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Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av varor och tjänster. Med hjälp av 
Bra Miljöval kan företag kommunicera sina produkters miljöprestanda på ett trovärdigt 
sätt samtidigt som konsumenter får vägledning och möjlighet att göra de bästa valen ur 
miljösynpunkt. Märkningen är den enda i Sverige som drivs av en ideell miljöorganisation.

Vår vision är ett samhälle i balans med naturen. Ett samhälle där miljönytta, folkhälsa 
och global solidaritet sätts i främsta rummet. Bra Miljöval bidrar till det genom att gynna 
produkter i miljömässig framkant och underlätta för konsumenter som vill göra skillnad.

Därför behövs Bra Miljöval
Vår moderna livsstil innebär stora påfrestningar på miljön. Miljögifter påverkar den bio-
logiska mångfalden och människors hälsa. Klimatet förändras på grund av stora utsläpp 
av växthusgaser. Forskare varnar för att vi närmar oss kritiska gränser för vad vårt jordklot 
tål. Därför är det hög tid att vi ger naturen en chans att återhämta sig. 

För att klara detta krävs politiska beslut. Men det behövs också innovativa företag som 
visar vägen och tar ansvar. Lika viktiga är medvetna konsumenter som gör aktiva val för 
att skapa en efterfrågan på de bästa produkterna med minsta möjliga påverkan på hälsa 
och miljö. Därför arbetar vi ända sedan 1990 med miljömärkningen Bra Miljöval. 

Användning av varumärket Bra Miljöval
Produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval är marknadens främsta i miljöhänseende. 
Att lyfta fram Bra Miljöval-märkningen är ett enkelt och trovärdigt sätt att kommunicera 
företagets miljöengagemang.  Riktlinjerna för hur Bra Miljöval får användas i text är av-
sedda att tydliggöra vad märkningen innebär och vad som särskiljer en produkt eller tjänst 
som är märkt med Bra Miljöval.

Det här är Bra Miljöval 

Vår miljömärkning är den enda i Sverige som drivs av en ideell miljöorganisation 
och är därför helt utan vinstintresse. Naturskyddsföreningen som står bakom 
märkningen är sedan decennier Sveriges mest inflytelserika miljö organisation. 

Syftet med Bra Miljöval  är att verka för en bättre miljö. Märkningen är Natur-
skyddsföreningens verktyg för att visa konsumenter och upphandlare vilka pro-
dukter som ger minst miljöpåverkan. 

Tack vare märkningen har mycket positivt hänt. Som exempel har vattenkraftverk 
miljöanpassats och naturliga vattenflöden värnats. Ett annat exempel är fosfater i 
tvätt- och maskindiskmedel, där Bra Miljöval var tidigt ute med ett förbud, något 
som nu är reglerat genom lagstiftning i hela EU. När du väljer produkter och tjänster 
märkta med Bra Miljöval bidrar du till ett samhälle med mindre utsläpp och färre 
miljögifter där hänsyn till naturen och människors hälsa sätts i första hand.
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Tänk på det här när du skriver om Bra Miljöval i texter

Namnet Bra Miljöval
Bra Miljöval skrivs alltid i två ord och med versalt B och M. Bra Miljöval får skrivas i fet 
stil, men inte kursivt.

Skriv: Märkt med Bra Miljöval
Bra Miljöval är en miljömärkning av produkter och tjänster. Den märkta produkten eller 
tjänsten ska därför beskrivas som ”märkt med Bra Miljöval”. Uttryck som ”uppfyller kra-
ven för Bra Miljöval” eller ”lever upp till alla kriterier hos Bra Miljöval” bör inte användas 
eftersom det inte tydligt anger att produkten faktiskt är märkt.

Undvik allmänna beskrivningar
Bra Miljöval ska inte användas som allmän beskrivning, utan enbart beteckna 
Naturskyddsföreningens miljömärkning. Undvik därför formuleringar som ”att ta bussen 
är ett Bra Miljöval”, oavsett om den aktuella busstransporten är märkt med Bra Miljöval 
eller inte.

Undvik sammanskrivningar
För att tydliggöra och stärka varumärket Bra Miljöval får det inte sammanskrivas med 
andra ord. Enda undantaget är ordet ”märkning” och varianter på det. Det är alltså inte 
tillåtet att skriva ”Bra Miljöval-handdukar”. Använd istället formuleringen ”alla våra hand-
dukar är märkta med Bra Miljöval”  eller ”alla våra handdukar är Bra Miljöval-märkta”.

Undvik böjningar och svepande beskrivningar av namnet Bra Miljöval
För att inte varumärket Bra Miljöval ska urvattnas är det viktigt att undvika formule-

ringar och svepande termer och rubriker som till exempel: ”Våra produkter klarar krite-
rierna och får kallas ett Bra Miljöval” eller ”En miljömärkt produkt är ett bättre miljöval 
än en omärkt produkt”. Var istället tydlig med att produkten är märkt och uppfyller kri-
terierna. 

Rubriker som  ”Att handla hos oss är ett Bra Miljöval” ska också undvikas. Skriv istället 
till exempel:” Vår butik är märkt med Bra Miljöval, här finns ett brett utbud av miljömärk-
ta produkter”. 

Undvik genitivändelser
Skriv inte: ”Bra Miljövals kriterier för El reviderades 2009”. Skriv: ”Kriterierna för Bra 
Miljöval El reviderades 2009”.

Beskrivning av specifika produktområden inom Bra Miljöval
När texten refererar till ett specifikt produktområde används samma ordalydelse som i det 
aktuella kriteriedokumentet. Till exempel: ”Bra Miljöval Textil ställer stränga krav på vilka 
kemikalier som får användas vid produktionen”. När texten refererar till själva märk-
ningen och inte en specifik produkt används: ”Bra Miljöval”. Till exempel: ”Bra Miljöval 
har funnits i drygt 25 år”. 

Tonalitet - hitta rätt tonläge när du kommunicerar Bra Miljöval i text

Bra Miljöval i längre texter
Använd gärna följande text som utgångspunkt när Bra Miljöval beskrivs i en längre text:
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning av produkter och tjänster. 
Märkningen är oberoende och utan vinstintresse. Produkter och tjänster märkta med Bra 
Miljöval klarar hårda miljökrav som kontrolleras och följs upp av Naturskyddsföreningen. 

Bra Miljöval i text 
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Genom att välja Bra Miljöval bidrar du till en friskare natur, lägre klimatutsläpp och färre 
miljö- och hälsofarliga ämnen i våra vardagsprodukter.

Här är kompletterande texter där man kan plocka delar av texten eller använda den i sin 
helhet:
Hårda miljökrav
För att en produkt eller tjänst ska få märkas med Bra Miljöval krävs att en lång rad miljö-
krav är uppfyllda. Kraven är absoluta, dvs det går inte att kompensera för ett område man 
är sämre på genom att vara bättre på ett annat.

Utveckling mot bättre produkter
Samtidigt som kraven är höga är de inte omöjliga att uppnå. Däremot skärps kriterierna 
regelbundet för att produkter märkta med Bra Miljöval alltid ska tillhöra toppskiktet. Det 
innebär att de företag som har produkter märkta med Bra Miljöval sporras att hela tiden 
förbättra sina produkter och att minska företagets påverkan på hälsa, klimat och miljö.

Miljövärstingar får konkurrens
Genom att välja en produkt eller tjänst märkt med Bra Miljöval, bidrar du till en större 
efterfrågan på de produkter som är skonsammast mot miljön. Och du är med och stöttar 
de företag som jobbar hårdast med att miljöanpassa sina produkter. Du bidrar också till 
att mer miljöskadliga produkter konkurreras ut och efter hand kan försvinna från mark-
naden.

Märkning där den gör mest miljönytta
Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser den största miljönyttan som 
Bra Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för 
miljön.

Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livs-
medelsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, gods-
transporter, fjärrvärme och fjärrkyla.

Du som väljer Bra Miljöval bidrar till:
•	 mindre miljöfarliga utsläpp
•	 färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
•	 ett rikare växt- och djurliv
•	 ett större utbud av miljöanpassade produkter 
•	 effektivare resursanvändning
 
Läs mer om Bra Miljöval och hitta märkta produkter och tjänster på :  
www.bramiljoval.se
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Bra Miljöval i korthet
Använd gärna våra profiltexter när Bra Miljöval-märkningen ska beskrivas kort. Lägg med 
fördel texterna i direkt anslutning till logotypen och avsluta gärna med en hänvisning till 
mer information om Bra Miljöval. Se förslag på längre text i faktaruta nedan.

Profiltext
Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre 
hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av 
Naturskyddsföreningen.
Läs mer på www.bramiljoval.se

Profiltext med uppmaning
Välj Bra Miljöval-märkta produkter så bidrar du till en friskare natur och färre hälsofar-
liga ämnen i vardagen.
Läs mer på www.bramiljoval.se

Faktaruta om Bra Miljöval

Presentation av ett specifikt produktområde
Inled gärna beskrivningen av ett produktområde med den generella profiltexten. Det är 
ett bra sätt att visa nyttan med märkningen i ett större sammanhang. Följande texter kan 
användas som utgångspunkt för att kort beskriva något av de produktområden som kan 
märkas med Bra Miljöval.

Biobränsle
Bränsle märkt med Bra Miljöval lever upp till hårt ställda krav på råvara och produktion. 
Råvaran kommer från certifierat skogsbruk och det är inte tillåtet att blanda in palmolja, 
genmodifierade grödor eller stubb- och bladmassa. Det ställs även hårda klimatkrav och 
krav på att bränslet inte får innehålla skadliga tillsatser. Därutöver gynnar märkningen 
biologisk mångfald i skog och mark via avsättningar till en miljöfond.

Livsmedelsbutik
När du handlar i en butik märkt med Bra Miljöval är det enkelt att göra miljösmarta val 
och det är lätt att hitta ekologiska och miljömärkta varor. Du kan också vara trygg i att 
butiken tar ett helhetsgrepp om miljöarbetet och att åtgärderna verkligen gör skillnad för 
miljön. Allt från elens ursprung till butikens källsortering berörs av kriterierna och samt-
liga butiker kontrolleras årligen. Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.

Elenergi
El märkt med Bra Miljöval är el från förnybara källor som dessutom uppfyller hårda miljö-
krav. Till exempel från vattenkraft som inte torrlägger vattendrag, vindkraft som inte står 
i känsliga naturområden och biobränslen från kontrollerade skogsbruk som tar hänsyn till 
biologisk mångfald.
  Sådana krav är exempel på vad som skiljer Bra Miljöval från vanlig så kallad ursprungs-
märkning, vilken endast garanterar att elen kommer från en viss energikälla, utan att 
ställa några miljökrav. För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till miljöförbätt-
rande projekt (t ex fiskvägar förbi vattenkraftverk) och åtgärder för minskad energianvänd-
ning. Bra Miljöval är Sveriges enda miljömärkning av el och en av världens tuffaste.

Bra Miljöval är en oberoende miljömärkning som bidrar till en friskare natur och färre hälso-
farliga ämnen i vardagsprodukter. Miljökraven ställs och kontrolleras av 
Naturskyddsföreningen.

Genom att välja en Bra Miljöval-märkt produkt eller tjänst bidrar du till:
•	 mindre miljöfarliga utsläpp
•	 färre hälsofarliga ämnen i vardagsprodukter
•	 ett rikare växt- och djurliv
•	 ett större utbud av miljöanpassade produkter 
•	 effektivare resursanvändning

Det är bara inom de områden där Naturskyddsföreningen ser den största miljönyttan som Bra 
Miljöval finns. Därför kan du vara säker på att ditt val alltid gör verklig skillnad för miljön.
Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livsmed-
elsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, godstransporter,
fjärrvärme och fjärrkyla.

Läs mer och hitta märkta produkter och tjänster på: www.bramiljoval.se
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Försäkringar
Försäkringar för bilar och småhus (t ex villor och sommarstugor) kan märkas med Bra 
Miljöval. Märkningen innebär att försäkrade bilar och hus repareras med miljöanpassade 
metoder om de blir skadade, utan inblandning av t ex giftiga och miljöskadliga material.
Försäkringsbolagen måste investera försäkringskapitalet på ett ansvarsfullt sätt som gyn-
nar hållbara verksamheter och utesluter investering i t ex vapen och fossila bränslen, samt 
agera miljömedvetet i upphandling och drift. Bolagen ska också säkerställa att försäkrings-
kunderna får råd och tips om en hållbar livsstil.

Kemiska produkter
Bra Miljöval-märkta produkter är så skonsamma som möjligt för användaren och naturen.  
Främsta syftet med märkningen är att minska användningen av miljö- och hälso farliga 
ämnen. Det gäller bland annat ämnen som är svårnedbrytbara eller som misstänks orsaka 
cancer, fortplantningsstörningar och allergier. Hårda krav gäller också för hormonstö-
rande ämnen. På grund av allergirisken ska barnprodukter vara helt parfymfria. Tillsatt 
fosfor tillåts inte eftersom det bidrar till övergödning. Kriterierna gör det möjligt att märka 
allt från tvål till tvättmedel.

Textil
De plagg och textilier som är märkta med Bra Miljöval Fiber och Beredning har klarat höga 
miljökrav längs hela kedjan från fiber till färdig textilprodukt. Fibermaterialet kommer 
från odlingar med liten miljöbelastning, hållbart skogsbruk, ekologisk djurhållning eller 
har framställts av  återvunnet material. Inga farliga textilkemikalier och färger har använts 
och krav har ställts på rening av avloppsvattnet. Produktionen har uppfyllt kriteriernas 
sociala och etiska krav.  Då det är en stor miljövinst att återanvända och sy om kläder och 
textilier, finns även märkningen Bra Miljöval Second hand och Bra Miljöval Re-design. 

Persontransporter
En resa märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp av hälsos-
kadliga ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet och från 
produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir helt enkelt 
så mycket resa för så lite energi som möjligt. Men det räcker inte med det. Företag ska också 

investera pengar i konkreta miljöförbättrande projekt – som till exempel kan handla om 
att göra resorna ännu energisnålare i framtiden. 

När du väljer en resa som är märkt med Bra Miljöval minimerar du din miljöpåverkan.

Godstransporter
En godstransport märkt med Bra Miljöval ger låg klimatpåverkan och begränsade utsläpp 
av hälsoskadliga ämnen. Miljömärkningen ställer krav både på utsläpp från själva fordonet 
och från produktionen av elen eller bränslet som används för att driva fordonen. Det blir 
helt enkelt så mycket transport för så lite energi som möjligt.
  När du väljer en godstransport som är märkt med Bra Miljöval minimerar du miljöpå-
verkan för din transport.

Fjärrvärme och fjärrkyla
Fjärrvärme märkt med Bra Miljöval produceras från förnybara energikällor och uppfyller 
hårda miljökrav på produktion och bränsle. Produktionen sker med biomassa från certi-
fierat skogsbruk eller med hållbart drivna värmepumpar, och strävar efter att göra så litet 
avtryck på biologisk mångfald som möjligt. Det är inte tillåtet att blanda in palmolja, gen-
modifierade grödor eller stubbar och bladmassa. Aska från förbränningen ska återföras 
till skogen och på så vis bidra till ett mer balanserat kretslopp. 
  För varje såld kilowattimme avsätts också pengar till en fond som finansierar energi-
effektiviserings- och konverteringsprojekt med syfte att främja ett effektivare värmesystem. 
Fjärrkyla märkt med Bra Miljöval delar kraven som finns på fjärrvärme och kylan ska bas-
eras på produktion från förnybara energikällor. 
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Här visas ett urval av de bilder som vi erbjuder er att använda i presentations- och marknadsföringssammanhang för produkter och tjänster märkta med Bra Miljöval. Dessa bilder är 
också fria att använda för press. Samtliga bilder finns att se och ladda ner på: www.flickr.com/photos/bramiljoval

Bra Miljöval i bilder

Försäkringar Textil Allmän Kemiska produkter

Godstransporter Kemiska produkter Elenergi Persontransporter
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Livsmedelsbutik Allmän Fjärrvärme Miljöfonden

Elenergi Biobränsle Allmän Livsmedelsbutik
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Logotyp och grafiska riktlinjer

Logotypen
Logotypen för Bra Miljöval får endast återges enligt original från Naturskyddsföreningen  
på det sätt som visas till höger. Logotypen laddas ner från webben. På webbplatsen finns också  
original för märket med märkningsprofiler för Bra Miljöval Textil. Se länk nedan:

 http://naturskyddsforeningen.se/om/dokument-media/logotyper

•	 Märket kan användas med eller utan text enligt märkena till höger. Texten är en del av märket
•	 Texten i märket ska alltid ha samma färg som falken i ring
•	 Märket får endast återges i svart, grönt eller vitt enligt färgkoderna nedan
•	 Märket har vit eller transparent botten
•	 Märket får inte ändras
•	 Märket ska vara tydligt 

 

Färgkoder
Svart    Grön    Vit 
RGB: 0, 0, 0   RGB: 0, 152, 54   RGB: 255, 255, 255
CMYK:  86%, 85%. 79%, 100% CMYK: 100%, 0%, 100%, 0% CMYK: 0%, 0%, 0%, 0% 
Pantone Black   Pantone 354 C   Pantone White

Alla typer av bakgrunder Mörk enhetlig bakgrund 

Ljus enhetlig bakgrund
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Marknadsföring – Förslag på exponeringsytor

Miljömärkningen Bra Miljöval är ett tydligt och trovärdigt sätt att visa upp era produkters 
och tjänsters miljöprestanda och ett betydelsefullt försäljningsargument. Här är några 
förslag på när och hur Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster kan synliggöras. Om 
osäkerhet råder när och hur man kan använda logotypen fråga alltid den produktansva-
rige hos Bra Miljöval. Diskutera gärna vid ansökningstillfället hur exponeringen kan se 
ut.

Butiksställ 
Exponera logotypen på butiksställ som håller märkta produkter.

Butikshyllor
Logotypen kan exponeras på hyllkanten vid märkta produkter.

TV-reklam
Berätta om de produkter och tjänster som är märkta i annonser och TV-reklam. 
Exponera gärna logotypen.

Utskick m.m
Använd gärna logotypen för att visa de märkta produkterna i utskick som biljetter, fak-
turor, nyhetsbrev m.m.

Övrig reklam
Exponera märkta produkter på företagets reklampelare, trottoarpratare, roll-ups m.m.

Webben 
Berätta om  vilka produkter och tjänster som är märkta med Bra Miljöval på företagets 

webbplats. Använd gärna de korta texterna här i manualen för att beskriva vad märk-
ningen innebär för de olika produktområdena.

Produktkatalog
Visa tydligt i produktkatalogen vilka varor och tjänster som är märkta.

Licenstagarens beskrivning av sitt miljöarbete
Framhäv gärna märkta produkter och tjänster i de fall och på de ytor där ni talar om före-
tagets miljöarbete, men var tydlig med att det är produkterna/tjänsterna som är märkta 
och inte företaget.

Fasader
På anläggningar som producerar el/värme/kyla märkt med Bra Miljöval och har anlägg-
ningsintyg kan logotypen exponeras på fasaden. Logotypen kan även placeras på fasaden 
till Bra Miljöval-märkta butiker. Om osäkerhet råder vad som gäller kontakta respektive 
produktansvarig hos Bra Miljöval.

Transporter 
Om transporten är Bra Miljöval-märkt, skylta gärna med logotypen på fordonet.
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Tydlig avsändare
Det framgår tydligt vilken/vilka produkter som är märkta med Bra Miljöval. Företaget 
står som avsändare i marknadsföringsmaterialet. 

Otydlig avsändare
Logotypen används lösryckt ur sitt sammanhang för att illustrera någon form av miljö-
arbete. Man får inte förvillas att tro att märkningen gäller hela företaget, eller hela sorti-
mentet om så ej är fallet.

Marknadsföring – Rätt och fel
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Korrekt användning av varumärket  Bra Miljöval
Det framgår tydligt vilka produkter eller tjänster som är märkta med Bra Miljöval. Bra 
Miljöval presenteras som en märkning och ej som ett ordval. 

Otydlig beskrivning av varumärket  Bra Miljöval
Bra Miljöval används i ordens betydelse och inte som ett varumärke. Om Bra Miljöval 
används felaktigt så urholkas själva varumärket och det framgår inte tydligt att produkten 
är märkt med Bra Miljöval.

Korrekt utseende på logotypen
Det finns flera olika varianter av logotypen som kan användas - svart, grön och vit. Läs 
mer på sidan 8. Logotypen finns att ladda ner från webben:   
www.bramiljoval.se 

Felaktigt utseende på logotypen
Logotypen får inte  form- eller färgändras. I fallet nedan har logotypen fått en felaktig 
färgsättning.
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Kontakta oss

Kontaktperson
Idag finns Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster inom områdena biobränsle, livs-
medelsbutik, elenergi, försäkringar, kemiska produkter, textil, persontransporter, gods-
transporter, fjärrvärme och fjärrkyla.

För varje produktområde finns en produktansvarig vars kontaktuppgifter finns på  
www.bramiljoval.se.

Adress och besöksadress
All post förutom fakturor sänds till:
Att: Produktansvariges namn
Naturskyddsföreningen
Norra Allégatan 5
413 01 Göteborg 
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Egna anteckningar



14 MB


