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DU FÅR MER  
MED KRAV

KRAV-märket visar att en vara är ekologiskt  
producerad med extra höga krav på djurvälfärd,  
arbetsvillkor och minskad klimat- och miljöpåverkan.  
Helt enkelt en hållbarhetsmärkning för dig och planeten. 
Läs mer på KRAVs webbplats.   

krav.se
 
Här hittar du KRAVs material och riktlinjer för att  
kommunicera certifieringen och KRAV-märkta produkter.  
 
krav.se/toolbox
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KRAVs VISION

KRAVs vision är att all produktion av  
livsmedel är ekonomiskt, ekologiskt och  
socialt hållbar och tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillgodose sina behov.

KRAVs STRATEGI

KRAV ska vara det självklara valet 
för konsumenter och aktörer i hela 
livsmedelskedjan som vill konsumera och 
producera livsmedel på ett mer hållbart sätt. 

Det gör KRAV genom att vara en ekologisk 
hållbarhetsmärkning med ett starkt 
varumärke som förenklar och vägleder. 

https://krav.se/
https://krav.se/toolbox
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KRAV OCH
KONSUMENTEN

KRAVs årliga SIFO-undersökning visar att KRAV fortsatt är 
Sveriges mest kända hållbarhetsmärkning med 99% kännedom.  
Svenska konsumenter anser att KRAV gör det enkelt för dem  
att välja hållbara livsmedel och att KRAV är ledande för  
att öka hållbar produktion och konsumtion.  

Genom att tydligt exponera KRAV-märket kan du inspirera  
och vägleda dina kunder till att göra hållbara val. 

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU
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KRAVs MÄRKEN 
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KRAVs MÄRKE FÖR EXPORT 

Märket får användas på KRAV-certifierade 
produkter som ska exporteras. Det är 
frivilligt att använda sig av märket, som 
avser att förtydliga vad KRAV-märket står 
för ute på internationella marknader.

KRAVs MÄRKE FÖR 
PRODUKTIONSHJÄLPMEDEL

Du får endast använda märket på 
produkter som är certifierade enligt kapitel 
12 i KRAVs regler. För mer information 
om märkning och marknadsföring av 
produktionshjälpmedel, se www.krav.se.

KRAVs MÄRKEN FÖR RESTAURANG 
Märkena används på verksamheter som är certifierade för restaurang 
och storkök.* Grundmärket för restaurang får alla KRAV-certifierade 
restauranger använda. Vilket av de övriga märkena du får använda beror 
på vilken premiumnivå restaurangen är certifierad utifrån. 
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KRAV-MÄRKET

Du får använda KRAV-märket  
på och vid marknadsföring av  
KRAV-certifierade produkter.

KRAV har olika märken beroende på vilken 
verksamhet du bedriver eller vilken typ av  
produkter du säljer. Här kan du se KRAVs olika  
märken med beskrivning kring när de får användas. 

SÅ FÅR KRAVs  
MÄRKEN ANVÄNDAS

https://www.krav.se
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MÄRKNING
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FÄRG
 
 
Du bör trycka KRAV-märket mot en vit bakgrund men du får i 
undantagsfall trycka märket mot en pappersfärgad bakgrund 
så att ytan inne i KRAV-märket har samma färg som papperet. 
Märket ska då framställas i kontrast mot omgivande färg. Om 
KRAV-märkets färg är i samma färgnyans som ditt företags 
logotyp får märket tryckas i en färg som ligger mycket nära 
PMS 342. Du som styckmärker din produkt med laser eller 
liknande teknik får ange märket i annan färg, så länge det 
har god läsbarhet.

PLACERING 
 
Du kan själv välja var på förpackningen KRAV-märket ska 
placeras. KRAV-märket ska vara minst lika framträdande 
som EU-logotypen.

GRÖN
C100, M0, Y71, K43 
PMS - 342

SVART

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

GRAFISKA 
RIKTLINJER
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STORLEK  FRIYTA  
 
Runt om KRAV-märket ska det finnas en friyta som 
 motsvarar halva höjden av texten KRAV. Friytan ska  
vara fri från logotyper, symboler, siffror och text. 
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Minsta storlek på märken som  
inte inkluderar text är 12 mm.  
 
Märken med kompletterande  
text ska minst vara 18 mm.  
 
På förpackningar där minsta ytan  
är mindre än 50 cm2 får märken  
utan kompletterande text vara 9 mm.
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Om ditt företag inte bara marknadsför KRAV-märkta 
produkter är det viktigt att dina kunder får tydlig 
information om vilka produkter som är KRAV-certifierade 
och vilka som inte är det.

Du får inte använda KRAV-märket på ett sätt som kan göra 
att KRAV uppfattas som avsändare av produkten. Detta 
gäller både ytteremballage och förpackningar.

Du får inte använda KRAVs namn i produktens beteckning, 
namn eller i sådan storlek så att det kan uppfattas som 
varunamn. Du får alltså inte göra sammansättningar som 
”KRAV-kött” eller ”KRAVKÖTT”. 

Du kan istället skriva ”KRAV-märkt kött” eller  
”KRAV-certifierat kött”.

KRAV ska skrivas med versaler i all text. Det får alltså 
 exempelvis inte skrivas ”krav”.

Vill du använda dig av en inverterad variant av märket 
 eller en annan färg än vit på ytan inne i märket ska du 
samråda med KRAV för att få godkännande.

PÄRON

ANVÄNDNINGSGUIDE

Alla grundelement måste  
vara med, inget får tas bort. 

Märket får inte användas i andra  
färger än de som KRAV godkänt.

Märket får inte användas utan  
den ovala bakgrundsplattan.

KRAV-märket måste synas  
tydligt mot bakgrunden.

Kraftig skuggning bakom 
märket får inte användas.

Märket måste placeras  
horisontellt mot bakgrunden.

Friytan får inte 
kompromissas med. 

Korrekt användning av märke.Felaktig använding av märke. 

MÄRKNINGINTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU
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MÄRKNINGSGUIDE

Du som är KRAV-certifierad ska märka dina 
förpackningar med de obligatoriska uppgifter  
som anges i lagstiftning och förordningar samt  
följa KRAVs regler som går utöver dessa. 

Hänvisning till certifieringsorgan

EU-logotypen ska, i samma synfält,
kompletteras med kodnummer för
det certifieringsorgan som 
certifierat företaget som utfört 
sista beredningsåtgärden. Om ditt 
företag packar produkten i Sverige 
ska du ange koden för  ert  
certifieringsorgan. Om produkten är 
packad utanför Sverige ska du ange 
det utländska certifieringsorganets
kod samt ange namnet på det 
certifieringsorgan som utfört KRAV-
certifieringen. Du kan exempelvis 
skriva ”KRAV-certifieringen 
verifierad av XX”.

1.

2.

3.

4.

a.

b.
c.

d.

Under kodnumret ska det anges  
var ingredienserna av jordbruks- 
ursprung kommer ifrån. 
Du kan ange föjande:

KRAV-märket.

EU-logotypen

Du ska använda EU-logotypen på 
KRAV-certifierade färdigförpackade 
produkter som omfattas av 
EU-förordningen för ekologisk 
produktion och är förpackade i 
Sverige eller i något annat EU-land. 
På förpackade produkter som du 
importerar från ett land utanför EU 
och bara märker får du själv välja 
om du vill använda EU:s logotyp.  
 
Produkter av råvaror från fiske, 
produktionshjälpmedel och foder,  
får inte märkas med EU-logotypen. 

   EU-jordbruk
   Icke EU-jordbruk

   EU/Icke EU-jordbruk

Det är möjligt att byta ut  
ovanstående termer mot  
ett specifikt landsnamn.  
Exempelvis Svenskt Jordbruk.

CHECKLISTA  

På din KRAV-märkta  
produkt ska följande finnas 

med på förpackningen:

MÄRKNINGINTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

MÄRKNING PÅ ICKE KRAV-MÄRKT PRODUKT

Om du har en produkt som innehåller minst 95 % ekologiska 
råvaror ska du som har en KRAV-certifiering ange att den är 
ekologisk och information om de KRAV-märkta ingredienser 
som produkten innehåller kan anges på förpackningen. Se 
punkt nr 7.

Om produkten innehåller mindre än 95 % ekologiska råvaror 
får du endast ange de KRAV-certifierade ingredienserna i 
innehållsförteckningen. 

5.

6.

7.

Vilka ingredienser som är  
KRAV-ekologiska respektive  
EU-ekologiska ska framgå i 
ingrediensförteckningen.
Detta markeras enkelt ut med hjälp 
av asterisker, som exempelvis 
*KRAV-ekologisk  
**EU-ekologisk ingrediens. 

YTTEREMBALLAGE

Ytteremballage/detaljistförpackning ska vara märkt så att 
förväxling med ekologiska eller konventionella produkter  
inte kan ske. Du får använda KRAVs namn eller märke i 
utformningen av ytteremballagets märkning.

i

Ange vem som är producent eller 
ansvarig marknadsförare av 
produkten.

Såhär kan du ange att produkten 
innehåller KRAV-märkt råvara i de 
fall produkten innehåller minst 95% 
ekologiska råvaror.
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MARKNADSFÖRING
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RESTAURANG

KRAVs MÄRKEN  
FÖR RESTAURANG  

Som certifierad restaurang får 
du använda restaurangmärket 
på plats och på din webbplats.

KRAV-MÄRKET

http://www...

DIN VERKSAMHET
OM OSS UTBUD KONTAKT

KRAV-CERTIFIERAD  
VERKSAMHET 

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

Använd KRAV-märket för att visa att din verksamhet är 
KRAV-certifierad. Du som är certifierad som restaurang 
ska dock använda dig av KRAVs restaurangmärke vid 
marknadsföring av restaurangen.

i
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LINGONSYLT

XX
KR/st

ANNONS  

Här kan KRAV-märket 
användas i anslutning till  
den KRAV-märkta varan.

HYLLVIPPOR 

Här kan du använda  
dig av olika varianter 
av hyllvippor som 
finns att beställa på 
shop.krav.se

HYLLKANTSETTIKETT

Här kan du med fördel  
använda dig av KRAV- 
märket på hyllkanten.

MARKNADSFÖRING AV  
KRAV-MÄRKTA PRODUKTER

Du får använda KRAVs namn eller märken i anslutning till färdigförpackade 
KRAV-märkta produkter, detta gäller även dig som inte är certifierad. 

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

MJÖLK

XX/kr

KRAVMÄRKT
Välj KRAV-märkt.

KAFFE

XX/kr

PASTA

XX/kr

ANNONS

XX:XX
PRODUKTTYP
Varumärke KRAV
000g

EKOLOGISKT 

Jämförpris  XX:XX

EAN:00000000
art:nr:0000000
arttyp:000000

/st

http://www...

HANDLA VAROR

XXkrXXkr XXkrXXkr

http://www...

HANDLA VAROR

XXkrXXkr XXkrXXkr

E-HANDEL

Här kan KRAV-märket 
användas i anslutning  
till den KRAV-märkta  
varan. Du kan dock  
behöva en certifiering  
utifrån EU-förordningen  
för ekologisk produktion.

https://shop.krav.se


15

RYGGBIFF

/Kg

MANUELL DISK

Här kan du som är certifierad 
eller registrerad för 
varumärkesanvändning ange 
KRAV-märket i anslutning 
till produkten. Du kan dock 
behöva en certifiering utifrån 
EU-förordningen för ekologisk 
produktion.

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

LÖSVIKT

Här kan du som är certifierad eller 
registrerad för varumärkesanvändning ange 
KRAV-märket i anslutning till produkten. Du 
kan dock behöva en certifiering utifrån  
EU-förordningen för ekologisk produktion.

Om du marknadsför råvaror eller produkter som tagits ur 
sin förpackning måste du ha en KRAV-certifiering eller vara 
registrerad för varumärkesanvändning. 

Registreringen gör du själv på www.krav.se 

Du som vill packa och KRAV-märka dina produkter kan göra det om 
du certifierar dig för regelområde Livsmedelsförädling, kapitel 9. 
Notera att du även behöver en certifiering utifrån EU-förordningen  
för ekologisk produktion.

MARKNADSFÖRING AV  
OFÖRPACKADE PRODUKTER 

i
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PLACERING  
VID KAFFEMASKIN

Här kan du som är 
certifierad eller registrerad 
för varumärkesanvändning 
använda KRAVs namn 
och märke direkt på 
kaffemaskinen/termosen.

I ANSLUTNING  
TILL PRODUKT

Här kan du som är certifierad eller registrerad för varumärkes användning 
använda KRAVs namn och märke på exempelvis en skylt intill den 
KRAV-märkta produkten eller råvaran.

PÅ MENY

Här kan du som är certifierad eller registrerad för 
 varumärkesanvändning använda KRAVs namn och märke  
på menyn intill den KRAV-märkta produkten eller råvaran.

INTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

LINGONSYLT

XX
KR/st

MARKNADSFÖRING AV  
OFÖRPACKADE PRODUKTER 

Du som vill KRAV-märka maträtter eller andra sammansatta livsmedel kan göra det 
om du certifierar dig för regelområde Livsmedelsförädling, kapitel 9.

Registreringen gör du själv på www.krav.se 

i

Du som vill KRAV-märka maträtter eller andra sammansatta livsmedel kan göra det om 
du certifierar dig för regelområde Livsmedelsförädling, kapitel 9.
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EU-LOGOTYPEN
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EU-LOGOTYPEN

Hur EU-logotypen och information kopplat 
till denna ska anges på förpackning,  
se sida 11.

FÄRG 

EU-logotypen ska tryckas i grön Pantone 376.  
Alternativt i Cyan 50%, Yellow 100% om fyrfärgstryck 
används. Svartvitt får användas i de fall det inte är 
praktiskt möjligt att ange logotypen i färg.

STORLEK 
 
Minsta storlek för EU-logotypen är 13,5 mm på 
längden och 9 mm på höjden. På mycket små 
produkter får logotypen minskas till 6 mm på höjden.

PLACERING & FRIYTA 
 
EU-logotypen ska placeras synligt på förpackningen 
men behöver inte placeras på produktens framsida. 
Friytan runt logotypen ska motsvara en tiondel av 
logotypens höjd.

Friytan är en 
tiondel av höjden.

GRAFISKA RIKTLINJER

13,5 mm

9 mm

PANTONE 376
C50 M0, Y100, K0 

EU-logotypen ska användas på KRAV-
certifierade färdigförpackade produkter  
från EU som omfattas av EU-förordningen  
för ekologisk produktion.

Du kan få mer information och ladda ner  
EU-logotypen på EU-kommissionens hemsida:

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-
farming/organic-logo_en

EUINTRODUKTION / VARUMÄRKEN / MÄRKNING / MARKNADSFÖRING / EU

i

i

https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-logo_en
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KONTAKT

www.krav.se
 Tel: 018-15 89 00  

E-mail: info@krav.se

http://www.krav.se
mailto:info%40krav.se?subject=

