
 
 

Att leva hållbart handlar om att inte överut-

nyttja jordens resurser. Sverige är ett av de 

länder i världen som konsumerar mest per per-

son. Om alla människor i världen levde som 

svenskarna skulle det behövs tre jordklot.  

Mycket av det som vi konsumerar tillverkas i 

andra länder (t,ex. kläder och elektronik) så vi 

märker inte miljöpåverkan som blir vid till-

verkningen.  

Genom att välja hur du handlar kan du vara 

med att bidra till ett hållbart samhälle. Det kal-

las konsumentmakt. Sedan ska lagstiftning och 

politiska beslut vara samhället till hjälp också  

Dessa miljömärkningar är till hjälp för att leva 

hållbart.  

Märket till vänster är naturskyddsföreningen 

och det i mitten är svanen. Båda är svenska 

märkningar som kan sitta på olika typer av va-

ror men inte livsmedel. Företag får ansöka om 

att kontrolleras och om alla krav uppfylls blir 

varan miljömärkt. Den europiska motsvarighe-

ten kallas ecolabel. 

Ekologisk jordbruk i Sverige använder KRAV 

som sin märkning. Motsvarigheten för Europa 

är märkningen längst till höger (Eu-lövet). För 

att få bära dessa märkningar finns det många 

krav som också kontrolleras. MSC visar att 

fisken fångats med hållbara metoder. Det inne-

bär att all fisk inte fiskas upp, att minimera bi-

fångster och att havsmiljön inte förstörs av fis-

keredskapen.  

Ekologiska textilier miljömärks 

med G.O.T.S. 95 procent av 

tyget måste innehålla ekolo-

giskt material. Det krävs också 

att ett miljömässigt och socialt 

ansvar tagits vid produktionen. 

 

Fairtrade innebär att de männi-

skor som tagit fram produkten 

har haft schyssta arbetsvillkor 

och en rimlig lön. Fairtrade ar-

betar mot barnarbete och 

diskriminering.  

Miljövänlig elektronik märks 

med denna symbol. Det innebär 

att produkten har lägre energiför-

brukning, innehåller mindre farli-

ga ämnen och går att återvinna.  

Denna miljömärkning är till för 

trä och skogsprodukter. Du hit-

tar märket på t.ex. trädgårds-

möbler. Med märkningen visas 

att materialet inte kommer från 

olaglig avverkning av regn-

skog. 

 

 

Begrepp och svåra ord:  

 

Miljömärkning,  
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http://kemi.ugglansno.se/miljomarkning/
http://kemi.ugglansno.se/fordjupning-en-hallbar-utveckling/
http://kemi.ugglansno.se/wp-content/uploads/2017/11/K3-9-hållbar-konsumtion.m4a
http://kemi.ugglansno.se/info-om-sidan-en-hallbar-utveckling/
http://kemi.ugglansno.se/miljomarkning-ovningar/
http://kemi.ugglansno.se/begrepp-en-hallbar-utveckling/

