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En heldagsutbildning om ekologisk kosmetika med 
praktiska räkneexempel och vilseledande 
marknadsföring i teori och praktik  

Välkommen till KTF Utbildnings högintressanta heldagsutbildning om ekologisk kosmetika och 

marknadsföring. Intresset för naturliga ingredienser och ekologisk kosmetika har ökat på 

senare tid.  Utbildningen förklarar hur man beräkningar andelen ekologiskt innehåll i en 

kosmetisk produkt samt belyser hur begrepp som ”ekologiskt” och ”naturligt” kan vara 

problematiska enligt marknadsföringslagen.  

Vi inleder dagen med en kort introduktion till ’ekologisk kosmetika’ som sedan övergår till en 

genomgång av COSMOS-kriterierna följt av praktiska räkneexempel. Konsumentverket 

bedriver just nu ett tillsynsprojekt om ekologisk kosmetika. På eftermiddagen förklarar 

konsumentverket hur de tillämpar marknadsföringslagen i sin tillsyn. Dagen avslutas med en 

redogörelse för reglerna för marknadsföring av kosmetiska produkter samt relevanta 

praktiska rättsfall.  

Ur innehållet:   

• Vad betyder begreppet ”ekologiskt”?  

• Genomgång av COSMOS-kriterierna för ekologisk kosmetika 

• Praktiska räkneexempel avseende den ekologiska andelen ut i en kosmetisk produkt 

• Konsumentverket förklarar marknadsföringslagen samt redogör för sin tillsyn 

• Genomgång av de specifika reglerna för marknadsföring av kosmetiska produkter 

• Praktiska rättsfall om vilseledande marknadsföring – vad kan vi lära från dem?  

Målgrupp 

Utbildningen vänder sig i första hand till de som arbetar med formulering, försäljning, 

marknadsföring, distribution eller regulatoriska aspekter inom kosmetikabranschen. Även 

journalister, kommunikatörer och andra intressenter som vill lära sig mer om 

marknadsföringslagen är varmt välkomna.  
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Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.00 – 09.15 Registrering och kaffe 

09.15 – 09.30 Introduktion – Vad betyder egentligen ekologiskt?  

Pär Svahnberg, Toxintelligence 

09.30 – 10.30 Genomgång av COSMOS-kriterierna 

Nina Pendergraph, Toxintelligence 

10.30 – 10.45 Bensträckare och kaffepåfyllning 

10.45 – 12.00 Praktiska räkneexempel – Hur räknar man på andel ekologiskt innehåll?  

Nina Pendergraph, Toxintelligence 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.30 Vilseledande marknadsföring i teori och praktik   

Andreas Prochazka, Konsumentverket 

14.30 – 15.00 Reglerna för marknadsföring av kosmetiska produkter. 
Claimsförordningen och Technical Document on cosmetic claims.  

Peter Jansson, KoHF 

15.00 – 16.00 Praktiska exempel från avslutade rättsfall om vilseledande 
marknadsföring.  

Stefan Brandt, Lindskog Malmström Advokatbyrå 
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Föreläsare 

   
Pär Svahnberg 
Kemist 
Toxintelligence 

Nina Pendergraph 
Kemist 
Toxintelligence 

Andreas Prochazka  
Enhetschef 
Konsumentverket 

  

 

Stefan Brandt 
Advokat 
Lindskog Malmström 
Advokatbyrå 

Peter Jansson 
Projektledare 
KoHF 

 

 

Viktig information 
Tid & Plats 
Merkurius, Näringslivets Hus, Storgatan 19 (T-bana Östermalmstorg)  
Tisdagen 4 december 2018 kl. 9.00 – 16.00  
 
Pris 
Heldag: 4500 SEK för medlemmar, 5500 SEK för övriga företag 
Priserna är angivna per person exkl. moms. Lunch och kaffe ingår.  
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast måndagen den 26 november 2018. 
Anmälan är obligatorisk och bindande men det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Vid fulltecknad utbildning eller för få deltagare vid anmälningstidens slut förbehåller vi oss 
rätten att ställa in utbildningen resp. att få återkomma med nytt tillfälle. Frågor och 
funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se. Mer information finns på www.ktfutbildning.se  
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