Ta ett helhetsgrepp på dina
trycksaker
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Det finns flera olika miljömärkningar ╴
å andra sidan räcker det gott med en
Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med alla olika miljömärkningar.
Vilka förekommer i den grafiska branschen och vad står de egentligen för?
Att det finns så många olika miljömärken,
kommer nog från ett genuint miljöengagemang.
Olika branscher och organisationer vill dra sitt strå
till stacken för en bättre miljö och skapar därför
egna system. De flesta miljömärkningar tar bara
upp ”sin” del i kedjan i stället för helheten och
det är just det som är Svanens främsta styrka.

Genom att välja en Svanenmärkt trycksak
har du valt en av de mest miljöanpassade
produkterna på marknaden. Och genom att
välja ett Svanenmärkt tryckeri har du valt
ett företag som minimerar sin miljöpåverkan.
Så lyft blicken mot horisonten och välj Svanen.
Det blir enkelt för dig. Och bättre för miljön.

Svanen syftar till att minska miljöbelastningen totalt
sett. Därför bedöms en tjänst eller produkt utifrån
hela sin livscykel, från råvara till avfall. Därmed når
Svanen ett viktigt mål, helhetsperspektivet. Det
som miljön behöver. Och förmodligen just det som
även du eftersträvar med dina val.
Tryckt på Svanenmärkta tryckeriet Strängnäs kopia, mars 2019

Ett märke ‒ om du verkligen vill spara på miljön
Om du vill vara säker på att minska miljöbelastningen totalt sett, är en Svanenmärkning det bästa sättet. För att en trycksak
ska kunna Svanenmärkas måste hårda krav
uppfyllas från skogsbruk genom hela
produktionskedjan till tryckeri och avfallshantering. Se själv, vi börjar i skogen!

Så långt papperet. Nu kommer vi till
tryckerierna.

Träråvaran får inte komma från skogar med
höga biologiska eller sociala skyddsvärden.
Minst 30 procent måste dessutom komma från
certifierat hållbart skogsbruk (kan till exempel
vara FSC) om inte råvaran till mer än 75 procent består av returpapper. För massa- och
pappersfabriker ställs krav på låg energiförbrukning, rening av utsläpp, kemikalier
samt avfall.

Våra kriterier skärps kontinuerligt. Tillsammans
med våra licensinnehavare driver vi helt enkelt
på utvecklingen, i stället för att bara nöja oss
med gårdagens resultat.

Här gäller det framför allt att byta ut farliga
kemikalier mot mindre skadliga och att se
över tryckeriets energianvändning men även
minimera utsläpp till luft och vatten och
minska avfall.

Hela denna ”miljörutt” påverkar du ganska
enkelt. Allt du behöver göra är ett aktivt val
med din Svanenmärkning och ingenting annat.

Svanenmärkta tryckerier
De Svanenmärkta tryckerierna bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom
att ha ett helhetsperspektiv på sitt miljöarbete. Ett Svanenmärkt tryckeri har uppfyllt
Nordisk Miljömärknings krav och är ett företag som minimerar sin miljöpåverkan. En av
förutsättningarna för att din trycksak ska kunna bära Svanenmärket är att tryckeriet som
trycker den är ett Svanenmärkt tryckeri.
De fem kraven som uppfylls när en trycksak är Svanenmärkt:

1

Pappret i trycksaken är Svanenmärkt eller ett kontrollerat tryckpapper

2

PVC plast finns inte med i trycksaken

3

Parfym t ex i form av doftlack finns inte med i trycksaken

4

Alla tryckerier som är involverade i trycksaken är Svanenmärkta och
de underleverantörer som efterbehandlar trycksaken kemiskt,
t ex med lim är godkända av Nordisk Miljömärkning

5

Tryckeriet har spårbarhet för de Svanenmärkta trycksakerna så de lätt
kan skiljas från trycksaker som inte bär Svanenmärket

Svanenmärket måste alltid kompletteras
med undertexten Trycksak och det unika
åttasiffriga licensnumret som tillhör
tryckeriet som ansvarar för produktionen.
Svanenmärket och den kompletterande
texten måste visas i en storlek som är
läslig i trycksaken.

(nedan logotyper är endast exempelversioner)
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För att trycksaker ska kunna Svanenmärkas
måste de vara tryckta på papper som är
märkt med Svanen eller alternativt
inspekterat samt att trycksaken
ska produceras av ett Svanenmärkt tryckeri.

Svanenmärket som ska användas i trycksaker:

S

Svanenmärket i trycksaker

Trycksak
1234 5678

Litet Svanenmärke som ska användas i trycksaker:

Svanenmärkt trycksak, 1234 5678

För utförligare information om hur Svanenlogotypen ska användas och för att ladda
ned Svanenmärket, besök svanen.se

Vad innebär de olika märkningarna?

Svanen

FSC

Nordens officiella miljömärke. Nordisk Miljömärkning
ser till helhetsperspektivet i miljöfrågor och syftar till att
minska miljöbelastningen. Med en Svanenmärkt trycksak
påverkas hela kedjan från skogsbruk, massa- och papperstillverkning till den färdigtryckta produkten. Ett Svanenmärkt
tryckeri ger så låg miljöbelastning som möjligt. Nordisk
Miljömärkning kräver att en pappersråvara till minst 30
procent kommer från certifierat hållbart skogsbruk, t ex FSC.

Forest Stewardship Council är ett internationellt initiativ för
att främja ett hållbart skogsbruk utifrån ekologiska, sociala
och ekonomiska aspekter. Den som följer FSC:s skogsbruksregler kan certifiera sig och får då använda märket.
Företag som förädlar eller bearbetar FSC-produkter är också
certifierade enligt FSC:s spåbarhetsstandarder. De kan
därmed styrka att träet kommer från FSC-skogar. Därutöver
måste de uppfylla FSC:s regler för social hänsyn, exempelvis
vad gäller arbetsrätt och mänskliga rättigheter. FSC tillåter
inblandning av återvunnen träråvara. På märket står då
Recycled eller Mix.

EU Ecolabel
EU Ecolabel är det gemensamma europeiska miljömärket
och en motsvarighet till Svanen. Skillnaden mellan Svanen
och EU Ecolabel är att EU Ecolabels kriterier endast avser
specifika trycksaker till skillnad från Svanen som har krav
på hela tryckeriet.


Paper Profile
Paper Profile är en miljövarudeklaration för papper. Det ger
information om den miljöbelastning som aktuell produkt
orsakat men ingen indikation på om den är hög eller låg.

Miljökraven gäller skogsbruket, medan de sociala kraven
gäller alla som deltar i framställningen av FSC-produkter.
Märket kan exempelvis finnas på byggmaterial, trämöbler,
grillkol, papper, förpackningar och trycksaker.

ISO 14 001
ISO 14 001 är en samling standarder som ett företag
kan följa för att skapa ett miljöledningssystem. De
omfattar bland annat utvärdering, organisering och
redovisning av det interna miljöarbetet.
ISO 14 001 ställer i sig inga miljökrav på företaget
eller dess produkter. De krav som gäller i dessa miljö
ledningssystem ställer företaget på sig självt.

EPD
En EPD® (Environmental Product Declaration) är ett
självständigt verifierat och registrerat dokument som
kommunicerar transparens och jämför information om
produkters livscykelpåverkan.

Bra Miljöval

PEFC
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification) är ett system för certifiering av miljövänligt
och resurshushållande skogsbruk. PEFC liknar de certifieringsregler som tagits fram av FSC, men är mer anpassat till det
småskaliga privata skogsbruket (familjeskogsbruk). Bakom
PEFC i Sverige står bland annat LRF och skogsägareföreningarna.

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens egen miljömärkning. Märkningen syftar till att göra det lättare att hitta de
produkter och tjänster som är minst skadliga för miljön. Bra
Miljöval är den enda märkningen i Sverige som bedrivs av en
miljöorganisation. Bra Miljöval har produkter och tjänster
inom nio olika verksamhetsområden.

Översikt
Jämförelse mellan miljömärken, miljödeklarationer och miljöledningsystem

Minimikrav på
Miljömärke
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Svanen ‒ Nordens officiella miljömärke
Svanen är Nordens officiella miljömärke och
arbetar på uppdrag av regeringen utan vinstoch branschintresse. Syftet med märkningen
är att vägleda konsumenter. I Sverige är
Miljömärkning Sverige AB ansvariga för Svanen
och EU:s miljömärke EU Ecolabel.

Miljömärkning Sverige AB
Box 38114 · 100 64 Stockholm
Västgötagatan 2 (7 trappor)
tel 08‒55 55 24 00
info@svanen.se · svanen.se

Miljömärkning Sverige AB tar fram kriterier
som företag får ansöka om. Ett Svanenmärkt
tryckeri har klarat kriteriekraven och har rättighet att marknadsföra sig som Svanenmärkt
under kriteriernas giltighetstid. Kraven skärps
succesivt och företaget får då ansöka på nytt.

