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Palmolja – framtid eller det förgångna? 

Välkommen till en intressant och lärorik eftermiddag kring palmolja och det svenska 
uppropet för hållbar palmolja i kosmetika samt tvätt och rengöring.  

Avsikten med kursen är att ge en djupare kunskap och förståelse vad uppropet 
handlar om och hur du som tillverkande företag, importör eller marknadsförare av 
produkter kan ta nästa steg mot målet att använda mer hållbar palmolja.  

Förutom en introduktion till området, ger kursen dig en praktisk vägledning till hur 
man kan komma vidare i arbetet med att säkerställa en användning av mer hållbar 
palmolja. Detta tydliggörs med exempel på vad andra företag har gjort och hur de 
gått tillväga.  
 
Under kursen kommer bland annat följande att beröras: 

 Svenskt initiativ till hållbar palmolja – Bakgrund och beskrivning av uppropet och 
vad det innebär. 

 Palmolja - Produktion och användning inom kosmetik samt tvätt och rengöring 

 Hållbar palmolja - Vilka alternativ finns? 

 Hur kan min produkt bli hållbar? Praktisk vägledning hur du uppfyller uppropet 
och använder hållbar palmolja.  

 Hur ser jag att min produkt innehåller palmolja? 

 Vilka ingredienser kommer från palm? 

 Hållbar palmolja i praktiken - Så har andra företag gjort: 

o RSPO-certifiering av leverantörskedjan 

o RSPO-Certifiering av produkt 

Kursen riktar sig till dig som utvecklar, tillverkar, importerar och/eller marknadsför 
kosmetika, tvätt och rengöring. 

Föreläsare 

    
Malin Bjurvald 
Sustainability 
Manager, Kicks 

Anna Lagerberg, R&D 
Formulation & 
Regulatory Affairs 
Coordinator, Cederroth 

Ulf Åkerström, UA 
Consulting AB 

Susanna Eriksson, 
Area Sales Manager, 
Croda 
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Utbildningsprogram 

Tid Innehåll 

12.30-13-00 Registrering 

13.00-13.20 Svenskt initiativ till hållbar palmolja – Bakgrund, initiativtagare, 
tillvägagångssätt och målsättning.  

Malin Bjurvald, Sustainability Manager, Kicks 

13.20-13.40 Palmolja i världen 

- Odling, produktion och användning i kosmetika 
- Hållbar palmolja – vad hållbar palmolja innebär och system 

för hållbar palmolja; RSPO och Greenpalm 

Susanna Eriksson, Area Sales Manager, Croda 

13.40-14.40 Praktisk guide till användning av hållbar palmolja - så här gör du 
som tillverkare och importör och marknadsförare av produkter för 
att använda hållbar palmolja. 

Ulf Åkerström, UA Consulting AB 

14.40-15.10 Kaffe 

15.10-15.40 Praktisk övning 

15.40-16.30 Så här har vi jobbat med hållbar palmolja 

 Certifiering av leverantörskedjan, Cederroth 

Anna Lagerberg, R&D Formulation & Regulatory Affairs 
Coordinator, Cederroth 

 Certifiering av produkt, Oriflame 

16.30-17.00 Diskussion och frågestund 

 

  

Viktig information 
 
Pris 
Halvdag: 450 SEK 
Lagstadgad moms tillkommer.  
 
Tid & Plats 
Annexet, plan 3, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
26 november 2015 kl. 13.00-17.00 (Registrering från 12.30) 
Anmälan sker via formuläret på branschutbildare.se senast 19 november.  
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Övrigt 

Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller vid uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi 
oss rätten att ställa in kursen resp. att få återkomma med nytt kurstillfälle. 
 
Vid frågor, kontakta: ulf.akerstrom@uaconsulting.se 
 
Mer information finns på www.branschutbildare.se  

mailto:ulf.akerstrom@uaconsulting.se
http://www.branschutbildare.se/

