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1. Inledning 

Föreningen Svensk Miljöbas bildades i syfte att skapa en gemensam kravstandard utifrån en 

rad olika miljödiplomeringsmodeller för miljöledningssystem i Sverige. Föreningen verkar 

även för att stimulera minskad miljöbelastning från de verksamheter som miljödiplomeras. 

Svensk Miljöbas kravstandard och miljödiplom gör det möjligt för mindre verksamheter att 

uppvisa ett dokumenterat miljöledningssystem och ett fungerande miljöarbete inför sina 

kunder och andra intressenter.  

Utöver en kravstandard för miljödiplomering av miljöledningssystem har föreningen en 

metod för miljödiplomerat event.  

Denna logotypmanual har arbetats fram i syfte att stärka föreningens profil. Det är viktigt att 

de miljödiplom som utfärdas och annan information som ges, utformas och kommuniceras 

på ett enhetligt sätt. Logotyperna får användas av miljödiplomerade verksamheter som har 

ett reviderat miljöarbete som uppfyller kraven i Svensk Miljöbas kravstandard och av 

verksamheter som arrangerar event godkända enligt Svensk Miljöbas metod. Logotyperna 

får även användas av utfärdare och medlemmar i olika sammanhang där miljödiplomeringen 

beskrivs eller kommuniceras. 

 

2. Svensk Miljöbas logotyper 

2.1 Logotyper 

Föreningen har fyra olika logotyper. En logotyp som kan användas för både 

miljödiplomerade verksamheter och miljödiplomerade event (logotyp 1). Två varianter för 

miljödiplomerade verksamheter (logotyp 2 och 3) samt en för miljödiplomerat event 

(logotyp 4). 

 

Logotyp 1 Logotyp 2 
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Logotyp 3 

 

 

Logotyp 4

 

 

2.2 Användning av logotyperna 

Svensk Miljöbas logotyper får användas till att marknadsföra: 

• föreningen och dess standarder och metoder 

• miljödiplomeringstjänster som är godkända av Svensk Miljöbas 

• den egna verksamheten under perioden med godkänt miljödiplom. 

Följande grupper får använda Svensk Miljöbas logotyper 

1. Svensk Miljöbas medlemmar:  

För att marknadsföra föreningen eller de av Svensk Miljöbas godkända tjänster som 

medlemmen erbjuder.  

2. Organisationer som samarbetar med godkänd utfärdare/medlem: 

I samband med att diplomeringstjänster utförs i utfärdarens/medlemmens ställe. 

Medlemmen ansvarar då för att samarbetsparten har tagit del av och följer reglerna 

för användandet av logotyperna. 

3. Verksamheter med giltigt miljödiplom enligt Svensk Miljöbas:   

Utfärdaren ansvarar för att den miljödiplomerade verksamheten informeras om att 

logotypmanualen ska följas och var den finns att hämta. Logotyperna får användas på 

hemsida, offerter, fakturor, dekaler, i signatur på e-post och liknande. 

4. Arrangör av event efter godkänd revision i enlighet Svensk Miljöbas metod:  

Utfärdaren ansvarar för att informera verksamheten om att logotypmanualen ska 

följas och var den finns att hämta. Logotyperna får användas på hemsida, offerter, 

fakturor, dekaler, i signatur på e-post och liknande. 

5. Andra aktörer: 

I samband med föreläsningar och liknande. Se 2.3 - Tillfälligt användning. 
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Svensk Miljöbas logotyper får inte användas: 

a. så att en organisation/ samarbetspartner kan antas inneha ett godkänt miljödiplom 

om så inte är fallet 

b. i sammanhang eller på trycksaker där medlem/ samarbetspartner representerar sin 

egen organisation så att det kan antas att det är Svensk Miljöbas som företräds 

c. om medlemskap eller samarbetsavtal med medlem upphör att gälla  

d. om giltighetstid för diplom passerats - i dessa fall ska logotyper som finns på 

exempelvis dokument, dekaler, trycksaker, fordon eller webbplats tas bort eller 

avvecklas 

e. på varor som en verksamhet erbjuder till kund - miljöledningssystemet Svensk 

Miljöbas riskerar då att felaktigt tolkas som en miljömärkning, 

f. på ett sätt så att det kan antas vara otydligt för en verksamhets intressenter om vad 

diplomeringen avser – t.ex. i fall där ett diplom utfärdats med begränsningar. Det ska 

i så fall framgå i anslutning till logotypen vilka eventuella avgränsningar 

diplomeringen har eller tydliggöras vilka delar av verksamheten som är diplomerad.  

2.3 Tillfällig användning  

Samtidigt som det är bra att sprida Svensk Miljöbas logotyper är det noga med var de 

exponeras. Innan andra aktörer, såsom föreläsare och liknande, använder logotypen måste 

användningen godkännas av föreningen eller av berörd medlem innan exponering. Samtliga 

fyra logotyper kan användas i dessa sammanhang. 

 

3. Övriga instruktioner 

3.1  Tillgång till logotyperna 

Logotyper kan hämtas av medlemmar i formaten .jpg, .png, .gif och .eps genom inloggning 

på Svensk Miljöbas hemsida - http://svenskmiljobas.se/medlemmar.html.  

Användarnamn och lösenord tillhandahålls medlemmarna via föreningens styrelse.  

Verksamheter med godkända diplom ges tillgång till logotyperna genom utfärdaren efter 

bekräftelse till utfärdare att de tagit del av logotypmanualen.  
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3.2 Logotypernas placering 

Placering av logotyperna i föreningens interna material styrs av respektive dokuments 

helhetsintryck. Mallar finns framtagna för dokument (Word, PPT) och för miljödiplom.  

I övrigt ska 3. Övriga instruktioner följas. Mallar kan hämtas av medlemmar genom 

inloggning på Svensk Miljöbas hemsida - https://www.svenskmiljobas.se/medlemmar.html 

 

3.3 Typsnitt 

Typsnitt i föreningens trycksaker ska vara Calibri i såväl rubriker som brödtext. 

 

3.4 Förbjuden zon 

För att logotyperna ska komma till sin rätt tillsammans med text och/eller bilder, bör den 

omgärdas den av en otillåten zon. Denna zon får inte överträdas av vare sig bild eller text.  

Låt logotypen få en frizon runt om motsvarande ”m” i logon. 

 

 

3.5 Minsta möjliga storlek 

Logotypen får inte få vara mindre än att texten framgår tydligt. 

 

3.6 Färg 

Den gröna färgen baseras på en bild och har flera nyanser. Den bör därför alltid tryckas i 4-

färg (CMYK) alternativt RGB och exakt färgvärde kan inte anges. 

Texten ska tryckas i 90 % svart alternativt RGB #3E3D40 (R62, G61, B64). 
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3.7 Logotypen i kombination med andra symboler 

Logotyperna får av Svensk Miljöbas medlemmar inte användas på så sätt att den egna 

medlemsorganisationen kan antas inneha ett godkänt miljödiplom om så inte är fallet. 

Svensk Miljöbas logotyp kan användas tillsammans med den diplomerade verksamhetens 

egen logotyp. Om verksamhetens logotyper ska synas tillsammans med diplomlogotypen 

föreslås komposition enligt nedan. 

 

3.8 Vilken fil ska jag använda vid tryck? 

Vid tryck ska logotyp i 4-färgsformat användas: ”...CMYK.eps”. 

 

Fil: Miljodiplom_miljobas_CMYK.eps 

 

 

4-färg rekommenderas i alla lägen men i undantagsfall kan logotyp i gråskala användas: 

”...SV.eps” 

 

Fil: Miljödiplom_miljöbas_SV.eps 

 

 

Vid tryck på mörk bakgrund ska logotyp ”Miljodiplom_miljobas_NEG.eps” användas. 

 

Fil: Miljodiplom_miljobas_NEG.eps 

 

 

 

Vid S/V utskrift med ljus bakgrund.  
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Fil: saknas för närvarande 

 

 

 

Vid användning på mörk bakgrund 

 

 Fil: Miljodiplom_SMB_NEG_CMYK_vit.eps 

 

 

 

3.9 Vilken fil ska jag använda för Web/PPT/Word? 

Web 

Vid användande på internet ska antingen logotype i filformat ”Gif”, ”PNG” eller ”JPG” 

användas. 

 

Powerpoint/Word 

Vid användande i Word och Powerpoint rekommenderas filformatet ”JPG” eller ”PNG”. 

 

3.10 Felaktig användning av logotypen 

Några exempel på felaktigt användande av logotypen (gäller även logotyp 1 och 3). 

 

 

Skuggor eller andra effekter får inte användas 
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Logotypen får inte användas i löpande text 

 

Logotypen får inte beskäras 

 

4. Diplom 

4.1 Utfärdare 

Utfärdare ska använda de mallar för miljödiplom som tagits fram av Svensk Miljöbas.   

 

4.2 Diplomens utformning - miljödiplomering av miljöledningssystem 

Det är viktigt att diplomen har samma utseende, oavsett vem som är utfärdare. Vid 

utfärdade av diplom ska Svensk Miljöbas diplommallar i Word användas. Diplommallarna 

tillhandahålls av föreningen. 

Följande fält ska fyllas i/ändras vid utfärdande av diplom: 

1. Den reviderade verksamhetens namn och eventuell avgränsning 

2. Den reviderade verksamhetens organisationsnummer 

3. Slutdatum för giltighetstid för diplomet, Dag-månad-år 

4. Ort där utfärdaren verkar och datum för revision/utfärdande 

5. Namnunderskrift/er av representant/er för utfärdare samt eventuell samarbetspart 

6. Utfärdarens logotyp 

7. Yta för Samarbetsparts logotyp (tas bort om detta inte är aktuellt)  

8. Utfärdare och utfärdarens organisationsnummer 

9. Revisors namn och organisation 

10. Datum för senaste tredjepartsrevision samt namn på revisorn och revisorns 

organisation (tas bort om tredjepartsrevision ännu inte genomförts) 

11. Certifikatnummer (genereras via Upsales och erhålls av Svensk Miljöbas)  
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4.3 Diplomens utformning - miljödiplomerat event 

Det är viktigt att diplomen har samma utseende, oavsett vem som är utfärdare.  

Vid utfärdade av diplom ska SMB:s diplommall användas. Diplommall tillhandahålls av 

föreningen. 

 

Följande fält ska fyllas i/ändras vid utfärdande av diplom: 

1. Det reviderade eventets namn och eventuell avgränsning 

2. Giltighetstid för diplomet, Dag-månad-år t.o.m. Dag-månad-år 

3. Ort där utfärdaren verkar och datum för revision/utfärdande 

4. Namnunderskrift/er av representant/er för utfärdare 

5. Utfärdarens logotyp 

6. Namn på utfärdarens representant samt namn på utfärdare och dennes 

organisationsnummer 

7. Revisors namn och organisation 

4.4 Diplomens utformning i övrigt  

Vid två namnunderskrifter placeras dessa ovanför respektive organisations logotyp. En 

namnunderskrift får användas och texten ska då vara indragen och vänsterställd - se 

diplomutformning för miljödiplomerat event nedan. Om endast en representant alternativt 

om två representanter från samma organisation skriver under diplomet används en logotyp 

som centreras.  

I övrigt får inte egna bilder, tillägg eller ändringar i text förekomma på diplomet. 
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4.5 Miljödiplomering av miljöledningssystem 
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4.6 Miljödiplomerat event 
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