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Hållbar stad  
– öppen för världen

MÄRKVÄRDIGT
En guide i märkningsdjungeln



EU-ekologiskt
Baseras på EU:s förordning för ekologiskt 
jordbruk. Ekologisk odling betyder att inte kemiska 
bekämpningsmedel eller konstgödsel används. 
Märkningen sitter på alla ekologiska varor som 
tillverkas inom EU. Märkningen visar bland annat 
att 95 procent av produktens ingredienser är 
ekologiskt certifierade. 



KRAV 
Kontrollföreningen för ekologisk odling, KRAV, är 
ett privat initiativ för ekologisk märkning. KRAV 
står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa 
och socialt ansvar. Jämfört med EU:s ekologiska 
märkning har KRAV tuffare regler för djuromsorg, 
klimat och social hänsyn. 



World Fair Trade  
Organization
Globalt nätverk av organisationer som arbetar 
med rättvis handel. 2013 blev WFTO även en 
produktmärkning för bland annat kläder och 
hantverk. Strävar efter förbättrade arbets- och 
levnadsvillkor enligt tio principer för rättvis handel 
genom hela handelskedjan.



Fairtrade 
En märkning som bidrar till förbättrade arbets- och 
levnadsvillkor för odlare och anställda i länder med 
utbredd fattigdom. Motverkar fattigdom, barnarbete 
och diskriminering och främjar facklig organisering. 
Odlarna erbjuds ett minimipris och får en extra 
premie för varje såld råvara som används till att 
utveckla lokalsamhället eller produktionen.



Rainforest Alliance 
Standard som kombinerar socialt ansvar och miljö. 
Certifierar odlare som producerar bland annat 
kaffe, kakao, bananer, citrusfrukter och te. Utbildar 
odlare för att kunna öka sin odling och därmed 
öka intäkter, minska fattigdom och motverka 
barnarbete. 



UTZ Certified 
Standard och etisk märkning för kakao, kaffe och te. 
UTZ jobbar med utbildning till certifierade odlare. 
Märkningen ställer krav på såväl sociala aspekter 
som miljön och matsäkerhet. Råvaran kan spåras till 
odlarna via förpackningens bäst före-datum.



Fair Flowers Fair Plants
FFP är en märkning som sitter på snittblommor 
och krukväxter. Märkningen bygger på det 
holländska miljösystemet MPS och visar att 
blommorna är producerade med respekt för både 
människa och miljö. Än så länge är märkningen 
inte så utbredd, så om du inte hittar den i din 
blomsterbutik kan du fråga om butiken är ansluten 
till MPS-systemet. 



Global Organic Textile 
Standard (GOTS)
GOTS är en internationell märkning för kläder 
och textil och omfattar både ekologiska och sociala 
krav. Syftet med märkningen är att underlätta för 
konsumenten att välja textilprodukter där det tagits 
ett helhetsansvar för miljö och socialt ansvar i hela 
kedjan; odling, beredning och tillverkning av  
färdiga plagg.



Svanen 
Officiellt nordiskt miljömärke med miljö- och 
klimatkriterier för hela livscykeln, från råvara till 
avfall. Visionen är ett hållbart samhälle. Används 
bland annat på kemiska varor, hygienartiklar, 
möbler, hotell och butiker. Drivs av Miljömärkning 
Sverige som ägs av staten.



EU Ecolabel 
EU:s officiella miljömärke och fungerar på 
samma sätt som Svanen. Finns idag på olika 
produktområden. Skor, färg och textilier är exempel 
på produkter som kan märkas. 



Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens 
miljömärkning. Bra Miljövals grundidé är att 
naturresurser måste sparas samt att den biologiska 
mångfalden och människans hälsa inte får hotas. 
Märkningen finns inom många områden som t.ex. 
elleveranser, papper och rengöringsmedel.



MSC – Marine  
Stewardship Council 
Ett miljömärke för vildfångad fisk, där fisket sker 
med godkända metoder och på bestånd som tål 
fiske. Målet är att bidra till ett hållbart fisk- och 
skaldjursutbud som inte får skada havens ekosystem.



FSC – Forest  
Stewardship Council 
En miljöcertifiering av ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt hållbart skogsbruk. Märkningen finns på trä- 
och pappersprodukter som kommer från hållbart 
skogsbruk eller använder återvunnet material. 
Exempel på produkter är trädgårdsmöbler, papper 
och grillkol.



Svenskt Sigill 
En certifiering för svensk mat och svenska 
blommor. Certifieringen visar en hög 
livsmedelsäkerhet, god djuromsorg och ökad 
miljöhänsyn. Dessutom är produkter med Svenskt 
Sigill fria från GMO och det går att spåra vilken 
gård råvarorna kommer från. 



Vill du lära dig mer om märkningar?

Vi erbjuder skräddarsydda 
föreläsningar om hållbar konsumtion 
och rättvis handel.  
Kontakta oss så berättar vi mer!
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fairtradecity@goteborg.se 
031-365 00 00

Göteborg är en Fairtrade  
City sedan 2011


