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Vilken märkning är vilken?

A. Internationell märkning för träprodukter. Hänsyn tas inte bara till miljön 
utan också till lokalbefolkning, arbetarrättigheter, ursprungsbefolkningars 
intressen och en uthållig produktion, dvs sociala aspekter. Märkningen 
innebär på så vis ett slags kombinerad miljö- och rättvisemärkning.

B. Svensk märkning som garanterar att olika livsmedel uppfyller de fyra 
kriterierna Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar. De 
ställer högre krav än många internationella märkningar. Märkningen drivs 
av en ekonomisk förening som bekostas av avgifter från de producenter 
som anslutit sig.

C. Denna märkning är ett initiativ från det nordiska ministerrådet 1989 
och drivs på statens uppdrag. Den finns på många olika varor och tjän-
ster. Märkningen är bra och uppdateras regelbundet, men tillåter vissa 
ämnen som Bra miljöval inte godkänt.

D. Naturskyddsföreningens märkning (Bra miljöval) som finns på tvätt-
medel, textil, papper, transport, el mm. Märkningen ställer hårda krav på 
produkter eftersom kriterierna ständigt höjs allteftersom miljövänligare al-
ternativ utvecklas. Föreningen är oberoende och siktar på att ha världens 
tuffaste miljömärkning.

E. EU:s miljömärkning som EU-kommissionen är ytterst ansvarig för. 
Märkningen tar hänsyn till miljöbelastningen av en varas hela livscykel. 
Den är ännu inte så vanlig i Sverige pga. våra egna miljömärkningssym-
boler

F. Ställer krav på IT-produkter som mobiltelefoner, datorer och bildskär-
mar både med avseende på miljö och på kvalitet. T.ex.krav på minskad 
användning av giftiga ämnen, bättre återanvändning, högre energieffek-
tivitet, ergonomi och strålning.

G. Märkning av ekologiska jordbruksprodukter inom EU som tar hänsyn 
till miljö och djuromsorg. En miljömärkning men den ställer inte lika höga 
krav som KRAV.

I. Garanterar att produkten är producerad i Sverige på kontrollerade 
gårdar. Främjar kvalité, öppna landskap, miljövänligare jordbruk och 
bättre djurhållning, men står inte för ekologiskt jordbruk.

J. Anger inte att produkten är miljövänlig, men att producenten stöder 
Världsnaturfondens arbete för bättre miljö och artrikedom.

K. Märkningen anger visserligen att mängden bekämpningsmedel har 
minskats något och att arbetarna har något bättre villkor, men det är 
långt ifrån ekologisk odling eller rättvisemärkt.

L. Anger att produkten inte innehåller parfym eller starkt allergiframkal-
lande ingredienser. Ingen miljömärkning!

M. Oberoende internationell märkning som garanterar att arbetarna har 
acceptabla arbetsförhållanden, får rimligt betalt för sina produkter, fritt 
från barnarbete osv. Garanterar inte att produkten är miljövänlig men 
ofta leder bättre förhållanden till en minskad miljöpåverkan.

N. Ingen miljömärkning, utan anger bara att produktens förpackning 
ingår i ett internationellt återvinningssystem. Det säger inget om själva 
produkten.

H. En oberoende, global och icke-vinstdrivande organisation som ar-
betar för att motverka överfiskning. Grundades 1997 av Unilever (ett 
stort företag) och Världsnaturfonden (WWF).

 Miljömärkningar

 Andra märkningar



2


