
Många vill konsumera mer hållbart i sin vardag men tycker det är svårt att veta hur. Behöver 
du i din organisation information, tips och inspiration till konsumenter som ni möter så finns 
mycket av det på hallåkonsument.se. Innehållet är fritt att använda och framtaget av flera av 
Sveriges myndigheter med expertis inom miljö. Länka till innehållet, dela i sociala medier, 
eller använd den för att ta fram eget informationsmaterial.

På Hallå konsuments webbplats finns både 
generell information om hållbar konsumtion och 
information som är kopplat till specifika varor 
och tjänster. Det finns också tips och råd om hur 
konsumenter kan leva mer hållbart med inrikt-
ning på konsumentproblem. Det är bland annat 
Boverket, Energimyndigheten, Kemikalieinspek-
tion, Livsmedelsverket och Naturvårdsverket som 
står bakom innehållet om miljö och hållbarhet på 
Hallå konsuments webbplats.

Hur kan jag konsumera mer hållbart?
I de generella artiklarna får konsumenterna tips, 
råd och fakta om hur de kan leva och tänka när 
det till exempel gäller att minska sin klimatpå-
verkan, återanvända istället för att köpa nytt och 
miljö- och hållbarhetsmärkningar.

Miljö och hållbarhet kopplat  
till varor och tjänster
För att samla innehållet som rör specifika varor 
och tjänster är det grupperat kring barnpro-
dukter, bil, bostad, elektronik, livsmedel, resor 
och textil. Här finns djupare information i flera 
artiklar. Detta innehåll nås också från det kon-
sumenträttsliga innehållet så att besökaren hittar 
allt samlat på ett ställe.

Vad är Hallå konsument?
Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst 
som samordnas av Konsumentverket i samverkan 
med flera andra myndigheter och konsumentbyråer. 
Vill du ha fler idéer om hur du kan använda material 
från Konsumentverket för att sprida information och 
kunskap om hållbar konsumtion? 

På Konsumentverkets webbplats finns samlat innehåll 
riktad till dig som aktör som möter konsumenter.

https://www.konsumentverket.se/om-konsument-
verket/for-dig-som-moter-konsumenter/sprida-kun-
skap-om-hallbar-konsumtion/

Länkar till mer innehåll  
på hallåkonsument.se:

https://www.hallakonsument.se/omrade/ 
miljo-och-hallbarhet/

Läs mer

Tips, råd och fakta 

Hållbar konsumtion  
på hallåkonsument.se


