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När du ser Svanen på en produkt vet du att den 
klarat tuffa miljö- och hälsokrav. Det betyder att 
den innehåller minimalt med farliga kemikalier, 
den är tillverkad på ett sätt där så lite energi som 
möjligt använts, den är lätt att återvinna och den 
är trygg för dig att använda. För att produkterna 
ska påverka miljön mindre och mindre ser Svanen 
över sina krav med jämna mellanrum och gör dem 
tuffare. Då måste produkterna bli lite bättre om de 
vill behålla sin Svan.

Vad vill Svanen?
Vår vision är att Svanen ska hjälpa Norden att bli 
en förebild för ett hållbart sätt att leva. Och det 
gör vi genom att göra det enkelt för dig, och alla 
andra, att välja rätt varor och tjänster.

Kan du hitta våra Svanar?
Många olika saker kan märkas med Svanen. Man 
kan välja Svanenmärkta produkter inom närmare 
60 områden. Du har säkert sett Svanen på toalett-
papper och tvättmedel. Du kan också hitta Svanen 
på kläder, tvål och till och med på hus. Och om 
du letar bland posten hittar du ofta kuvert och 
reklamblad med Svanenmärket. När din familj går 
och handlar kan ni välja en Svanenmärkt mataffär. 
På semestern kan ni bo på ett Svanenmärkt hotell 
och äta på Svanenmärkta restauranger. Om du ser 
dig omkring kan du faktiskt hitta Svanar lite överallt.

Bakgrund
Vårt företag, Miljömärkning Sverige AB, arbetar på 
uppdrag av regeringen. Vi ansvarar för både Svanen 
och	EU-Blomman.	Svanen	finns	i	alla	nordiska	
länder. EU-Blomman fungerar på samma sätt som 
Svanen	och	finns	i	alla	europeiska	länder.	Leta	
efter produkter med Svanen eller EU-Blomman 
nästa gång du handlar.

Att köpa miljömärkt är ett enkelt sätt att vara med 
och rädda världen lite grann varje dag!

Vill du veta mer?
Titta gärna på vår hemsida www.svanen.se 
eller följ oss på: 

Instagram: @Svanenmarkt
Facebook: Miljömärkningen Svanen
Yotube: Svanenmarkt

Välkommen!
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