
MÅNGFALD
 
KRAVs specifika  växtodlingsregler 
går längre än EU:s förordning 
för ekologisk produktion och ger 
de bästa förutsättningarna för att 
bevara och skydda den biologiska 
 mångfalden i odlingslandskapet. Det 
handlar till exempel om strikta krav 
på växtföljd, vilket bidrar till hög 
biologisk mångfald. Reglerna ställer 
också krav på skyddszoner mot 
vattendrag och regler för växtnärings-
hushållning för att minska risker 
för växtnäringsläckage, och som 
därför skyddar akvatiska miljöer och 
gynnar den biologiska mångfalden 
i hav, sjöar och vattendrag. Dessut-
om är förbudet mot användning av 
naturfrämmande kemiska bekämp-
ningsmedel och konstgödsel i både 
KRAV-certifierad och EU-ekologisk 
produktion mycket viktigt för den 
biologiska mångfalden. 

       

 

Minskad tillförsel av  
tungmetaller
Förhindra näringsläckage  
till vattendrag
Effektivt näringsutnyttjande

Varierad växtföljd 
Ingen konstgödsel
Inga kemiska bekämpningsmedel
Ingen GMO
Ekologiskt utsäde

Andel  
KRAV-godkänd 
jordbruksmark  
i Sverige.

ODLING MED FÖRDELAR. Odling av KRAV-märkt spannmål  gynnar den biologiska 
 mångfalden, samtidigt som ogräs,  skadedjur och sjukdomar har svårare att få fäste. Detta 
beror på att bonden växlar mellan olika grödor i sina odlingar och inte använder natur-
främmande kemiska bekämpningsmedel. För att öka jordens bördighet och mullhalt ingår 
vall (gräs och klöver) eller gröngödsling (växter som inte skördas utan brukas ned) i KRAV -
bondens växtföljd. På så sätt binds luftens koldioxid i  marken, vilket också är bra för klimatet.
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KAMPANJ OM KOR. Under fyra  veckor 
i april-maj 2020 lyfte KRAV kons roll i det 
ekologiska kretsloppet genom en kampanj 
som fick stor uppmärksamhet. Kor på 
KRAV-certifierade gårdar har  huvudrollen  
i ett kretslopp som även kan ge hållbar och 
KRAV-märkt vegetarisk mat. 
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Djur viktiga för den 
biologiska mångfalden

Djurhållning

Djuren är viktiga för en hållbar livsmedelsproduktion – deras betande bidrar till ökad biologisk mångfald, 
inte minst på marker där inget annat kan odlas, dessutom behövs deras gödsel för odling av vegetariska 
råvaror. Samtidigt påverkar djuren klimatet, därför är det extra angeläget att konsumenter väljer kött som 
har producerats med stor djur- och miljöhänsyn. 

Antal djur inom KRAV-certifiering 2020

Värphöns
1,1 miljoner – (2019: 1,2 miljoner) 

Nötkreatur 
267 000 – (2019: 276 440)

Slaktsvin
31 400 – (2019: 32 500) 

Inom djurhållningen har det funnits flera 
områden där det har varit otydligt hur den 
kommande nya EU-förordningen ska tolkas. 
Det har givit upphov till oro inom exem-
pelvis fjäderfäbranschen, då de nya kraven 
kan komma att påverka deras produktion 
negativt. KRAV har arbetat tillsammans 
med olika aktörer för att försöka motverka 
negativa effekter av EU-förordningens detalj-
regler. Arbetet kommer att fortsätta under 
2021 och KRAV kommer verka för att få 
till stånd en smidig övergång så att de nya 
reglerna kan fungera utan stora merkostnader 
för lantbrukarna.  

VILL MINSKA ÖVERNATTNING 
Under 2020 slutfördes översynen av KRAVs 
regler för slakt, med syfte att ytterligare 
förbättra djurvälfärden och göra reglerna 
mer användarvänliga för slakterierna. Nya 
regelskrivningar togs fram i samarbete med 

en referensgrupp med representanter från 
certifieringsorgan, forskningen, slakterier och 
djur producenter. De nya reglerna som trädde 
i kraft första januari 2021 innebär framför 
allt förändringar när det gäller övernattning 
som har begränsats ytterligare för vissa 
djur kategorier, som exempelvis kalvar och 
ensamma djur. Flertalet andra regler har också 
justerats, som exempelvis krav på halkfria 
underlag och att hård drivning inte får ske av 
några djur alls på KRAV-certifierade slakterier.   

KRAV-MÄRKT GRIS BÄST 
En forskningsnyhet från Sveriges Lantbruks-
universitet (SLU) gav stöd för KRAV-certi-
fierad djurproduktion. Forskarna visade att 
svenskt KRAV-märkt griskött är allra bäst ur 
ett socialt hållbarhetsperspektiv, jämfört med 
svenskt konventionellt och genomsnittligt 
europeiskt. I en så kallad social livscykel-
analys som visar effekterna av att producera 

1 000 kilo griskött, hade forskarna jämfört en 
mängd sociala aspekter såsom säker arbets-
plats, skälig inkomst och djurens välfärd. 

KONS VIKTIGA ROLL 
I en omfattande kampanj lyfte KRAV kons 
viktiga roll i en hållbar livsmedelsproduktion. 
KRAV ville bidra till en nyanserad debatt 
kring vad som är hållbara livsmedel och öka 
konsumenternas medvetenhet och kunskap 
om KRAV-certifierade kor. Kampanjen  bestod 
av filmer, annonser i sociala medier och print 
samt on-pack-etikett i samarbete med en 
kund. En illustrativ poster som förklarar varför 
kor är viktiga distribuerades till över  tusen 
mottagare varav många skolor. Kampanjen 
förstärktes med PR-insatser inklusive  regionala 
debattartiklar. Genomslaget  överträffade 
målen och nådde samman taget över en miljon 
svenskar som på olika sätt interagerade eller 
tog del av kampanjen.  

Under 2020 har antalet djur på KRAV-certifierade gårdar 
minskat. Det antas bero på minskad efterfrågan.

Lamm
38 700 – (2019: 41 150)

 Slaktkyckling 
740 000 – (2019: 714 000) 

MÖJLIGHET TILL  
NATURLIGT BETEENDE 

KRAVs regelverk för djurhållning 
utgår från EU-förordningen för 
ekologisk produktion, med krav på 
ytterligare god djurvälfärd. Reglerna 
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.  

WWF:s KÖTTGUIDE FÖR 
HÅLLBARA MATVAL 

Köttkonsumtion 
står för cirka  hälften 
av matens  totala 
klimat utsläpp i 
Sverige,  därför bör 
vi äta mer  vegetarisk 
kost. Det kött vi 
väljer bör  produceras 
på ett  hållbart sätt. 
WWF:s Köttguide hjälper konsu-
menter att välja det mest hållbara 
köttet. Enligt guiden är KRAV-märkt 
kött och KRAV-märkta ägg de 
mest hållbara valen när det gäller 
 klimat, biologisk mångfald,  kemiska 
 bekämpningsmedel, djurvälfärd och 
användning av antibiotika.  

 

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.
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KRAV-märkt sjömat  
– riktigt hållbart

Fiske och vattenbruk

Sjömat har ofta liten miljöpåverkan och många hälsofördelar, och är därmed en viktig del av en hållbar 
livsmedelsförsörjning. KRAV-märkt fisk- och skaldjur rekommenderas i Världsnaturfondens Fiskguide.  

Marknadsdata för fiske och vattenbruk

2020 fanns 7 KRAV-certifierade företag (2019: 6) med 
 totalt 30 fiskefartyg (2019: 28) som fiskar KRAV-märkt 
torsk, kolja, sej, nordhavsräka och nordsjösill.

2020 fanns 4 vattenbruksföretag (2019: 6) som 
 till sammans erbjuder KRAV-märkta musslor, ostron, 
lax och alger.

Mat från sjö och hav, eller marina livsmedel, 
är jämfört med andra animaliska livsmedel 
ofta mer hållbara. Till exempel behöver ostron 
och musslor som odlas i haven inga tillsatser 
eller foder, de förökar sig själva och hjälper 
dess utom till att rena vattnet. Musslorna 
äter plankton som frodas i det närings rika 
kust vattnet och bidrar till att minska över-
gödningen i de bohuslänska fjordarna. 

Fisk och skaldjur har även flera fördelar 
ur ett hälso- och resursperspektiv. Musslor 
är näringsrika och utgör en hållbar protein-
källa både som livsmedel och i foder. Skalen 
kan dessutom bli gödning för åkern. 

Med tanke på att vi i Sverige importerar 
75 procent av den sjömat vi äter, och att 
vi av både hälso- och miljöskäl bör äta 
mer fisk och skaldjur, finns det en stor 
 potential i att utveckla svensk produktion 
av hållbar sjömat visar forskning från 
bland annat RISE.   

HÅLLBART ODLAD SOCKERTÅNG 
Ett KRAV-certifierat företag, som är en av 
Europas ledande producenter av hållbart 

odlad sockertång, har ytterligare skalat 
upp sina odlingar. Stor skaliga tångodlingar 
ger en klimatsmart råvara genom att binda 
koldioxid och fosfor och därmed bidra 
till minskad övergödning av våra hav. Att 
odla växt baserad mat i havet tar inget land 
i  anspråk, samtidigt som havsmiljön för-
bättras genom ökad biologisk mångfald av 
andra arter i och kring odlingarna. 

NYA RIKTLINJER FÖR VATTENBRUK 
KRAV är med och stöttar arbetet med att ta 
fram svenska riktlinjer för ekologiskt vatten-
bruk, något som inte tidigare ingått i Natio-
nella Riktlinjer för ekologisk produktion. Det 
kan förhoppningsvis öka intresset ytterligare 
för ekologiskt vattenbruk i Sverige. 

GRÖNT LJUS I WWF:S FISKGUIDE 
Världsnaturfonden (WWF) rekommenderar 
i sin Fiskguide KRAV-märkt fisk som bästa 
val för konsumenter, dagligvaruhandel och 
 restauranger. Bland de fiskar som får grönt 
ljus är bland annat KRAV-märkt lax, guld-
sparid, torsk, sej, räkor och sill. 

KRAV-MÄRKT FISKE

 

Striktare krav på fiskemetoder 
(ex bottentrålning)
Striktare krav gällande 
 främmande ämnen (risk för hälsa 
och miljö)
Krav på bränsleförbrukning

Hållbara fiskebestånd
Minskad miljöpåverkan
God fiskeförvaltning

KRAV-MÄRKT VATTENBRUK

 

KRAVs allmänna regler på 
verksamheten, bland annat krav 
på miljöpolicy, klimathänsyn och 
förnybar el

Omgivande ekosystem  
får inte skadas 
Inga syntetiska tillsatser i fodret
Sjukdomar ska om möjligt 
 bekämpas biologiskt

MCS ÄR  GRUNDEN  
I KRAVs FISKEREGLER 

KRAV-märkt vildfångad fisk  måste 
komma från MSC-certifierade 
bestånd, vilket innebär att deras 
livskraftighet har bedömts vara goda. 
KRAV har därutöver fler regler, till 
exempel att fiskeredskapen som 
används ska begränsa skador på 
andra djur och minimera bifångster 
av fiskarter som inte är avsedda att 
fångas. I KRAV-certifierat fiske är 
 bottentrålning av annat än nordhavs-
räka förbjudet. Bottentrålning kan 
skada botten och andra arter i havet, 
och är mycket bränslekrävande.

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 certifieringsorganen 
faktorer som spårbarhet, fiskvälfärd, 
kemikalier och bränsleförbrukning.  

KRAV-MÄRKTA 
 VATTENBRUK 

Med vattenbruk menas odling av fisk, 
skaldjur eller alger. KRAV-certifierade 
vattenbruk 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 
att tillsätta syntetiska tillsatser i 
fodret och sjukdomar ska om möjligt 
bekämpas biologiskt 

Fiskguiden finns att läsa på 
 fiskguiden.wwf.se 

MUSSLOR RENAR HAVEN. KRAV-märkta  musslor bidrar 
till att minska övergödningen i bohusländska fjordar. 
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Livsmedelsförädling och försäljning

KRAVs regler för butikscertifiering avvecklades vid årsskiftet 2020/2021, då de inte ansågs skapa 
 tillräckligt med mervärden. Istället kan butiker certifiera sig enligt KRAVs regler för förädling, eller 
 registrera sig för varumärkesanvändning om butiken vill använda KRAVs namn eller märke vid försäljning 
av oförpackade KRAV-märkta livsmedel direkt till konsument.  

Nytt sätt att lyfta  
fram KRAV-märkt

KRAVs fokus de senaste åren har varit att öka 
intresset för KRAV-märkta  livsmedel inom 
dagligvaruhandeln. Under 2020  lanserades 
en rad verktyg som har efterfrågats av 
dagligvaruhandeln: en digital marknads-
föringslåda som omfattar texter, annonser, 
bilder och filmer som företag kan använda för 
att  underlätta kommunikationen av KRAV- 
märkta  produkter. Vidare presenterades en 
utbildningsfilm som dagligvarukedjorna kan 
använda för att  inspirera och utbilda med-
arbetare i butik.   

ENKLARE KOMMUNICERA KRAV-MÄRKT 
Ett nytt sätt att kommunicera KRAV- 
märkta produkter har utvecklats under 
året. Det  kräver en registrering på KRAVs 
webbplats, som sedan möjliggör använd-
ning av KRAV-märket vid försäljning 
av produkter som har tagits ur sin för-
packning. Den som registrerar sig får till 
exempel  använda KRAV-märket intill det 
KRAV-märkta  köttet på  restaurangens 
meny, eller intill det KRAV-märkta kaffet 
på ett café.  Registrerade företag kan 
tydliggöra KRAV-märket vid produkten, 
men inte marknadsföra verksamheten 
som KRAV-certifierad till skillnad från 
 exempelvis en KRAV- certifierad restau-
rang. För att kontrollera att villkoren för 
 registreringen följs kommer stickprovs-
kontroller utföras. 

UNDERLÄTTA FÖR SVENSKT KRAV 
Flera av KRAVs svenska kunder önskar 
 tydligare kommunikation kring produkter 
som är både svenska och KRAV-märkta. För 
att underlätta för dem tog KRAV fram förslag 

på ett nytt KRAV-märke med ett blågult 
emblem. När detta märke skickades på remiss 
fick vi tydlig återkoppling från branschen om 
att det inte var önskvärt med motiveringen 
att det redan finns ursprungsmärkningar på 
marknaden. Istället inledde KRAV en dialog 
med Svenskmärkningen AB som i februari 
2021 resulterade i ett nytt  samarbete. Syftet 
är att underlätta för konsumenterna att hitta 
 produkter som både är märkta med KRAV 
och Från Sverige.  Initialt kommer ett gemen-
samt skylt- och marknadsföringsmaterial tas 
fram för  producenter och butiker.  

NATURLIG FÖRÄDLING 
KRAV-märkt livsmedelsförädling innebär 
bland annat tillverkning av livsmedel utan 
onödiga tillsatser. 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 (sprit), 
 koldioxid och fett. Eftersom KRAV- 
märkta produkter ska vara så naturliga 
som möjligt godkänner KRAV endast 45 
livsmedelstillsatser ( jämfört med cirka 
300 godkända tillsatser enligt svensk 
lag). Bland annat får inte nitrit användas 
i charkprodukter. Konstgjorda sötnings-
medel 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.  

Förutom strikta regler för tillsatser i 
livsmedel och vid förädling måste förpack-
ningarna vara miljöanpassade. KRAVs 
Förpackningslots är ett verktyg som hjälper 
livsmedelsproducenter att använda mer 
miljöanpassade förpackningar. Misstänkta 
miljö- och hälsoskadliga ämnen (så kallade 
SIN-ämnen) i förpackningar ska kartläggas 
och fasas ut. Förpackningar för KRAV- 
märkta produkter får inte innehålla Bisfenol 
A eller klorbaserade plaster såsom PVC 
(med undantag för locktätningar samt i 
tätskikt på metall). 

MARKNADSANDELAR I HANDELN  
Försäljningen av KRAV ökade i dagligvaru-
handeln under 2020 (se nästa sida), men 
samtidigt minskade KRAVs marknadsandel 
från 3,4 procent (2019) till 3,2 procent av total 
försäljning i dagligvaruhandelns butiker och 
e-handel, enligt Nielsen. Under 2019 rappor-
terades försäljningsvärdet för KRAV-märkta 
produkter till cirka 9,4 miljarder kronor.  

Inom e-handeln ökade försäljningen av 
ekologiska och KRAV-märkta livsmedel 
till sammans med över 90 procent under 
2020, enligt Svensk Dagligvaruhandels 
ekorapport 2020. Orsakerna anses vara flera: 
 konsumenter i e-handeln väljer i högre grad 
ekologiska livsmedel än de som handlar i 
butik, ekologiska produkter i e-handeln är 
lättare att hitta genom filtrering på ekologiskt 
och KRAV-märkt  exponeras likvärdigt med 
andra produkter.   

Antalet KRAV-certifierade företag inom livsmedelsförädling fortsätter 
att öka, från 687 stycken under 2019 till 697 under 2020. Det visar att det 
finns ett intresse inte minst bland små- och medelstora företag att tillverka 
KRAV-märkta produkter. 

Enligt analysföretaget Nielsen ökade försäljningen av KRAV-märkt i 
dagligvaruhandelns butiker och e-handel under 2020 med 65 miljoner 
kronor jämfört med 2019, en ökning med drygt 1 procent. Volymmässigt 
ökade försäljningen med 3 procent. Ökningen var störst inom kategorierna 
kött och ägg, men även djupfryst, grönsakskonserver, kaffe och mjöl ökade.  

Marknadsdata Livsmedelsförädling

Kampanj: 

Årets Ekopris är KRAVs utmärkelse som delades ut på White Guide Greens gala 
31 augusti. Vinnarbutiken blev Coop Järna.

Coop Järna vann Årets ekopris

POPULÄRA 
MATGRYNER. 
Frebaco kvarn 
KRAV-märkte 
fyra av sina 
 matgryner  
under 2020.
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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.

Restauranger kan KRAV-certifieras med en, två eller 
tre stjärnor. Antalet stjärnor visar på hur stor andel 
av restaurangens mat som är tillagad med god-
kända livsmedel. En KRAV-certifierad restaurang 
måste följa KRAVs regler för energianvändning och 
använda sig av miljöanpassade rengöringsmedel. 
Restaurangerna ska även ha utbildad personal som 
har koll på KRAVs regler och kan svara på frågor 
om ekologiska ingredienser. 

KRAVs restaurangcertifiering

Foto: Emma Casserlöv

2020 ett tufft år för  
restaurangbranschen

Restauranger och storhushåll

Coronapandemin har drabbat restauranger och storhushåll mycket hårt. För många privata restauranger 
försvann kundunderlaget mer eller mindre över en natt. De offentliga köken har klarat sig bättre, där har 
verksamheten rullat på, om än inte i samma omfattning som före pandemin.  

Flera café- och restaurangkedjor tvingades 
under 2020 säga upp sin KRAV-certifiering på 
grund av den totala ekonomiska inbromsning 
som coronapandemin orsakat. KRAV har 
försökt bistå branschen på olika sätt. Vi har 
till exempel erbjudit den digitala restaurang-
utbildningen gratis, och också försökt hjälpa 
mindre producenter som levererar till bran-
schen (se sidan 12 - Omvärld).  

ÖVERSYN FÖR ÖKAD HÅLLBARHET
Under 2020 började KRAV trots en begränsan-
de pandemi att tillsammans med många aktörer 
formulera uppdaterade regler för storhushåll 
och restauranger. Syftet är att KRAV-certi-
fieringen ska skapa ännu bättre mervärden 
avseende hållbarhet och lön samhet, och att 
regelverket ska bli enklare att använda. För 
att möta kundernas synpunkter kommer nya 
KRAV-märken för restaurang att lanseras i 
samband med att de nya reglerna träder i kraft. 
Reglerna skickades på en andra remiss i februari 
2021 och ska träda i kraft 1 januari 2022.   

KRAV-MÄRKT I OFFENTLIGA KÖK 
Enligt regeringens mål ska 60 procent av all 
offentlig livsmedelskonsumtion vara eko-
logisk 2030. Andelen ekologiskt i offentliga 

kök var enligt Ekomatcentrums uppgifter  
39 procent 2019 (2018: 38 procent). Av 
detta var 55,1 procent KRAV-märkt enligt 
statistik från DKAB/Mashie (2018: 55,1 
procent). Enligt kompletterande statistik 
från DKAB/Mashie, som har uppgifter från 
cirka 185  kommuner, var ekoandelen andra 
halvåret 2019 36 procent, första halvåret 
2020 37 procent och slutligen andra halvåret 
2020 38 procent. Siffrorna från Ekomat-
centrum och DKAB/Mashie skiljer sig 
alltså något åt men pekar mot att andelen 
ekologiskt fortsätter att öka i kommuner och 
regioner trots tuffa tider.  

I slutet av 2020 var 21 kommuner 
KRAV-certifierade (20 st 2019) och fler 
 kommuner förbereder certifiering. 

HÅLLBAR UPPHANDLING VIKTIGT 
KRAV medverkar fortsatt i nätverket 
ModUpp, ett nätverk som består av Sveriges 
tredjepartscertifieringar. ModUpp uppmanar 
beslutsfattare och inköpare inom offentlig 
sektor att använda tredjepartscertifiering-
ar för att driva en modern och hållbar 
upphandling. Under året har nätverket 
genomfört ett upprop till politiker om att 
underlätta för kommuner och regioner 

att ställa miljökrav i sina upphandlingar. 
ModUpp har även en pågående dialog 
med  Upp handlingsmyndigheten med syfte 
att förenkla och förbättra de hjälp medel 
 myndigheten har tagit fram. 

UTMÄRKELSER FÖR HÅLLBAR MAT 
KRAV-certifierade  snabbmatsrestaurangen 
Kalf&Hansen vann 2020 KRAVs pris 
360°Lighthouse, som lyfter pionjärer inom 
ekologi och hållbarhet. I flera av tävlingens 
tio kategorier var KRAV-certifierade restau-
ranger och hotell nominerade. På guidens 
rankinglista över de mest hållbara restaurang-
erna i  Norden fanns flera KRAV-certifierade, 
bland de främsta  Lilla Bjers i Västerhejde på 
 Gotland, förra årets vinnare av KRAVs pris.  

KRAV fortsätter även samarbetet med 
White Guide Junior och White Guide  Senior, 
som utser föregångare och före bilder inom 
förskole-, skol- och äldreomsorgskök. Syftet 
med dessa guider är att höja kvaliteten på 
den offentliga gastronomin genom att  lyfta 
och sprida goda exempel från senior- och 
skolmats sverige. KRAVs pris ”Årets Håll-
bara offentliga  restaurang” vanns år 2020 av 
 Vallens  Miljöskola i Sundsvall, som har två 
stjärnor i KRAVs restaurangcertifiering.  

KRAV-certifierade snabbmatskedjan Kalf&Hansen vann KRAVs pris 360°Light house 
med motiveringen "Nordisk, ekologisk snabbmat som serveras efter säsong och 
under ledning av pappa Rune och hans son Fabian. Detta är cikulär matlagning för 
folket – trevligt, modernt och gott, utan några tillsatser – en FYR [med hänvisning till 
prisets namn Lighthouse] som lyser upp och visar vägen.”

Hållbarhetshjältar lyser upp och visar vägen
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Asien  
51% (47%)

Afrika 
27% (28%)

   Europa 
14% (15%)

Oceanien
1% (1%)

Nordamerika
1% (1%)

Latinamerika 
7% (8%)

Regelförslag för  
bättre arbetsvillkor

Import

KRAV är en hållbarhetsmärkning som även omfattar regler för att säkerställa att de som  producerar 
KRAV-märkta livsmedel har goda arbetsvillkor. Därför har KRAV särskilda krav vid import och införsel från 
länder med svag lagstiftning kring socialt ansvar eller där lagstiftningen efterlevs dåligt.  Under 2020 har 
KRAV arbetat för att hitta praktiskt tillämpbara regler för att verifiera schyssta arbets villkor i länder som 
hittills har varit undantagna från dessa krav, bland annat inom EU.  

Källa: FiBL survey 2020

Fördelning av ekologiska producenter i världen 2019

       

 
Ekologisk produktion

Goda arbetsvillkor
Fackliga rättigheter
Mänskliga rättigheter
Skyddsvärd natur

Grundläggande för produkter som impor-
teras eller förs in till Sverige för att KRAV- 
märkas, är att de ska vara certifierade enligt 
EU-förordningen för ekologisk produktion. 
Utöver det har KRAV tilläggskrav om socialt 
ansvar som måste uppfyllas, som till exempel 
arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Dessa 
tilläggskrav  gäller i dag verksamheter med 
fler än nio arbets tagare utanför EU, EES, 
Schweiz, Storbritannien, Nordirland, USA, 
Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.  
 
FÖRSLAGET OMFATTAR FLER LÄNDER 
Det översynsarbete av tilläggskraven kring 
mänskliga rättigheter och arbetsvillkor som 
gjordes under 2020, utmynnade i ett förslag 
för de länder som hittills varit undantagna 
från tilläggskrav. Även i dessa länder finns 
 arbetstagare med dåliga arbetsvillkor, och 
 syftet med regelförslaget är att ge förutsätt-
ningar för att upptäcka undermåliga arbets-
villkor vid produktionen av KRAV- certifierade 
produkter i dessa länder. Enligt förslaget ska 
företag som importerar eller för in produkter 
för KRAV-märkning arbeta systematiskt för att 

identifiera och minimera risker i leverantörs-
kedjan när det gäller socialt ansvar. Förslaget 
skickas på remiss under våren 2021, och om 
de nya reglerna fastställs av KRAVs styrelse 
börjar de gälla från 1 januari 2022. 

OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR
KRAV har även regler för att värna 
 skyddsvärd natur, regler som saknas i 
EU-förordningen för ekologisk produktion. 
Förutsättningarna för ekologisk produktion 
kan vara väldigt olika runt om i världen. 
Därför skiljer sig KRAVs regler för impor-
terade varor från de inhemskt producerade 
på några områden. Som ett exempel tillåts 
användning av  kopparpreparat i utländsk 
vinproduktion, men inte på svenska 
KRAV-certifierade 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 
checklistor. Det finns också ett 70-tal KRAV- 

certifierade företag utanför Sverige som 
kontrolleras av de svenska  ackrediterade 
 certifieringsorganen. Dessa ska uppfylla de 
allmänna reglerna om till exempel miljö-
policy, och miljöanpassade  ren göringsmedel 
som gäller för alla KRAV- certifierade 
företag. Vidare gäller sedan 2020 samma 
förpackningsregler för produkter som packas 
 utomlands som för dem som packas i Sverige.  

MER ÄN HÄLFTEN IMPORTERAS 
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 huvud sakligen består av 
svenska  råvaror, behövs ofta någon  importerad 
 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 inte kan leva upp till 
dessa. KRAV-märkt kött och  mejeriprodukter 
 kommer därför  nästan uteslutande från 
 svenska gårdar.  

KRAV ställer extra tuffa krav på socialt ansvar, som till exempel bra arbetsvillkor, i 
 produktionens alla led av KRAV-märkta livsmedel, i länder där den sociala lagstiftningen 
är svag eller där den efterlevs dåligt. Enligt KRAVs nuvarande regler gäller det  länderna 
utanför EU, EES-området, Schweiz, Storbritannien och Nordirland, USA, Kanada, 
 Australien, Nya Zeeland och Japan. I kampanjen Bättre arbetsvillkor lyfte KRAV vikten 
av goda arbetsförhållanden under hösten 2020. 

Bättre arbetsvillkor ingår i priset

FO
TO

: A
DA

M
 K

LIN
G

ET
EG



  

26

2017 2018 2019 2020

Antal helårsanställda 29 28 26 26

Fördelning kvinnor/män % 76/24 86/14 80/20 85/15

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

Sjukfrånvaro, korttid % 1,2 1,5 1,6 0,2

NPI Arbetsglädje 64 59 69 66

NPI Lojalitet 75 67 76 75

PERSONALFAKTA

Distansarbete  
under 2020
Coronapandemin ändrade kraftfullt förutsättningarna för KRAV som arbetsplats under 2020. Med väl 
utbyggda IT-system har verksamheten kunnat drivas vidare på ett väl fungerande sätt. 

Medarbetare

Liksom på många andra arbetsplatser 
världen över, ställde KRAV under 2020 
om till distansarbete. Sedan mars månad 
2020 har de flesta medarbetare på KRAV 
huvudsakligen arbetat hemifrån på grund 
av corona-pandemin. En lyckosam om-
ständighet mitt i detta, var att KRAV året 
innan hade bytt serversystem till internet-
baserade  Microsoft 365, med de möjligheter 
till digitalt arbete som detta system ger via 
applikationer som Teams. Varje avdelning 
kunde omgående införa korta ”starta-upp-
dagen -möten”, som sedan har följts av digi-
talt fredagsfika, kick-off, sommaravslutning, 
cook-along m m.  

Via två enkäter har upplevelsen av att 
arbeta hemifrån följts upp. Resultaten visar 
att hemarbete på många sätt varit positivt, 
om än den fysiska arbetsmiljön har varit 
utmanande för vissa. KRAV har säkerställt att 
storskärmar, tangentbord och headsets har 
kunnat hämtas hem från Uppsala- kontoret, 
för att den individuella ergonomin ska vara 
så bra som möjligt. Vid enkäterna har det 
framkommit att det finns svårigheter att 
samarbeta mellan avdelningar, därför har vi 
infört veckomöten med möjlighet att träffas 
över avdelningsgränserna. 

FORTSATT ARBETE UTIFRÅN LEDORDEN 
Utifrån den gemensamma värdegrunden och 
de nya ledorden har KRAV gått vidare med 
att ta fram en ledarprofil. Nästa planerade 

steg var att ledningsgruppen skulle genom-
föra ett ledarskapsprogram med den nya 
ledarprofilen som grund, men detta har fått 
skjutas på framtiden bland annat på grund av 
pandemin. Ledorden är en del av medarbe-
tarsamtalen och speglas i nya lönekriterier. 

UTMANANDE SAMARBETA PÅ DISTANS 
Den årliga enkätundersökning av med-
arbetarnas uppfattning om arbetsmiljö och 
arbets villkor, Nöjd Personal Index (NPI) 
 genomfördes i november. Årets resultat 
 visade på en försämring jämfört med 2019 
– avseende arbetsglädje 66 (2019: 69) och 
lojalitet 75 (2019: 76). En förklaring som 
medarbetarna lyfte vid utvärderingen var 
svårigheten att få till samarbete och ge 
 feedback när man jobbar hemifrån.  

KOMPETENSUTVECKLING 
I en organisation som KRAV är uppdaterad 
kunskap om hållbar livsmedelsförsörjning 
och omvärldstrender en förutsättning för 
att upprätthålla bra regelutveckling och 
trovärdigt varumärke. I samband med 
årliga medarbetarsamtal diskuteras och 
 planeras medarbetares individuella behov av 
 kompetensutveckling. 

SAMARBETE MED FACKET 
KRAV följer Fremias (fd KFO – arbets-
givarorganisationen för företag och organi-
sationer inom kooperation, idéburen välfärd 

och civil-samhälle) kollektivavtal. Som 
komplement till detta finns ett lokalt avtal. 
På arbetsplatsen finns en lokal fackklubb, 
KRAV-ettan, med medlemmar från Unionen 
och Akademikerna. Arbetsmiljökommittén 
(AMK) bestod 2020 av två skyddsombud och 
en person från ledningen. 

HÄLSA OCH FRISKVÅRD 
Alla medarbetare på KRAV erbjuds upp 
till 2 000 kronor per år i friskvårdsbidrag. 
De  gemensamma aktiviteter som tidigare 
er bjudits har inte kunnat genomföras av för-
klarliga skäl. I stället har det skapats initiativ 
med gå-tävlingar och digital yoga. Sjukfrån-
varon på KRAV var under 2020 0,2 procent 
(2019: 1,6 procent) mätt i timmar av ordi-
narie arbetstid avseende kort sjukfrånvaro. 
Den stora nedgången kan bero på minskad 
exponering för exempelvis förkylningsvirus. 

INTERNT HÅLLBARHETSARBETE 
Även KRAVs verksamhet på kontoret har 
hållbarhetsfokus. Höga miljö- och hållbar-
hetskrav ställs vid alla inköp, i synnerhet när 
det gäller livsmedel. Endast leverantörer som 
lever upp till högt ställda miljö- och hållbar-
hetskrav 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 görs nästan utan undantag med tåg. 

KRAVs ledord

Tillitsfullt

Engagerat

Trovärdigt

Vi ger och tar emot feedback
Vi accepterar olika sätt att nå målet

Vi tar vara på olikheter

Vi är nyfikna och intresserade av varandra och våra kunder
Vi tar initiativ till att hjälpa till och samarbeta

Vi ger förslag på lösningar när vi ställs inför utmaningar

Vi tar reda på fakta och är uppdaterade på det senaste i branschen
Vi är transparenta – vilket innebär att vi är öppna med vad vi kan och inte kan

Vi tar ansvar för och följer upp vår verksamhetsplan

På KRAV arbetar vi alltid för våra kunders bästa. För att använda våra 
 kompetenser till detta på bästa sätt, samverkar vi medarbetare i positiv 

anda. I vårt arbete utgår vi alltid från KRAVs strategi och vision.   
Våra ledord är tillitsfullt, engagerat och trovärdigt. 
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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 webbplats: www.krav.se 

KRAVs FJÄRDE HÅLLBARHETSRAPPORT
För att säkerställa en relevant och trovär-
dig  rapportering tillämpar KRAV Global 
 Reporting Initiatives (GRI) standarder för 
hållbarhetsredovisning. Detta är KRAVs 
f järde hållbarhetsrapport och avser räken-
skapsåret 2020. Rapporten är upprättad i 
enlighet med GRI Standards: Core option, 
och omfattar KRAV ekonomiska förenings 
hela verksamhet. Hållbarhetsrapporten 
publiceras årligen i samband med års-
stämman. 

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

INTRESSENTDIALOG
KRAVs viktigaste intressentgrupper är 
KRAV-certifierade aktörer genom hela 
livsmedelskedjan, medlemmar, styrelse, 
konsumenter, certifieringsorgan, med-
arbetare 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 intressen-
terna. Viktiga frågor identifieras genom 
löpande dialog och kommunikation. Inför 
framtagandet av 2018 års hållbarhets-
rapport  genomförde KRAV en fördjupad 
intressentdialog i form av kvalitativa 
intervjuer med representanter från ett 
tiotal  medlemsföretag i syfte att identifiera 
utvecklings- och förbättringsområden. 

Utifrån löpande dialog med kunder, med-
lemmar och omvärld samt ovan nämnda 
intressentdialog har vi i rapporten fokus på 
omvärlds- och konsumenttrender, regelut-
veckling samt KRAVs kommunikation om 
märkningen. 

GRI-INDEX
På nästa sida finns ett GRI-index med de 
obligatoriska GRI-upplysningarna samt rele-
vanta GRI-områden och upplysningar som 
KRAV har valt att redovisa i rapporten. Mer 
om GRI Standards på: globalreporting.org. 

GRI-index

Fortsättning på nästa sida  

ORGANISATIONSPROFIL

102-1 Organisationens namn KRAV

102-2 Affärsmodell, viktigaste varumärkena, produkterna och tjänsterna 5-11

102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Uppsala

102-4 Lokalisering av organisationens verksamhet Sverige

102-5 Ägarstruktur och företagsform 5

102-6 Marknader som organisationen är verksam på

5
Hela livsmedelskedjan – lantbruk, fiske, förädling, 
dagligvaruhandel samt restauranger i privat och 
offentlig sektor

102-7 Den redovisande organisationens storlek
6, 26
KRAV omsatte 43,4 MSEK och hade 26 anställda 
2020

102-8 Information om personalstyrka 26

102-9 Beskrivning av organisationens leverantörskedja

5
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 10

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 10, 26-27

STYRNING

102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrning 5, 31

KOMMUNIKATION OCH INTRESSENTER

102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med 28

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

102-42 Beskrivning av identifiering och urval av intressenter 12-13, 28

102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter 28

102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts i intressentdialogen 28

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING

102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter Se KRAVs årsredovisning 2020

102-46 Process för att definiera redovisningens innehåll och avgränsningar 28

102-47 Redogörelse för samtliga väsentliga ämnesområden som identifierats 28

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

SIDHÄNVISNING
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Svenska
Kvarnföreningen

KRAVs organisation
KRAV är en ekonomisk förening som drivs utan vinstintresse. KRAV ägs av 24 medlemmar som  
representerar hela livsmedelskedjan. 

• Linus Källander (ordförande)
• Anders Lunneryd
•  Bo Algers

•  Charlotta Szczepanowski
•  Eva Hagström Öberg
 •  Lisa Trolle

 •  Patrik Hansson   
 •  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

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT FÖR REDOVISNING (Fortsättning)

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

102-50 Redovisningsperiod 28

102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 28

102-52 Redovisningscykel 28

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

102-54 Redogörelse för rapportering i enlighet med GRI Standards redovisningsnivåer 28

102-55 GRI-index 29-30

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 8-11, 14-25

308-1 Nya leverantörer som utvärderats utifrån miljökriterier 100%

308-2 Miljöpåverkan i leverantörskedjan och vidtagna åtgärder
8-9  
41 certifikat drogs in 2020 på grund av otillräcklig 
efterlevnad av KRAVs regler

GRI 400 SOCIAL PÅVERKAN

404 (2016) Kompetensutveckling

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 26

404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering av prestation och kompetens
26 
Prestation och kompetens utvärderas årligen för 
alla anställda, via utvärderingssamtal

405 (2016) Mångfald och jämställdhet

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning Det finns riktlinjer för mångfald och jämställdhet

405-1 Köns- och åldersfördelning (samt ev. uppdelning i andra mångfalds  kriterier) i styrelse, ledning och 
bland övriga medarbetarkategorier 26

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

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetssyrning 24

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

415 (2016) Politisk påverkan

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 12-13

417 2016) Marknadsföring och märkning

103-1
103-2
103-3

Hållbarhetsstyrning 12-13

417-3 Lagefterlevnad i marknadskommunikation Inga avvikelser

Egen  
upplysning Antal KRAV- licenser 6

Egen  
upplysning Försäljning av KRAV-märkt mat 6, 12, 20-21

SIDHÄNVISNING



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

VISION
All produktion av livsmedel är ekonomiskt, 

ekologiskt och socialt hållbar och tillgodoser 
dagens  behov utan att  äventyra  kommande 
generationers  möjligheter att till godose sina 

behov.

STRATEGI
KRAV driver utvecklingen av ekologiska 

och hållbara livs medel samt underlättar för 
 aktörer i livsmedelskedjan och konsumenter 

att agera ansvarsfullt.


