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Vägledning för hantering av hållbar 
palmolja inom Kosmetika samt Tvätt & 
Rengöring 

2 SYFTE OCH OMFATTNING 

Syftet med dokumentet är att ge en vägledning till KTF:s medlemsföretag kring inköp och hantering av 

palmolja som är producerad på ett hållbart sätt.  

3 RELEVANTA DOKUMENT OCH LÄNKAR 

RSPO Principles and Criteria for Sustainable palm oil 

RSPO Supply Chain Certification Standard 

RSPO Rules on Market Communications and Claims 

RSPO Guiding Rules for HPC derivatives GreenPalm Certificate Trading 

Greenpalm Company Application Form 

GreenPalm Brokerage Terms & Conditions 

GreenPalm Membership Rules 

GreenPalm –Certificate buyers-Guide to using your GreenPalm trading account 

GreenPalm End of Trading Year Requirements 

GreenPalm Guide to Claims 

GreenPalm Logo Specifications 

GreenPalm –Guide for outsourced production, end seller manufacturer 

4 INTRODUKTION HÅLLBAR PALMOLJA 

4.1 BAKGRUND 
Odling av palmolja är högproduktivt. Ett högt oljeinnehåll i frukten, snabb tillväxt och kontinuerlig skörd 

gör att odling av palm ger ett högre utbyte av olja per hektar än andra oljeproducerande växter (upp till 

10 gånger högre). Palmolja i olika former används numer i en rad olika sammanhang och ersätter i allt 

större utsträckning petroleumbaserade råvaror. Oljan används som bränsle, i matlagning, livsmedel, 

läkemedel, kosmetik samt industriellt även för framställning av andra ämnen. Länder runt ekvatorn, som 

Malaysia och Indonesien, har byggt upp en omfattande odling och produktion av palmolja. Detta har fått 

negativa konsekvenser för den lokala miljön och befolkningen, och är i slutändan också en risk för den 

globala miljön. Den regnskog som skövlas har en omfattande djur- och växtfauna och en förmåga att 

binda koldioxid, något som riskerar att gå förlorat eller minskas när regnskogen ersätts med en 

monokultur. Socialt ger det en möjlighet för fattiga bönder att få en inkomst men det finns också 

exempel på hur mark övertas illegalt och befolkning tvingas undan eller hanteras illa.  
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4.2 ROUND TABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL -RSPO 
Eftersom palmoljeodling och hantering har en stor lokal men även global påverkan har det funnits ett 

stort behov av att säkerställa en hållbar odling och produktion av palmolja, både utifrån ett miljö- och 

socialt perspektiv. Initiativ för att uppnå detta har tagits och ett av de mer framträdande är Round table 

on Sustainable Palm Oil (RSPO), en bred sammanslutning av olika företag och intressenter som varit 

verksam sedan 2004. RSPO arbetar för att hållbar palmolja skall bli normen och de jobbar längs hela 

leverantörskedjan för att uppnå sina resultat. 

Mer information finns att läsa på www.rspo.org.  

5 LEVERANTÖRSMODELLER ENLIGT RSPO 

RSPO har arbetat fram leverantörsmodeller och certifierar leverantörskedjan för att säkerställa att den 

olja som produceras, säljs och används är producerad på ett hållbart sätt.  

Det finns i dagsläget fyra olika modeller; 

1. Identity preserved 

Hållbar palmolja från en enskild certifierad odlare hålls åtskild genom hela leverantörskedjan. 

2. Segregated 

Hållbar palmolja från olika certifierade odlare hålls åtskilda från vanlig palmolja genom hela 

leverantörskedjan. D v s det finns garantier att oljan är hållbar men inte varifrån den kommer 

ifrån. 

3. Mass Balance 

Hållbar palmolja från certifierade odlare blandas med vanlig palmolja genom leverantörskedjan. 

Det finns således inga garantier att slutprodukten verkligen innehåller hållbar palmolja.  

4. Book & Claim/GreenPalm 

Leverantörskedjan utvärderas inte. Det kan inte göras några utfästelser att slutprodukten 

innehåller hållbar palmolja. Tillverkaren och försäljaren köper certifikat från certifierad odlare av 

hållbar palmolja som motsvarar den volym som använts och kompenserar därmed för 

användningen.  

Nativ eller ren palm-eller palmkärnolja används i mindre omfattning inom kosmetik samt tvätt och 

rengöring. Den grupp av ämnen som har störst användning är derivat, ämnen där palmoljan är 

modifierad för att få andra egenskaper. Utifrån en begränsad tillgång på certifierad olja (enligt mass 

balance, segregated samt identity preserved) samt en komplex produktions- och leverantörskedja, 

framförallt för derivaten, så är Book & Claim den enklaste och snabbaste vägen att kunna bidra till 

produktion och användning av hållbar certifierad palmolja. Det bör dock noteras att tillgången på derivat 

som är certifierade enligt framförallt mass balance men även segregated ständigt ökar och att en 

fortsatt hög efterfrågan kommer påskynda takten för detta.  

http://www.rspo.org/
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6 AVGRÄNSNING 

RSPO har enligt ovan fyra olika leverantörsmodeller för odling, produktion och nedströms hantering av 

hållbar palmolja; Identity preserved, segregated, mass balance och Book & claim. Att arbeta enligt Book 

& Claim är det första steget för att uppnå en ökad användning av hållbart producerad palmolja och även 

det sätt som i nuläget är praktiskt tillämpbart för kosmetiska produkter samt tvätt- och 

rengöringsprodukter. Den här vägledningen berör därför inte modellerna Identity preserved, segregated 

eller mass balance och de krav som ställs enligt dessa modeller. För vidare information om dessa 

modeller hänvisas till www.rspo.org.  

7 MEDLEMSKAP RSPO OCH GREENPALM 

Medlemskap i RSPO är inte ett krav för att köpa in eller hantera hållbar palmolja enligt Book & Claim och 

för att köpa certifikat via Greenpalm. Företag kan ändå på frivillig basis vara medlem i RSPO, för att ta 

del av information, påverka beslut som rör hållbar palmolja, få ökad tillgång till marknader samt visa på 

ett engagemang när det gäller hållbar palmolja.  

Medlemskap i GreenPalm är obligatoriskt för att köpa certifikat enligt Book & Claim. Det tillkommer en 

engångskostnad för medlemskap i GreenPalm utöver den kostnad som blir för köp och hantering av 

certifikat. Under 2015 är kostnaden $500 för större företag, $250 för företag som enbart köper minsta 

volymen om 25 certifikat per år.  

8 BOOK & CLAIM –CERTIFIKAT VIA GREENPALM 

8.1 REGISTRERING OCH MEDLEMSKAP GREENPALM 
Vägledning för registrering av företag och ansökan om medlemskap i Greenpalm finns tillgängliga för 

nedladdning via GreenPalms hemsida; http://greenpalm.org/resources/downloads (aktuella dokument 

kan laddas ner via länken GreenPalm Membership Documents; 

(http://greenpalm.org/content/1579/Live/download/GreenPalm%20Membership%20Documents.zip). 

 I en komplett ansökan ingår följande dokumentation: 

 Ansökningsformulär; Greenpalm standarddokument ifyllt och signerat  

 Acceptans av medlemsregler; Greenpalm standarddokument signerat och daterat  

 Acceptans av mäklarvillkor; Greenpalm standarddokument signerat och daterat 

 Årsredovisning som ger underlag för finansiell värdering 

 Information om företagsstruktur (moderbolag). Gäller enbart om inköp sköts via dotterbolag. 

Det standardiserade ansökningsformuläret, som är det dokument där företagsspecifik information skall 

fyllas i, berör följande delar: 

1. Allmän företagsinformation 

a. Namn, organisationsnummer, adress och kontaktuppgifter 

2. Ansvariga personer som skall kunna köpa och sälja certifikat via GreenPalm 

http://www.rspo.org/
http://greenpalm.org/resources/downloads
http://greenpalm.org/content/1579/Live/download/GreenPalm%20Membership%20Documents.zip
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a. Namn, befattning och kontaktuppgifter 

3. Bank- och kontouppgifter 

a. Namn och adress till bank, kontouppgifter för konto där transaktioner hanteras.  

 

 

 

Dokumenten skall signeras av två behöriga firmatecknare. Dokumenten skickas per post till följande 

adress; 

Book&Claim Ltd,  

King George Dock, 

Hull, HU9 5PX, 

United Kingdom 

 

När företaget och ansökan är godkänd erhålls ett användarkonto på handelsplattformen som nås via 

länkar på hemsidan www.greenpalm.org.  

8.2 CERTIFIKAT VIA GREENPALM 

8.2.1 Bestämning av ämnen med ursprung från palm i produkten 

Den mängd palmolja som används i produkterna skall beräknas och användas som underlag för den 

mängd certifikat som sedan köps in.  

Palmolja kan finnas i produkten som  

 Palmolja 

 Palmkärnolja 

 Derivat med ursprung från endera palm- eller palmkärnolja 

Restprodukterna från utvinningen av olja ur palmfrukten, så kallade palmkärnexpeller, har ingen 

utbredd eller känd användning inom kosmetik i dagsläget.  

Palmolja består framförallt av triglycerider (glycerol och tre fettsyror) med huvudsakligen medellånga till 

längre fettsyror, som palmitinsyra (C16), oleinsyra (enkelomättad C18) samt linolsyra (fleromättad C18).   

Palmkärnolja består framförallt av triglycerider med kortare till medellånga fettsyror, t ex laurinsyra 

(C12), myristinsyra (C14), palmitinsyra (C16 men även oleinsyra (enkelomättad C18).   

Vegetabiliska ämnen med odefinierat ursprung som är eller innehåller derivat av glycerin, mono, di och 

triglycerider, fettsyror, fettalkoholer, estrar och etrar eller tensider har generellt ett ursprung från palm, 

på grund av pris och tillgång. Exempel på ingrediensnamn i dessa ämnesgrupper är förutom 

hydrogenated palm oil och hydrogenated palm kernel oil även caprylic/capric triglyceride, stearic acid, 

palmitic acid, cetearyl alcohol, ethylhexyl stearate, sodium laureth sulfate och cocamidopropylbetaine.  

http://www.greenpalm.org/
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För att få ursprunget bekräftat behöver råvaruleverantörerna tillfrågas, även om pris och tillgång gör att 

palm är en vanlig källa.  

8.2.2 Bestämning av andel palmolja för derivat och mer komplexa strukturer 

Många ämnen är komplexa molekyler och det är bara en viss andel av ämnet som kommer från palm, 

resterande del har ett annat ursprung. Certifikat behöver enbart köpas för den andel av ämnet som 

kommer från palm. Andelen palm i ämnet fås genom att multiplicera den totala mängden av ämnet med 

en omvandlingsfaktor. Det finns huvudsakligen tre sätt att få fram information om hur stor denna 

andel/omvandlingsfaktor är. 

1. Använda guidedokument som erhålls från RSPO/Greenpalm som direkt säger hur stor andel som 

kommer från palm av ett visst ämne, bland annat RSPO Rules For Home and Personal Care 

Derivatives (se bilaga 1 som är ett utdrag från listor över ämnen i dessa guidedokument).  

2. Fråga råvaruleverantören 

3. Beräkna andelen från palm stökiometriskt utifrån molekylstrukturen.  

Som exempel har det vanligen förekommande rengörande ämnet sodium laureth sulfate en 

omvandlingsfaktor på 0,5, d v s 50% av ämnet har ett ursprung från palm.  

8.2.3 Beräkning av mängden palm- och palmkärnolja i produkten 

Den totala mängden palmolja som används kan beräknas på olika sätt. Vilket sätt som rekommenderas 

styrs utifrån vad som är enklast för respektive företag och den information som finns tillgänglig, samt 

om det är hela eller delar av sortimentet som kompensation skall ske för. Följande två är de alternativ 

som denna vägledning tar upp: 

1. Summera mängden utifrån varje produkts sammansättning, förpacknings- och total 

försäljningsvolym. 

2. Summera mängden råvaror med ursprung från palm som används i tillverkningen av 

produkterna. 

8.2.3.1 Beräkning av mängd palmolja utifrån produktsammansättning 

Underlag som behövs för beräkning enligt punkt 1 ovan finns angivet i tabell 1 nedan. Mängden palmolja 

respektive palmkärnolja som används fås genom att multiplicera andelen i produkten med 

förpackningsstorleken samt antalet förpackningar. 

 

𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎 (%)

100
×förpackningsvolym (kg)×antalet tillverkade produkter (st)=mängd palmolja (kg) 

 

Exempel:  

För en produkt enligt tabell 1 som innehåller 3% ämnen från palmolja  och som förpackas i en 200 ml (g) 

förpackning och tillverkas i totalt 50 000 enheter innebär detta en volym palmolja på 300 kg.  

3

100
× 0,2 × 50000 = 300 𝑘𝑔 
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Motsvarande mängd palmkärnolja (5,4% i produkten) ger 540 kg.  

Beräkningarna genomförs för samtliga produkter och andelen palmolja och palmkärnolja summeras för 

att få fram den totala mängden palm- respektive palmkärnolja som används.  
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Tabell 1. Sammanställning över andel palmolja och palmkärnolja som ingår i en exempelprodukt.  

Andelen av respektive ämne med ursprung från palm är taget från RSPO:s vägledningsdokument (RSPO 

Guding Rules for HPC derivatives GreenPalm Certificate Trading). 

Ingrediens 
Andel i 
produkt 
(%) 

ursprung 
palmolja 

Ursprung 
palmkärnolja 

Andel 
från 
palm 

Andel 
palmolja 
(%) 

Andel 
palmkärnolja 
(%) 

Aqua 84,9 Nej Nej 0 - - 

Sodium Laureth Sulfate 6 Nej Ja 0,5 - 3 

Cocamidopropylbetaine 3 Nej Ja 0,6 - 1,8 

Glycerin 3 Ja Nej 1 3  

Cocamide DEA 1 Nej Ja 0,6 - 0,6 

Sodium chloride 1 Nej Nej 0 - - 

Phenoxyethanol 1 Nej Nej 0 - - 

Benzoic Acid 0,1 Nej Nej 0 - - 

Summa: 100      3 5,4 

  

 

8.2.3.2 Beräkning av mängd palmolja utifrån mängd råvaror som används.  

Den totala mängden palmolja samt palmkärnolja som används i produktionen kan även beräknas utifrån 

mängden ämnen/råvaror som används (enligt punkt 2 ovan). Görs beräkningen för råvara och inte ämne 

behöver hänsyn även tas till hur mycket av ämnet som finns i råvaran. En summering av alla råvaror med 

ämnen som består av palmolja ger den totala mängden som används.  

∑ 𝑀ä𝑛𝑔𝑑 ä𝑚𝑛𝑒 𝑟å𝑣𝑎𝑟𝑎⁄ (𝑘𝑔) × 𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙𝑓𝑟å𝑛 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎 = 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 𝑝𝑎𝑙𝑚𝑜𝑙𝑗𝑎 

 

Motsvarande summering görs för ämnen/råvaror innehållande palmkärnolja. 

Tabell 2. Sammanställning över mängd palmolja och palmkärnolja som används vid produktionen av 

vald exempelprodukt. Görs beräkningen för råvara och inte ämne behöver hänsyn även tas till hur 

mycket av ämnet som finns i råvaran. Andelen av respektive ämne med ursprung från palm är taget från 

RSPO:s vägledningsdokument (RSPO Guding Rules for HPC derivatives GreenPalm Certificate Trading), se 

bilaga 1. 

Ingrediens 
Mängd 
råvara 
(kg) 

Ursprung 
palmolja 

Ursprung 
palmkärnolja 

Andel 
från 
palm 

Mängd 
palmolja 
(kg) 

Mängd 
palmkärnolja 
(kg) 

Aqua 8490 Nej Nej 0 - - 

Benzoic Acid 10 Nej Nej 0 - - 

Cocamide DEA 100 Nej Ja 0,6 - 60 

Cocamidopropylbetaine 300 Nej Ja 0,6 - 180 

Glycerin 300 Ja Nej 1 300  

Phenoxyethanol 100 Nej Nej 0 - - 

Sodium chloride 100 Nej Nej 0 - - 

Sodium Laureth Sulfate 600 Nej Ja 0,5 - 300 

Summa: 10000    300 540 
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8.2.4 Köp av certifikat 

En godkänd ansökan resulterar i att ett konto sätts upp där registrerade användare på företaget kan 

sköta handel av certifikat. Plattformen nås via hemsidan www.greenpalm.org. GreenPalm har 

användarbeskrivningar för handel av certifikat, Certificate Buyers –Guide to using your GreenPalm 

trading account, som fås vid registrering. Ett certifikat motsvarar 1 (ett) ton fysisk olja.   

Processen för köp av certifikat delas in i följande steg; 

1. Val av produkt för handel.  

a. Palmolja 

b. Palmkärnolja 

c. Palmkärnexpeller 

 

2. Budläggning.  

Priser för certifikat är inte fast utan styrs av marknadsförutsättningar som tillgång och 

efterfrågan. Aktuella priser för certifikat och de senast avslutade affärerna kan fås via 

www.greenpalm.org. Budprocessen sker med följande steg 

a. Budläggning 

Bud läggs på önskat antal och pris per certifikat. Minsta antal certifikat som kan läggas 

bud på är 25 stycken (25 ton).  Till budet kommer en förmedlingskostnad samt en 

donation till RSPO. 

b. Acceptans av bud 

En säljare av oljecertifikat accepterar att sälja till det bud som lagts. 

c. Överföring av pengar 

När affären är överenskommen skall pengar föras över inom 14 dagar. När överföringen 

är klar förs certifikaten över till köparens konto på GreenPalm.  

Certifikat kan köpas och säljas av alla som är registrerade användare. En köpare av certifikat kan i ett 

senare skede sälja certifikaten om t ex produktionsvolymerna inte motsvarar kvantiteten certifikat som 

köpts in. Det är först när certifikaten löses in som de inte längre är tillgängliga för marknaden.  

8.2.5 Inlösen av certifikat 

För att kunna marknadsföra att företaget stödjer RSPO certifierad hållbar palmolja krävs att inköpta 

certifikat löses in. Inlösen av 1 certifikat motsvarar användning av 1 ton fysisk olja. Den mängd certifikat 

som löses in skall korrespondera till företagets användning av palmolja.  

Inlösen sker via användarkontot på www.greenpalm.org och processen för inlösen beskrivs i 

användarbeskrivningen Certificate buyers-Guide to using your GreenPalm trading account.   

När certifikat löses in kan de inte längre säljas vidare.  

8.3 MARKNADSFÖRING AV HÅLLBAR PALMOLJA, CLAIM 
När företaget har löst in certifikat kan marknadsföring/claims kring stöd produktion av hållbar palmolja 

göras. Claims kan t ex finnas på hemsida, hållbarhetsrapporter, på produkter eller via 

http://www.greenpalm.org/
http://www.greenpalm.org/
http://www.greenpalm.org/
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marknadskommunikation. Krav på marknadsföring och kommunikation är reglerat via RSPO Rules on 

Market Communications & Claims under leverantörsmodellen Book & Claim. Följande gäller: 

1. Företag som arbetar enligt Book & Claim och köper certifikat via Greenpalm får inte använda 

varumärket eller logotypen för RSPO i kommunikationen. Logotypen för Greenpalm får användas 

förutsatt att Greenpalms regler följs. 

2. Vid kontraktstillverkning (dvs. produktion är inte utförd av varumärkesägaren), är det tillåtet för 

varumärkesägaren att göra anspråk utifrån de Greenpalm-certifikat som köps och löses in av 

kontraktstillverkaren. 

3. Följande text är tillåten både på och kring produkten:  

a. "Denna produkt bidrar till produktionen av certifierad hållbart producerad palmolja. 

www.rspo.info "  

4. Följande kan kommuniceras i informativt syfte; 

a. Greenpalm är ett handelsprogram för certifikat som är utformat för att begränsa miljö- 

och sociala biverkningar av produktionen av palmolja. Programmet stöds av Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO). 

b. För varje ton ämne med ursprung från palm som används i tillverkningen av produkten, 

har ett frivilligt bidrag betalats till palmoljeproduktionsenheter som är certifierade av 

RSPO. Certifierade produktionsenheter har av oberoende revisorer funnits verka inom de 

strikta riktlinjer för socialt och miljömässigt ansvar som Roundtable on Sustainable Palm 

Oil (RSPO) satt upp. Den faktiska palmoljan som ingår i produkten har sålts, bearbetats 

och köpts på traditionellt sätt. 

c. (Off-pack kommunikation enbart:) Hänvisningar till (eller bilder av) särskilda RSPO-

certifierade produktionsenheter är tillåtet om relationen till dessa enheter är relevant och 

kan påvisas i dokumentation hos företaget och/eller Greenpalm. 

5. Följande kommunikation är inte tillåten: 

a. Allt som kan leda till eller få konsumenterna att tro att RSPO-certifierad palmolja 

(certifierad vara) är en del av slutprodukten; 

Även Greenpalm har en guideline kring claims; GreenPalm Guide to Claims som sammanfattas i en 10-

punktsguide 

1. Tillverkare som har köpt och löst in Greenpalm-certifikat har rätt att hävda stöd av produktion 

av hållbar palmolja. 

2. De kan göra dessa påståenden varhelst de finner lämpligt, på marknadsföringsmaterial, 

i pressmeddelanden och på förpackningen med hjälp av Greenpalms logotyp. 

3. Greenpalm-certifikat avser palmoljeanvändning under ett givet kalenderår – januari till 

december- eller någon del av det året. 

4. Företag som vill fortsätta göra anspråk på hållbar 

palmolja måste köpa nya Greenpalm-certifikat varje år. 

5. De anspråk som görs måste hävda stöd av produktion av 

hållbar palmolja.  

6. Uttalanden som "XYZ varumärke stödjer produktionen av 

hållbar palmolja "eller" stödjer hållbar palmolja "är okej. 

7. Claims som görs får inte uppge eller antyda att en enskild produkt eller produkter 

innehåller certifierad hållbart producerad palmolja. 
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8. Återförsäljare kan också hävda sitt stöd för produktion av 

hållbar palmolja genom Greenpalm-programmet. 

9. Återförsäljare av märkesvaror, kan med tillverkarens skriftliga tillstånd, 

hävda sitt stöd i kommunikation vid sidan om produkten. 

10. Återförsäljare av egna märkesvaror, som har köpt Greenpalm 

certifikat för sig själva eller bett deras tillverkare att göra det för deras 

räkning, kan göra påståenden både på och vid sidan om produkterna. 

Samtliga claims som marknadsförs av företaget kring hållbar palmolja skall registreras via 

användarkontot som nås på www.greenpalm.org.  

8.4 KONTROLL OCH UPPFÖLJNING –AUDIT 
Om företaget är kvalificerad för en audit kommer en kontroll och uppföljning av volymer, certifikat och 

claims att utföras. För närvarande är nivån där en audit är obligatorisk satt till företag som köper minst 

500 certifikat per år. Vid auditen görs en kontroll att volymer av palm- respektive palmkärnolja, certifikat 

och claims uppfyller de krav som ställs och att de efterlevs.  

Kontrollen är vanligen en skrivbordsuppföljning och sker enligt uppställda krav.  Auditen hanteras av ett 

av RSPO godkänt organ.  

Utförs inte kontrollen i tid eller med önskat resultat får inte nya certifikat köpas. Vid allvarligare 

överträdelser kan det bli ytterligare konsekvenser.  

En närmare beskrivning av processen, krav och relaterade dokument kan fås via 

http://greenpalm.org/the-market/green-palm-audits.    

  

 

http://www.greenpalm.org/
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 Bilaga 1 

Omräkningstal för andel palmolja som finns i vanligen förekommande ämnen i Kosmetik samt Tvätt och 

Rengöring. Listan är tagen från dokumentet RSPO Guiding Rules for HPC derivatives GreenPalm 

Certificate Trading. 

 

 


