
 
 

 

 

Svenskt initiativ för hållbar palmolja - 

för att öka användningen av certifierad palmolja i livsmedel i Sverige 

Ambition 

Senast 2015 ska undertecknande företag uppfylla kraven om uteslutande certifierad palmolja enligt 

RSPO:s kriterier och i så stor utsträckning som möjligt använda sig av segregerad palmolja. 

 

Det här vill vi uppnå: 

 Ökad användning och efterfrågan av ansvarfullt producerad och certifierad palmolja 

 Ökad öppenhet och spårbarhet i leverantörsledet 

 Bidra till att marknaden för ansvarsfullt producerad palmolja ökar 

 

Vem står bakom initiativet? 

Livsmedelsföretagens medlemsföretag 

 

Palmolja 

Palmolja är en vegetabilisk olja som utvinns av fruktköttet från oljepalmfrukten, primärt från palmen 

Elaeis guineensi. Palmoljan produceras framför allt i Sydostasien. Indonesien och Malaysia står för 

runt 87 procent av den globala produktionen. Den är väl lämpad till matlagning och fritering och den 

används av livsmedelsindustrin i bland annat glass, margarin och kakor. Palmoljan är också en 

ingrediens i kosmetik, rengöringsmedel, djurfoder och biodiesel. 

Palmolja har vissa tekniska och smakmässiga egenskaper som gör den väl lämpad att användas i 

livsmedelsproduktion. Oljan är halvfast vid rumstemperatur och påverkas inte i någon större grad av 

härskning. Dessa egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i produkten den 

används i. Livsmedelsproducenter använder ofta en blandning av olika fettråvaror, där palmolja kan 

vara en av dessa. 

Palmolja är den globalt mest använda vegetabiliska oljan. Den globala palmoljeproduktionen uppgår 

till cirka 56 miljoner ton årligen. Efterfrågan av palmolja ökar kraftigt över hela världen, främst 

beroende på ökat välstånd i exempelvis Kina och Indien men också beroende på ökad efterfrågan av 

palmolja som ett råmaterial i olika biobränslen. Under en 10-årsperiod har världsproduktionen av 

palm fördubblats. Eftersom denna efterfrågeökning inte alltid sker på ansvarsfullt odlad palmolja 

finns det en stor risk att expansionen sker genom ytterligare avskogning av regnskog. Förutom att 

påverka de människor och djur som lever av regnskogen så har det också en negativ klimatpåverkan. 
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Arbetsförhållanden på plantagen och användandet av bekämpningsmedel är anledningar till att 

förbättra förutsättningarna för palmoljeproduktionen. Palmoljan utgör en viktig försörjning för 

hundra tusentals personer, som har knappa resurser och få andra försörjningsmöjligheter. Dessutom 

är palmoljeodling högproduktivt – fem till nio gånger så effektiv som odling av andra vegetabiliska 

oljor. Det finns därför flera anledningar till att fortsätta använda palmolja – men det ska vara 

certifierad palmolja. 

 

Hållbar palmolja 

Roundtable on Sustainable Palmoil (RSPO) är den organisation som idag certifierar palmolja. 

Organisationen representerar NGO:s, palmoljeindustrin, processindustrin, livsmedelsindustrin, 

detaljhandeln och banker. Tillsammans har de satt upp principer och kriterier för certifiering och 

medlemsantalet ökar stadigt. Det finns fyra alternativa modeller för handel med palmolja certifierad 

enligt RSPO: 1) Book and Claim: Köp av certifikat (säljs av Green Palm). 2) Massbalance: 

Palmoljeblandning av certifierad och konventionellt odlad olja, ej särhållen genom hela 

leveranskedjan. 3) Segregerad palmolja: Fysiskt köp av sammanblandad certifierad palmolja som är 

särhållen genom hela leverantörskedjan.  4) Identity Preserved: Spårbar palmolja, särhållen genom 

hela leverantörskedjan och hela vägen till slutprodukten. Läs mer om RSPO och certifieringen på 

www.rspo.org. 

 

Tillvägagångssätt 

Svenskt initiativ för hållbar palmolja arbetar för att öka andelen certifierad och spårbar palmolja på 

den svenska marknaden.  

Svenskt initiativ för hållbar palmolja arbetar för att öka förståelsen om RSPO och certifieringen av 

palmolja och samtidigt sprida kunskap om RSPO och fördelarna med ett medlemskap i 

organisationen. 

Svenskt initiativ för hållbar palmolja verkar för öppenhet och transparens när det gäller 

användningen av palmolja. 

Respektive företag som ingår i svenskt initiativ för hållbar palmolja ansvarar för att ambitionen 

uppnås. 

 

Rapportering och uppföljning 

Initiativet kommer regelbundet att följas upp av en arbetsgrupp inom Livsmedelsföretagen. 

Arbetsgruppen arbetar tillsammans för att komma framåt i frågan och tillser att alla parter fortsätter 

att vara ambitiösa i sin omställning till certifierad palmolja. Respektive företag förbinder sig att 

redovisa hur stor volym som är certifierad enligt RSPO:s kriterier. 


