
Certifieringar relevanta för Dahl Agenturer

EPD, Environmental Product Declaration 
En EPD (Environmental Production Declaration) är vare sig en bedömning eller en certifiering 
utan snarare en standardiserad livscykelanalys över en produkts påverkan på miljön under sin 
livscykel, en LCA (det finns EU direktiv för hur ett sådant dokument ska se ut så att olika typer av 
dokument kan jämföras). 

En EPD sammanställs av en oberoende extern aktör med hjälp av en programvara och baseras på 
data som producenten har rapporterat in. För de europeiska mattproducenterna är branschorga-
nisationen GUT en aktör som kan tillhandahåller denna tjänst, men tjänsten tillhandahålls även av 
andra aktörer. När en EPD har skapats får uppdragsgivaren kontrollerar att datasammanställningen 
är korrekt och sedan kan den publiceras så att den är allmänt tillgänglig i olika databaser. 
Man kan utläsa mycket av en EDP om man vet vad man letar efter. I en EDP framgår bland annat 
vilka råvaror och proportioner av dessa som använts i produktionen, mängden energi som går 
åt i de olika produktionsstegen och mängden CO2-utsläpp under de olika produktionsstadierna, 
användandefasen och när produkten slängs. 

En EDP kan vara olika detaljerad. Vissa producenter väljer att redovisa många olika faktorer och 
andra lite färre. Det är också stor variation på hur ”lättläst” en EPD är. Vissa är lätta att läsa igenom 
medan andra kan få den oinsatte att genast lägga dokumentet. Men det lönar sig att försöka för 
det finns mycket information att hämta ur en EPD. 

EPD:er börjar bli ganska vanliga, framför allt bland större företag som bland annat har certifierat 
sig enligt ISO 14001 standarden. Till exempel har Balsan som levererar mattor till Dahl Agenturer 
valt att investera i EPD:er för de produkter i deras sortiment som de bedömer är mer hållbara än 
andra produkter i deras sortiment. Mattorna som är tillverkade av Econyl har som regel en EPD. 

Beskrivning av bedömningar och certifieringar 
Nedan följer en beskrivning av olika certifieringar och bedömningar som kan vara bra att 
känna till. Vissa är skapade för att främja hållbara lösningar och andra har syftet att öka 
transparens eller säkerställa att en produkt inte riskerar skada hälsan på människor och 
miljön. Gemensamt för alla är att de på olika sätt ska underlätta för användaren att göra 
ett val relaterat till miljö och hälsa. Sist i dokumentet hittar du en sammanfattande tabell 
för några av de certifieringar och bedömningar vi beskriver här.  



Byggvarubedömningen (BVB) är just en bedömning av en produkt eller ett material vars syfte är 
att hjälpa kunden välja säkra produkter, fria från skadliga kemiska substanser som utgör ett hot 
mot människa och miljö. Bedömningen innebär också att produktens påverkan på miljön genom 
livscykeln bedöms, även om denna bedömning inte väger lika tungt som bedömningen av den 
kemiska sammansättningen, framför allt inte för att få bedömningen accepterad, se nedan. 
byggvarubedömnigens bedömningar baseras på material i form av dokumentation som producenten 
av produkten förser Byggvarubedömningen med. Byggvarubedömningen gör inga egna mätningar. 
Bedömningskriterierna utgår från svensk och därmed europeisk kemikalielagstiftning och de krav 
på gränsvärden som har satts inom ramen för REACH. I vissa fall har Byggvarubedömningen 
beslutat om strängare bedömningskriterier än vad den europeiska kemikalielagstiftningen förespråkar. 

BVB är en oberoende organisation som grundades av aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen. 
Syftet är att få bättre kontroll över de produkter och material som används i byggen och fastigheter 
för att undvika att man av okunskap väljer material och produkter som innehåller skadliga kemiska 
substanser och därmed kan skada människor och miljö. 

En BVB ska inte tolkas som en miljöcertifiering i bemärkelsen att den bedömda produkten är extra 
bra för miljön. Exempelvis kan en icke återvinningsbar produkt få den högsta nivån på bedömningen, 
rekommenderad, liksom en helt återvinningsbar produkt (mer än energiåtervinning), det finns 
ingen högre nivå. Se förklaring till bedömningen rekommenderad nedan.

Bedömningsnivåer
BVB har tre olika bedömningsnivåer. Dessa är:

Accepterad  
Kraven för att en produkt ska bedömas som accepterad är att producenten tillhandahåller doku-
mentation som visar vad produkten är tillverkad av och kan styrka att produkten eller materialet 
inte innehåller någon substans som inte får förekomma enligt Byggvarubedömningens kriterier. 
På Byggvarubedömningens dokument kan accepterad ersättas med den gula symbolen ovan. 

Råvaror och ingredienser måste anges på en detaljnivå på 0,1%. Producenten måste förse Bygg-
varubedömningen med någon typ av oberoende dokumentation som stärker de påståenden som 
producenten gör om innehållet i produkten eller materialet.  

Rekommenderad 
För att en produkt ska bedömas som rekommenderad krävs att producenten kan tillhandahålla 
den information som krävs i en detaljnivå på 0,01%. Livscykelanalysen spelar också roll här. 
Här kan en EPD (Environmental Product deklaration) vara användbar. 

Undvikes 
En produkt kan bedömas som undvikes av två skäl. Antingen för att innehållet i produkten inte 
följer Byggvarubedömningens bedömningskriterier, eller så har producenten inte kunnat förse 
BVB med den dokumentation som krävs för att bedömningen ska bli accepterad. Produkten behöver 
med andra ord inte vara dokumenterat skadlig, utan det är avsaknaden av information som stärker 
att den inte är skadlig som styr denna bedömning. Detta har hänt några gånger när Dahl Agenturers 
leverantörer av olika skäl inte har försett Byggvarubedömningen med lämplig dokumentation. 

BVB kan även göra bedömningar om socialt ansvarstagande. Då krävs en annan typ av dokumen-
tation, bland annat en enkätundersökning. 



BASTA är ett icke-vinstdrivande bolag och ägs av IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggföretagen. 
BASTA-systemet vänder sig till alla som vill göra medvetna materialval i syftet att fasa ut ämnen 
med farliga egenskaper. BASTA är en positiv databas och i den hittar du bygg- och anläggnings-
produkter som klarar BASTA:s högt ställda krav på kemiskt innehåll. Databasen är öppen och fritt 
tillgänglig för alla att söka i.

I BASTA-systemet registrerar leverantörer och tillverkare de bygg- och anläggningsprodukter som 
klarar kraven gällande innehåll av ämnen med farliga egenskaper i kriterierna (BASTA och BETA). 
BASTA-systemet baseras på en konsekvent vetenskaplig metodik och kriterierna har en tydlig för-
ankring i gällande lagstiftning. All produktinformation i systemet tredjepartsgranskas och kvalitets-
säkras genom regelbundna revisioner av anslutna leverantörer och tillverkare och BASTA:s tydliga 
och transparanta kriterier och riktlinjer förhindrar ovetenskapliga och individuella tolkningar.

SundaHus är också en liknande certifiering som BVB. I princip utvärderar man samma faktorer 
som BVB. Den främsta skillnaden är att SundaHus även tittar på vilka kemiska substanser som 
använts eller genererats under själva produktionen men som inte längre kan detekteras i den färdiga 
produkten. 

SundaHus har följande skala för bedömning: A, B, C+, C- och D. bedömningen D betyder att en 
produkt har en så bristfällig dokumentation för att en bedömning inte är möjlig. 

Bedömningen A betyder att en produkt:

1. ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Ke 
 mikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-,  
 allergiframkallande ämnen m.fl.)
2. inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
3. inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
4. ger minimalt bidrag till smogbildning
5. inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
6. ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
7. har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
8. inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
9. inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

För att se de övriga bedömningsbeskrivningarna se följande sida och skrolla långt ner på sidan. 
https://www.sundahus.se/intressenter/leverantor/ 



Cradle to cradle är en certifiering skapad för att främja utvecklingen mot en cirkularitet och hållbarhet. 
Certifieringen bedömer förutsättningarna inom fem olika områden och betygsätter hur väl en 
produkt kan anses passa in i ett cirkulärt system.

De fem bedömningsområdena är:         
1. Material hälsa (om produkten innehåller kemiska substanser som är skadliga)
2. Materialåtervinning (Produkten får ett värde beroende på hur återvinningsbar den är)
3. Förnyelsebar energi och CO2 utsläpp
4. Vattenhantering
5. Social rättvisa (lönenivåer och socialt ansvarstagande)

Creadle to Creadle förkortas ibland C2C och grundades av William McDonough, amerikansk 
arkitekt och den tyske kemisten Michael Braungart. De har utvecklat en egen C2C filosofi, som är 
utgångspunkten för denna produktcertifiering. 

En produkt certifieras med utgångspunkt i de 5 ovan givna områdena och får ett betyg i varje 
kategori. Betygen sträcker sig från Basic till Brons, Silver, Guld och Platina som är det högsta 
betyget. 

På certifikatet står det lägsta uppnådda betyget i de fem olika bedömningsområdena. Carpet Concept 
har Cradle to Cradle certifierat sin matta SLO som är tillverkad i Ege-Teppers fabrik i Danmark. 
Mattan har fått ett bronsbetyg. 

Information från Carpet Concept visar att SLO fått betyget guld rörande materialåtervinning. 
Detta betyg har mattan fått trots att SLO idag inte är återvinningsbar. Förklaringen är att det i 
världen finns möjlighet att återvinnas mattan, även om den möjligheten inte finns i Europa där 
mattan framförallt säljs. För att en produkt ska kunna belönas med platinum måste produkten 
kunna återvinnas även i praktiken. 

Cradle to Cradle är en certifiering som siktar högt. Det finns utrymme för en produkt att förbättras 
och ju bättre produkten är ur ett hållbarhetsperspektiv desto högre betyg får den. 



Bra Miljöval är Naturskyddsföreningen egen miljöcertifieringen och syftet är att hjälpa konsumenter 
att hitta de mest hållbara och minst skadliga produkterna. Certifieringen är en tredjeparts certifiering 
och används på en rad olika tjänster och produkter så som:

1. Kemiska produkter (tex städ- och tvättprodukter)
2. Textilier
3. Resor (SJ är certifierat)
4. Transporter som bud
5. Energi
6. Försäkringar
7. Kosmetika
8. Livsmedelsbutiker kan också certifieras
9. Telefonabonnemang

Miljömärkningen har relativt höga krav på  produkterna som ska certifieras.  För att deras standards 
ska upprätthållas granskas miljömärkningen i sin tur av ett internationellt organ, Global Ecolabelling 
Network (GEN), vars uppgift är att främja, förbättra och utveckla miljömärkning av produkter 
och tjänster. 

Miljömärkningen Svanen är resultatet av ett samarbete mellan de nordiska länderna och skapades 
1989. Märkningen är avsedd för produkter och tjänster och riktar sig främst till slutkonsumenter. 
Certifieringen vilar på samma krav och kriterier som Ecolabel (eller EU-blomman som den ibland 
kallas i Sverige) som styrs av The European Union Ecolabelling Board. 

Produkter märkta med Svanen har utvärderats så att:

1. Hänsyn tas till produktens miljöbelastning från råvara till avfall, det vill säga under produktens  
 hela livscykel. 
2. Kraven gäller energi- och vattenförbrukning, luftförorening, avfallsproduktion, hållbart  
 skogsbruk samt buller- och markföroreningar. 
3. Krav ställs även på produktens kvalitet och funktion.



The Blue Angel eller Blauer Engel som certifieringen kallas på tyska inrättades 1978 av den tyska 
regeringen och är än idag administrerat av det tyska miljödepartementet. Certifieringen liknar den 
svenska certifieringen Bra Miljöval och syftet är att främja en hållbar konsumtion:

1. Ta bort skadliga kemiska substanser
2. Reducera energikonsumtion och främja förnyelsebar energi
3. Främja delning av resurser
4. Och främja produkter som på olika sätt är bra för miljön 

Ca 12.000 produkter rapporteras vara certifierade av Blue Angel.  

Iso 14001 & Iso 14025
Iso 14001 är ett miljöledningssystem som ett företag kan inkorporera i sina rutiner som stöd för 
ett systematiskt miljöarbete för att säkerställa att företagets verksamhet bedrivs på ett miljövänligt 
sätt. 

ISO 14001 kan användas både av företag med ambitiöst miljöarbete och av företag vars främsta 
ambition är att verksamheten agerar i överenstämmelse med gällande lag och rekommendationer. 
Iso 14001 ställer dock vissa extra krav på det certifierade företaget. Till exempel måste man använda 
så modern teknik som möjligt utifrån företagets förutsättningar för att bland annat hålla energi-
konsumtionen och miljöskadliga utsläpp så låga som möjligt. 

Att certifiera ett företag enligt Iso 14001 kan vara ett sätt att få bättre kontroll på sitt miljöarbete 
men det finns även andra metoder beroende på hur stor ett företag är. Ett litet företag kan klara 
att ha kontroll på sin verksamhet ur ett miljöperspektiv genom att använda sig av principen PDCA 
(plan–do–check–adjust) Planera - göra - kontrollera -och justera. 
En iso 14001 certifiering kan också fungera som signal till omvärlden att man ämnar ta ett seriöst 
helhetsgrepp om miljöfrågorna. 

Iso står för The International Organization for Standardization och när organisationen grundades 
1947 var syftet att man skulle införa standards så att verksamheter i alla länder kunde följa samma 
standards och därmed bli mer kompatibla och för att produkter och tjänster skulle kunna säljas i 
alla länder. Iso har sedan dess utvecklat en rad olika standards. Iso 9001 är det mest kända. 



BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien och används för att certifiera bygg-
nader.  Miljöcertifieringen har funnits sedan 1990 och används framför allt i Storbritannien och i 
Europa. Det finns en svensk version som heter BREEAM-SE och som används på den svenska 
marknaden. Certifieringar enligt BREEAM görs alltid av en oberoende certifierare, dvs ett företag 
eller organisation som oberoende och objektivt ska utvärdera att en byggare och fastighetsägare 
lever upp till kraven som tagits fram av BREEAM.

En byggnads miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden genom att tilldelas poäng. 
Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens:

1. energianvändning, 
2. inomhusklimat, 
3. vattenhushållning och 
4. avfallshantering,
5. val av byggnadsmaterial

byggnaden bedöms efter en skala där Acceptable är det lägsta betyget följt av Pass, Good, Very Good, 
Excellent & Outstanding. 

Betygen påverkas av en rad olika variabler. Tex projektledningen, byggnadens placering i förhållande 
till allmänna kommunikationsmedel liksom de föroreningar byggnaden kan ge upphov till. 
Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Materialvalen i byggnaden spelar också roll för den slutliga bedömningen. Bland annat värderas   
miljöpåverkan i en livscykel hos ett material. Återanvändning av befintliga byggnadsdelar och 
material ger höga poäng. Genomgående behövs god dokumentation för att underlätta bedömningen 
av ett material eller en produkt som används i ett bygge. Med god dokumentation avses bedömningar 
så som BVB, SundaHus och EPD-dokument.



LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett miljöcertifieringssystem från 
USA och liknar i stort sett BREEAM. Certifieringen är instiftad av den oberoende organisationen 
Green Building Council, med syfte att stimulera byggare och fastighetsägare att ta ett miljömässigt 
ansvar.  LEED är mer spritt i världen och betydligt fler byggnader är certifierade enlig LEED än 
BREEAM. 

Certifieringar enligt LEED görs alltid av ett oberoende certifieringsorgan, dvs ett företag eller 
organisation som är oberoende och objektivt ska utvärdera att en byggare och fastighetsägare lever 
upp till de standards som LEED har tagit fram.

Under certifieringsprocessen tittar man på flera olika faktorer som tillsammans påverkar byggnadens 
påverkan på miljön och människorna som rör sig i byggnaden. Nedan några exempel vad som 
ingår i granskningen:

1. energianvändning, 
2. inomhusklimat, 
3. vattenhushållning och 
4. avfallshantering,
5. val av byggnadsmaterial

En byggnads miljöprestanda bedöms enligt följande skala: Certifierad, Silver, Guld och Platina. 

För att en byggnad ska kunna bedömas som hållbar måste byggnads- och inredningsmaterialet 
leva upp till ett antal krav. Kraven bygger på att det ska finnas oberoende dokumentation som 
hjälper certifieringsorganet att avgöra att produkterna följer de krav som satts upp. Exempelvis får 
byggnaden högre poäng om ett vist antal produkter har en EPD, environmental product declaration. 
Vidare belönas material som har minimal miljöpåverkan och korta transporter.

 



Miljöbyggnad är en svensk certifiering för byggnader, för att säkerställa att ett hus är en bra boende- 
och arbetsmiljö. Standarden kontrollerar sexton olika indikatorer för att säkerställa att energi-
användning, innemiljö och materialval lever upp till de uppställda kraven.  Certifieringen går att 
applicera på de flesta byggnader, allt från småhus, flerbostadshus, skolor och kontor. 
Huset måste inte vara nybyggt för att kunna certifieras.   

Miljöbyggnad är utvecklat för den svenska marknaden och därför baseras den på bygg- och 
myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sweden Green Building 
Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad kan till vissa delar jämföras med BREEAM och LEED, men antalet faktorer som 
tas med i bedömningen är mindre omfattande är vad gäller BREEAM och LEED. Kostnaderna 
för en Miljöbyggnadscertifiering är också betydligt lägre än för de andra två certifieringarna.
I Miljöbyggnad kan en byggnad belönas med tre olika betyg: Guld, Silver och Brons.

Miljöbyggnad iDrift lanserades hösten 2020 och är specifikt inriktad på redan existerande bygg-
nader. Syftet är att rikta fokus mot även redan existerande byggnader så att dessa inte glöms bort 
i hållbarhetsarbetet för att de globala och nationella miljömålen ska uppnås. En morot bakom 
certifieringen är att fastighetsägare med hjälp av denna certifiering ska kunna höja värdet på sina 
objekt genom att miljöanpassa dem och sedan få en certifiering som kan användas i bland annat 
marknadsföringssyfte.  

Fokus ligger på själva byggnaden samt driften och förvaltningen av den. Följande fem områden 
uppmärksammas i certifieringen:

1. Inomhusmiljön, som avser brukarnas direkta upplevelser av komfort.
2. Hälsa, som avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
3. Klimatpåverkan, som avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar  
 klimatet.
4. Resurser, som avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resurs- 
 användning och avfallsmängder.
5. Skick, som avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

Det finns två typer av bedömningskriterier inom Miljöbyggnad iDrift, obligatoriska och valfria.

Alla obligatoriska kriterier som är relevanta för den aktuella byggnaden måste vara godkända för 
att byggnaden ska kunna certifieras. Sedan finns det en rad valfria kriterier som bidrar till att poängen 
ökar så att man kan uppnå de olika betygsnivåerna. 

Syftet med de valfria kriterierna, vilka utgör majoriteten av kriterierna, är att sökande ska kunna 
dra nytta av de åtgärder som vidtagits i byggnaden och inom förvaltningen, samt kunna fokusera 
på det som är viktigast för den enskilda byggnaden.

Liksom för I Miljöbyggnad kan en certifiering enligt miljöbyggnad iDrift belönas med de tre olika 
betygen Guld, Silver och Brons.

Miljöbyggnad iDrift ägs och utvecklas av Sweden Green Building Council, som även genomför 
certifieringarna.



GUT är ett samarbete mellan europeiska matproducenter för att stötta branschen att göra deras 
produkter mer hållbara. Man har därför instiftat en certifiering som ska granska en mattas påverkan 
på miljön och som ska fungera som en garanti för att kunden ska veta att den har investerat i en 
bra produkt. 

En certifiering enligt Prodis GUT innebär att en matta inklusive de råvaror som har använts för att 
tillverka mattan har blivit undersökt i labb. Genom olika testmetoder detekterar man vilka substanser 
som förekommer och i vilka mängder. Undersökningen görs enligt de kriterier som GUT har 
fastställt att en matta måste leva upp till. Dessa kriterier är baserade på REACH, EU:s kemikalie-
lagstiftning och de olika delar som lagstiftningen har delat in kemiska substanser. 
Prodis GUT-kriterierna är även kompletterade med krav som inte anges i REACH. 

Testmetoderna består bland annat av VOC-mätningar, det vill säga mätningar i en testkammare 
där man mäter förekomsten av olika lättflyktiga organiska partiklar, Volatile Organic Compounds, 
som kan utgöra ett problem och i vilka mängder de förekommer i luften runt mattan. 

Eurofins är ett oberoende analysföretag som bland annat utför VOC-mätningar på uppdrag av 
företag. Eurofins Gold Air är en certifiering som Eurofins har skapat och utfärdar efter godkänt 
test av mängden VOC i luften runt produkten avger (Volatila Organic Compounds). Testet tar 28 
dagar under denna tid mäts antalet partiklar som frigör sig från en produkt. 

En matta innehåller många olika typer av molekyler och partiklar oavsett om den är tillverkad av 
naturliga eller syntetiska material. Vissa av dessa molekyler är flyktiga och kan därför i viss utsträck-
ning lämna mattan och spridas i luften vi andas. Det är reglerat hur mycket VOC partiklar som får 
spridas ut i luften utan att det utgör en potentiell risk för de som andas in den. Eurofins Gold Air 
Certifiering garanterar att de mängder ämnen som sprids från en matta inomhus inte utgör ett hot 
för hälsan enligt EU:s kemilkalielagstiftning. En VOC-mätning mäter enbart de substanser som är 
flyktiga men inte de som inte sprids i luften. 

 



M1 är en finsk certifiering som ska främja byggmaterial och inredning med låga utsläpp av volatila 
organiska partiklar (VOC) i inomhusluften.  Balsan har låtit certifierat mattor med denna certifiering. 
Bedömningen bygger på en VOC-mätning. Certifieringens regler styrs och övervakas av Building 
Information Foundation som utgörs av representanter från byggvaruindustrin, utvecklare, designers, 
myndigheter och andra experter inom området. 

GOTS - Global Organic Textile Standard - är en internationell oberoende miljömärkning för 
naturfiber. Certifieringen reglerar förekomsten av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktions-
kedjan.

Certifieringen baseras på två huvudprinciper: 

• Naturliga fibrer som ska vara certifierat ekologiskt odlade enligt gällande EU- direktiv och  
 det krävs kontroller av hela produktionskedjan från planta till färdig produkt. 
• Varje processteg (spinning, vävning/stickning, beredning etc) måste uppfylla speciella 
 kriterier, där största möjliga hänsyn tas till miljön i varje steg.

Ett GOTS-certifierat plagg måste innehålla minst 70% ekologisk råvara. Resterande råvara får inte 
vara av samma men icke-ekologiskt material. Däremot accepteras syntetfibrer eller en annan naturlig 
råvara. För ekologiska fibrer gäller att minst 95% av fibern är ekologiskt certifierad. 

Standarden har stränga regler för användande av kemikalier och konstgödsel i odling eller uppföd-
ning (genförändrat utsäde eller djur för ej förekomma). I beredningsfasen får inte giftiga kemikalier 
förekomma och hela processen följer stränga krav liksom krav på hur man under produktionen tar 
hänsyn till sociala faktorer. Den som GOTS-certifierar sina produkter betalar en avgift till GOTS 
för att täcka organisationens utgifter och utvecklingsarbete. 

Inom EU är det inte tillåtet enligt lag att använda ordet ekologiskt för en produkt som inte lever 
upp till definitionen ekologisk. Ekologiskt innebär att en produkt odlats utan skadliga pesticider, 
konstgödsel och genförändrat utsäde eller att ett djur fötts upp enlig samma krav. 

Tisca har låtit GOTS-certifiera en av sina mattor. Under granskningen har arbetsförhållanden, 
avlopp och avfallshantering liksom arbetsförhållanden granskats liksom deras underleverantörer 
av fibrer och infärgning.   



The Better Cotton Initiative (BCI) är ursprungligen ett initiativ taget av olika aktörer kopplade till 
bomullsindustrin. Adidas, IKEA och H&M är några av grundarna tillsammans med WWF. Syftet 
med BCI är att stimulera odling av mer hållbar bomull. Med mer hållbar bomull menas i praktiken 
att man jämför med konventionellt odlad bomull, dvs bomull som inte är certifierad, och de miljö-
skadliga metoder som kan förekomma i denna odling. 

BCI vill sänka mängden skadliga pesticider och konstgödsel i bomullsodlingen. Minska mängden 
vatten som används samt att förbättra arbetssituationen för odlarna. För att lyckas med sin ambition 
utbildar man de odlare som ansluter sig för att odla BCI bomull. Bland annat ska bönderna få lära 
sig att hantera insektsangrepp med biologiska metoder och bevattna på ett vattensnålt sätt.  

Certifieringen gäller bara själva bomullen och inte det som händer efter att bomullen har skördats. 
Dessutom behöver det inte förekomma BCI certifierad bomull i ett plagg som är märkt BCI. 
Grundtanken är att ett företag kan beställa en viss mängd bomull, men den behöver inte användas 
i en specifik produkt. Det viktiga är att bomullen används i något av de produkter som företaget 
erbjuder. På detta viss undviken man att hålla speciella lager av BCI bomull. Andelen bomull som 
certifierats av BCI har sedan starten 2009 utvecklas till att uppgå till 20% av den totala mängden 
odlad bomull 2017.

Kritik 
Det finns en hel del kritik mot BCI. Grunden i kritiken är att man använder sig av begreppet mer 
hållbar och på så vis vilseleder konsumenten som kan komma att tro att denna bomull kan placeras 
i samma kategori som ekologisk bomull certifierad av tex GOTS. 

BCI:s förespråkare menar att man med mer hållbar menar att bomullen är bättre än konventionell 
bomull. De menar också att kraven från bland annat GOTS är så höga att många bönder inte 
orkar göra sådana grundliga förändringar i sin verksamhet. Man menar vidare att det är bättre med 
en liten förbättring på stora volymer än en stor förbättring på små volymer. 

En viktig skillnad mellan GOTS och BCI är att ett GOTS märke på ett plagg indikerar att plagget 
i sig har framställts på ett mer hållbart sätt. När det gäller bomull så är det inte enbart odlingen 
som är en stor belastning för miljön och människorna som odlar den. Förädlingen av bomullen till 
en färdig textilier är både vattenkrävande, kemikalie- och arbetsintensiv. 



FSC – Forest Stewardship Council – drivs av en oberoende organisation och är ett certifierings-
system för hållbart skogsbruk. FSC målsättning är att FSC-certifierade skogar ska ge långsiktig 
ekonomisk avkastning samtidigt som man tar hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. 

FSC:s regelverk ställer krav på främjande av biologisk mångfald, skyddande av ekologiskt värdefulla 
miljöer och kulturminnen samt att anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. 
Certifieringen förekommer på träprodukter, byggmaterial, förpackningar, papper och trycksaker. 

Det finns tre olika typer av märkningar från FSC:

FSC 100%
Allt trämaterial i produkten kommer från FSC-certifierade skogsbestånd.

FSC Mix
I en produkt märkt med FSC Mix kan materialet kommer från både FSC-certifierad skog, återvunnet 
material och från ocertifierade skogbestånd. Den ocertifierade skogen måste dock enligt FSC leva 
upp till några minimikrav; som till exempel att virket inte får vara illegalt avverkat eller komma 
från skogar med höga skyddsvärden. Allt material måste vara spårbart.

FSC Recycled
Virket eller pappret i produkten är återvunnet eller återanvänt.

Kritik
Det förekommer en ganska omfattande kritik av FSC och deras certifieringar. I teorin har de högt 
stälda krav, men kritiker menar att en del FSC-certifierade skogar inte brukas som de ska enligt 
regelverket och att skogar som inte lever upp till regelverket tillåts bli certifierade.

FSC kritiseras också för att inte i tillräcklig stor utsträckning vidta åtgärder mot enskilda skogsägare 
när brister upptäcks. Kritiken kommer ofta från olika naturskyddsorganisationer jorden runt och 
deras medlemmar som är engagerade i bevarandet av biologisk mångfald och efterlevnaden av 
mänskliga rättigheter.  

Flera naturskyddsorganisationer var inledningsvis medlemmar i FSC på nationell nivå men har valt 
att avgå eftersom de upplevt att deras kritik inte lett till förbättringar. De menar att certifieringen 
inte håller vad den lovar och att konsumenten därmed luras att tro att de köpt en bra produkt när 
det inte nödvändigtvis är fallet. 



 Oeko-tex erbjuder är flera olika certifieringar för textilier och läderprodukter. En Oeko-tex 
märkning visar att en är fri från skadliga kemiska substanser som kan skada människa eller miljö. 
Certifieringarna utförs av en oberoende part som bland annat besöker tillverkaren och genomför 
labbtester för att kunna avgöra om tillverkaren lever upp till Oeko-tex krav.  

Certifieringarna utgår från EU:s kemikalieförordning REACH och kontrollerar att substanser som 
är förbjudna enligt REACH Annex XVII och XIV eller anges i kandidatförteckningen (SVHC) 
inte används. Beroende på vilken certifiering ansökaren strävar efter läggs olika krav till. Se be-
skrivningarna nedan. 

Oeko-tex tillhandahåller totalt 6 olika märkningar varav den första är den mest förekommande:

1. Oeko-tex Standard 100 – är den mest förekommande märkningen och kan användas för  
 alla typer av textilier och garanterar användaren att det inte förekommer några skadliga  
 substanser i produkten, från garn till färdig produkt. Det finns olika certifieringsklasser  
 beroende på hur nära kroppen en textilier förväntas vara där klass 1 används för barn  
 kläder och klass fyra används för hemtextilier ditt textila golv hör. Samtliga Louis De   
 Poortere-produkter är certifierade enligt denna certifiering. De kräver att även deras leve-
 rantörer använder samma certifiering. 
2. Leather standard – garanterar att inga skadliga substanser förekommer i produkten.
3. Made in green – garanterar att det inte förekommer några skadliga substanser i produkten 
 och att textilierna har tillverkats under hållbara och socialt ansvarstagande former.
4. STeP – garanterar att textilier eller läderprodukter har tillverkats under hållbara produktions- 
 förhållanden.
5. Detox to zero – ett analysverktyg som hjälper textil- och läderproducenter att optimera  
 och kontrollera användningen av kemikalier och hanteringen av avloppsvatten i enlighet  
 med Greenpeaces Detox-process.
6. Eco passport – Används för att hjälpa företag i textil- och läderbranschen att identifiera  
 kemikalier och färger som inte är skadlig för människor och bra för miljön. 



Bedömningar och certifieringar 

Byggvarubedömningen, BVB

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Syfte

Vad belönas?

Kommentarer

Produkter för bygg och inredning

Undvikes, accepteras & rekommenderas 

Hjälpa kunder avgöra vilka produkter 
och material som är säkra att använda. 

Att produkter och material är fria från 
olämpliga och skadliga substanser och 
vissa faktorer rörande produktens livscykel. 

Bedömningskriterierna utgår från gällande 
kemikalielagstiftning, REACH, med vissa 
strängare krav än så. Bedömningen baseras 
på dokumentation som leverantören 
tillhandahåller, BVB gör inga egna tester. 
Bedömningen inkluderar även vissa livs-
cykel faktorer, framför allt har detta 
betydelse för bedömningen ”rekommen-
derad”. Bedömningens syfte är inte att 
lyfta fram särskilt miljövänliga produkter 
då en icke återvinningsbar matta kan få 
samma bedömning som en helt återvin-
ningsbar. 



SundaHus

Vad certifieras/bedöms?

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Bedömningsskala

Syfte

Syfte

Vad belönas?

Vad belönas?

Kommentarer

Kommentarer

BREEAM

Produkter för bygg och inredning

Nya byggnader och ombyggnationer

A, B, C+, C- och D 

Acceptable, Pass, Good, Very Good, 
Excellent & Outstanding

Hjälpa kunder avgöra vilka produkter 
och material som är säkra att använda. 

Främja konstruktion av hållbara byggnader

Frånvaro av giftiga substanser och att 
det finns bevis på detta. 

Höga ambitioner för hållbarhet och god 
kontroll. 

Grundsyftet är att definiera produkter 
och material som är giftfria eller inte 
innehåller kemiska substanser som 
överstiger lagstadgade eller rådgivande 
gränsvärden enligt REACH. 

Certifieringen gäller byggnaden som 
helhet, därför spelar val av material och 
produkter en stor roll. Det finns inte 
”BREAM-godkända” produkter, men 
kriterier som dessa måste uppfylla för att 
”hjälpa” byggnaden få bra betyg. 



LEED

Vad certifieras/bedöms?

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Bedömningsskala

Syfte

Syfte

Vad belönas?

Vad belönas?

Kommentarer

Kommentarer

Miljöbyggnad

Nya byggnader och ombyggnationer

Både nya och gamla byggnader

Certifierad, Silver, Guld och Platina

Guld, Silver och Brons

Främja konstruktion av hållbara byggnader

Främja konstruktion av hållbara byggnader

Höga ambitioner för hållbarhet och god 
kontroll.

Höga ambitioner för hållbarhet och god 
kontroll. 

Certifieringen gäller byggnaden som 
helhet. Ingående material och produkter 
poängsätts bla efter hur mycket fakta 
som finns tillgänglig för att visa att de 
inte riskerar skada hälsa eller miljö, tex en 
EDP och BVB-bedömning eller liknande.

Liknar BREEAM och LEED men antalet 
faktorer som beaktas i utvärderingen är 
betydligt färre. Certifieringen är anpassad 
efter svenska standards. 



Prodis GUT

Vad certifieras/bedöms?

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Bedömningsskala

Syfte

Syfte

Vad belönas?

Vad belönas?

Kommentarer

Kommentarer

Cradle to Cradle

Textila golv

Produkter

Ingen skala

Basic, brons, silver, guld & platinum

Främja textila golv som inte skadar  
människa och miljö.

Främja produkter som kan cirkuleras i 
kretslopp.

Frånvaro av skadliga substanser

Produkter med höga ambitioner

För att ett certifikat ska kunna utfärdas 
genomgår matta och råvaror som har 
använts olika labbtester för att garantera 
att REACH har respekterats. 
GUT:s kriterier rör även vissa substanser 
som inte regleras av REACH. 

Bygger på idén om den cirkulära 
ordningen där material och resurser ska 
kunna cirkuleras i ett kretslopp.
Certifieringen poängsätter produkter 
efter i vilken grad de kan inkluderas i ett 
kretslopp.  och att detta måste planeras 
redan i designstadiet av en produkt. 



Bra Miljöval

Vad certifieras/bedöms?

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Bedömningsskala

Syfte

Syfte

Vad belönas?

Vad belönas?

Kommentarer

Kommentarer

ECO label / Svanen

Förbrukningsprodukter inklusive el

Förbrukningsprodukter

Godkänd eller inte

Godkänd eller inte

Främja hållbara alternativ

Främja konsumtion av hållbara alternativ

Högt ställda hälso- och miljökrav

Högt ställda hälso- och miljökrav

Märkning för konsumtionsprodukter 
med höga miljöambitioner. 
Kan certifiera många olika typer av 
produkter och tjänster.

Svanen/Eco-label märkningar finns på en 
rad olika förbrukningsprodukter. 
Märkning för konsumtionsprodukter 
med höga miljöambitioner. 



Better Cotton Initiative

Vad certifieras/bedöms?

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Bedömningsskala

Syfte

Syfte

Vad belönas?

Vad belönas?

Kommentarer

Kommentarer

FSC

Bomull

Träbaserade produkter

Ingen skala

Tre olika märkningar: FCS 100%, FSC Mix 
och FSC Recycled

Att främja en bomullsodling som är mer 
miljövänlig.  

Främja ansvarsfullt brukande av skogen

En mer hållbar bomullsodling

Hållbart skogsbruk 

Denna certifiering är lite besvärlig att 
bedöma. BCI- bomull är inte ekologisk, 
då pesticider och även GMO är tillåtet. 
De lägre miljökraven har dock fått många 
fler bönder att ansluta sig och odla en något 
mer hållbar bomull. Problemet är att 
konsumenten kan tro att BCI-bomull är 
mer miljövänlig än vad den verkligen är. 

Om man läser FSC regler ställer de höga 
krav på hur skogsbruk ska gå till och hur 
skogsägare ska hantera sin mark. Kritiker 
menar dock att certifieringen lovar mer 
än vad den håller. Det förekommer 
omfattande kritik om att FSC inte gran-
skar klagomål och att skogar som inte är 
hållbart skötta ändå kan certifieras. 



Oeko-tex Standard

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Syfte

Vad belönas?

Kommentarer

Textilier

Ingen skala

Garanti för att textilier och läderprodukter 
är giftfria.

Framförallt frånvaron av skadliga substanser

Oeko-tex Standard 100 är en märkning 
som visar att en textilier är fri från skadliga 
kemiska substanser som kan skada männ-
iska eller miljö. Certifieringen garanterar 
användaren att det inte förekommer 
några skadliga substanser i produktionen, 
från garn till färdig produkt.

Eurofins Gold Air

Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Syfte

Vad belönas?

Kommentarer

VOC-mätning

Ingen skala

Mäter flyktiga skadliga partiklar i luften 
som mattan ger ifrån sig.

Att antalet skadliga substanser i luften 
understiger kraven.

Eurofins Gold Air är en certifiering som 
Eurofins, ett oberoende analyslabb, har 
skapat och utfärdar efter godkänt test av 
mängden VOC i luften (Volatila Organic 
Compounds). Testet tar 28 dagar. Under 
denna tid mäts antalet partiklar som frigör 
sig från en produkt ut i luften. 



Vad certifieras/bedöms?

Bedömningsskala

Syfte

Vad belönas?

Kommentarer

Cradle to Cradle

VOC-mätning

Ingen skala

Mäter flyktiga skadliga partiklar i luften 
som mattan ger ifrån sig.

Att antalet skadliga substanser i luften 
understiger kraven.

M1 är en finsk certifiering som ska främja 
byggmaterial och inredning med låga 
utsläpp av skadliga organiska partiklar 
(VOC) i inomhusluften.  
Balsan har låtit certifierat mattor med 
denna certifiering. Bedömningen bygger 
på en VOC-mätning.


