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12 myter om kosmetik 

Återkommande rapporterar medierna med stora rubriker om risker och gifter i vår 

vardag. Forskningsstudier omvandlas till larmrapporter fulla av skrämmande 

budskap som gör konsumenter och allmänhet osäkra. Ger aluminium i 

antiperspiranter bröstcancer? Är parabener hormonstörande? Och hur är det 

egentligen med djurförsök och kosmetiska produkter?  

KTF Utbildnings heldagsutbildning reder ut begreppen kring de vanligaste 

kosmetikamyterna med hjälp av experter inom dermatologi, ekotoxikologi, kemi och 

kommunikation. Hudläkare Maria Brolin inleder med att förklara hudens anatomi och 

funktion samt informera om hudallergi, akne, rosacea och psoriasis. Därefter 

adresseras 12 vanliga myter inom kosmetika. Vissa är helt felaktiga medans andra 

kräver djupare förklaringar.   

Hampus Knutsson, kriskommunikationsexpert på Prime, tar oss avslutningsvis bakom 

rubrikerna på giftlarmen och medierapporteringen om risker. Vilka är de journalistiska 

drivkrafterna bakom rapporteringen, vad händer när larmet avslöjas och hur kan du 

tänka när din organisation hamnar mitt i den mediala stormen? 

Utbildningsinnehåll 

Hud & Hälsa – Är det sant att… 
o Aluminium i antiperspirant ger 

bröstcancer? 

o Paraffiner täpper till porerna i huden? 

o Hudallergi orsakas av parfym? 

o Två och schampo torkar ut? 

 

Miljö – Är det sant att… 
o PFAS är vår osynliga fiende? 

o Mikroplaster i rinse-off produkter 

skadar miljön? 

o Kosmetiska produkter testas på djur? 

o Palmolja är resurseffektivt? 

Kemi – Är det sant att… 
o Parabener är hormonstörande? 

o Fluoridtandkräm är giftig? 

o Citronsyra i kosmetiska produkter 

innehåller svartmögel? 

o Eteriska oljor är hypoallergena? 

Kommunikation  

➢ Rubrikerna på giftlarmen 

➢ Journalistiska drivkrafter  

➢ Falska alarm 

➢ Kommunikativt bemötande av 

mediala stormar 

Vilka av dessa myter som är sanna respektive falska får ni reda på den 10e april  
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Målgrupp 

Utbildningen vänder sig till de som arbetar med tekniska, regulatoriska och 

marknadsföringsfrågor inom de kemisk-tekniska branscherna. Men även journalister, 

kommunikatörer och andra intressenter som vill lära sig mer om myter och kriser är varmt 

välkomna. Journalister och influencers deltar kostnadsfritt.  

Utbildningsprogram 
 

Tid Innehåll 

09.45 – 10.00 Registrering och kaffe 

10.00 – 11.00 

Hud & Hälsa 

1) Aluminium i antiperspirant ger bröstcancer  
2) Paraffiner täpper till porerna i huden 
3) Hudallergi orsakas av parfym 
4) Tvål och schampo torkar ut huden 

Maria Brolin, Dermamedica Brolin Consulting 

11.00 – 11.15 Kaffepåfyllning 

11.15 – 12.00 

Miljö 

1) PFAS är vår osynliga fiende 
2) Mikroplaster i rinse-off produkter förstör vår natur 
3) Kosmetiska produkter testas på djur 

4) Palmolja är resurseffektivt  

Olof Holmer, KTF, & Pär Svahnberg, Toxintelligence 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 13.45 

Kemi 

5) Hormonstörande parabener 
6) Fluoridtandkräm  
7) Möglig citronsyra 
8) Eteriska oljor och parfymämnen 

Olof Holmer, KTF, & Pär Svahnberg, Toxintelligence 

13.45 – 14.00 Kaffe 

14.00 – 15.00 
Kommunikation - Rubrikerna på giftlarmen 

Hampus Knutsson, Prime 
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Föreläsare 
 

    
Maria Brolin 
Specialistläkare 
dermatologi 
Dermamedica Brolin 
Consulting AB 

Olof Holmer  
Eko-toxikolog  
VD 
KTF 

Pär Svahnberg 
Kemidoktor  
VD   
Toxintelligence 
 

Hampus Knutsson 
Kriskommunikations-
expert 
Prime 

Övrigt 
 
Anmälan sker via formuläret på ktfutbildning.se senast fredagen den 3e april 2019.  
 
Anmälan är bindande. Vid återbud eller vid uteblivet deltagande debiteras 500kr. Det 
går bra att utse ersättare vid förhinder. 
 
Frågor och funderingar mailas till ktfutbildning@ktf.se 
 
Mer information finns på www.ktfutbildning.se  

Viktig information 
Pris 
2500 SEK för medlemmar, 3500 SEK för övriga företag. 
Priserna är angivna per person exkl. moms. Utbildningsmaterial, lunch och kaffe ingår.  
Vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 
  

Tid & Plats 
Harbour Suite, Radisson Blu, Nybrokajen 9 Stockholm  
Ons 10e april kl. 10.00– 15.00  
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