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Sammanfattning 
Kaffe är den näst största handelsvaran som finns och dricks i hela världen. I Sverige 
dricks det väldigt mycket kaffe per person och det är även ett land där medvetenheten 
när det gäller hållbarhet växer väldigt mycket. Då människors medvetenhet har ökat har 
även krav ställts på tillverkarna. Användande av certifieringar  är en enkel metod som 
används för att konsumenten ska kunna lita på att kaffet har producerats på ett hållbart 
sätt.  

För att man ska kunna använda sig av en certifiering måste en rad krav uppfyllas. Vi har 
valt att behandla de vanligaste certifieringarna man hittar hos de svenska varumärkena 
för att se hur de står sig mot varandra. 

Kapselkaffe har varit en ökande trend de senaste åren och har skapat ett lätt sätt för de 
icke insatta konsumenterna att själva göra espressobaserade drycker med konsistenta 
resultat med minimal tidsåtgång. Vi har diskuterat om huruvida kapselkaffe kan vara ett 
steg mot en hållbar utveckling. 

För att få en djupare och mer företagsspecifik kunskap har vi under arbetets gång även 
intervjuat tre svenska kafferosterier av olika storlek. Under intervjuerna fick vi höra vad 
de olika rosterierna gjorde för att uppnå hållbarhet. Gemensam faktor var olika 
certifieringar, där vissa var vanligare och mer omtyckta än andra. 

Vi har valt ut fem av de mest förekommande certifieringarna i Sverige när det gäller 
kaffe, nämligen 4C, Ekologiskt odlat, Fairtrade, Rainforest Alliance och UTZ Certified.  

Arbetet visar vad de olika certifieringarna står för och vad som faktiskt krävs av en 
produkt för att kunna bli certifierad. Arbetet visar på att de hårdaste certifieringarna 
kanske inte alltid är att föredra ur alla hållbarhetsperspektiv. Konsumenternas olika 
värderingar leder till att alla certifieringar inte passar alla människor. 
 
 
  



 
 

 
 

Abstract 
Coffee is the second largest commodity there is and it is consumed all around the world. 
Sweden consumes a lot of coffee per capita and it is a country where awareness of 
sustainability is growing fast. Increased awareness has led to demands concerning the 
producers. An easy way of ensuring the customers that the coffee has been produced 
with regards to sustainability is the use of certifications. A number of requirements must 
be met for the product to get the right to use the certification. We have chosen to study 
the most common certifications used by the Swedish trademarks to see how they differ 
from each other. 

Capsule coffee, an increasing trend the recent years, has led to an easy way for the non-
versed consumers to make espresso based beverages with consistent results in minimal 
time. We have discussed whether capsule coffee can be a step towards sustainable 
development. 

To get a deeper and more company specified knowledge we interviewed three Swedish 
coffee roasters of different size. During the interviews we got to hear what different 
strategies the companies had in order to receive sustainability. A common factor was 
certifications, some more commonly used and preferred than others. 

We have selected five of the most common certifications when it comes to coffee in 
Sweden; 4C, Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance and UTZ Certified.  

The work shows what the different certifications stand for and what is required from the 
product in order to get certified. The work shows that the toughest certifications are not 
always to prefer from all angles of sustainability. Different values of the consumers lead 
to the fact that not all certifications fit all people.  
  



 
 

 
 

Förord 
Det här kandidatexamensarbetet skrevs under våren 2013 och vi vill tacka Johan Ekfeldt 
(Johan & Nyström), Anders Carne (Kraft Foods) och Eva Eriksson (Löfbergs) för att ni 
ställde upp på intervjuer. Det var oerhört värdefullt för arbetet. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Per Johansson (KTH) för utmärkt vägledning och 
feedback under resans gång.  

Stockholm maj 2013 

Roberto Angius och Carl Philip Leissner 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
I Norden konsumeras mest kaffe per person i världen. På första plats ligger Finland och 
tätt efter ligger Sverige, där vi i snitt dricker drygt tre koppar om dagen. Även om 
konsumtionen är hög så exporterar vi ännu mer. (International Coffee Council, 2012) 

Odlingen av kaffebönor sker framför allt i Sydamerika och Afrika, men även i Asien. 
Kaffets kvalitet avgörs till viss del redan vid skörden. På en hög höjd, ca 1000-2000 
meter, planteras kaffebönorna. Efter ungefär fem år sker blomningen för första gången, 
30-40 veckor senare är kaffebären mogna för plockning.  

När bären är plockade genomgår de en process som vanligtvis sker på ett av tre olika 
sätt, dessa olika sätt ger olika karaktär på kaffet. Den första metoden är tvättat kaffe. 
Först avlägsnas skal och fruktkött, sedan läggs bönorna i vattenbassänger där bönornas 
naturliga sockerlag fermenteras bort, den här metoden ger ett syrligt kaffe. Den andra 
metoden är soltorkat kaffe. Här läggs helt enkelt kaffebären i solen där de får torka, 
kaffet får en lite sötare karaktär med den här metoden. Den tredje metoden kallas 
Pulped natural och är ett slags mellanting mellan de tidigare nämnda metoderna. 
Kaffebären tvättas och läggs sedan upp på tork tillsammans med sitt naturliga sockerlag. 
Den här metoden ger kaffet olika karaktär beroende på hur mycket av sockerlaget som 
sparas. Sedan sorteras och paketeras bönorna för att skeppas till rosterierna.Nu sker 
rostningen och paketeringen för kund. (Johan & Nyström, 2013-04-27) 

Den senaste tiden har efterfrågan på hållbarhet ökats hos konsumenterna och en helt 
annan medvetenhet har växt fram. Som kund är det väldigt svårt att följa hela processen 
och säkerställa slutproduktens hållbarhet. Att som konsument själv göra en 
livscykelanalys skulle vara omöjligt. Det behövdes ett enkelt sätt att visa kunden vilka 
metoder och krav som ställts på produkten, därför kom certifieringarna. Certifieringarna 
är oftast helt oberoende och innehåller en rad krav och önskemål. För att få använda sig 
av en certifiering måste produkten bli godkänd. Det finns många olika certifieringar 
som står för olika saker och en produkt kan även vara dubbelcertifierad. Certifieringarna 
riktar sig oftast mot en eller flera aspekter av hållbarhet och därför mot olika kunders 
värderingar.  

1.2 Syfte/frågeställning 
Syftet med arbetet var att ta reda på vad globalisering och hållbarhet innebär för några 
svenska kafferosterier. På vilka sätt arbetar de för en hållbar utveckling?  

• Finns det möjlighet för de svenska rosterierna att nå ut till den globala 
marknaden och vilka utmaningar finns med detta? 

• Hur ser den hållbara utvecklingen ut idag och vad gör rosterierna för att 
förbättra den? 

• Är kapselkaffe ett steg mot en mer hållbar utveckling?  
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1.3 Avgränsningar 
Att besöka en kaffeodling hade varit önskvärt, men då all kaffeodling sker nära ekvatorn 
bestämde vi oss för att enbart se på ämnet ur några rosteriers synpunkt. När det kommer 
till hållbarhet så finns det flera aspekter att titta på, den sociala, den ekonomiska och 
den ekologiska. Tre intervjuer gjordes under arbetets gång och dessa ledde till att fokus 
hamnade på den sociala aspekten. 

1.4 Metod 
Vi började med att söka information om kaffeproduktion för att få en bild av ämnet. Det 
ledde till att vi ville söka upp några kafferosterier i Stockholmsområdet eftersom 
intervjuer sannolikt skulle gagna oss mycket. Vi listade upp alla kafferosterier i 
närheten och tog kontakt med en handfull och bad att få komma på intervju. Själva 
frågorna till intervjun satte vi ihop utifrån temat på arbetet samt inspiration från 
rosteriernas hemsidor, det fanns saker som var oklara och inte besvarades.  

Efter de tre intervjuerna kände vi att arbetet behövde begränsas. Vi bestämde oss för att 
lägga fokus på en av de tre aspekterna vad gäller hållbarhet, varje intervju ledde oss mer 
mot den sociala aspekten och denna fick bli vårt fokusområde.  
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2 Hållbarhetscertifieringar 
Efter att ha genomfört de tre intervjuerna har det visat sig att certifieringar är en stor del 
av företagens hållbarhetsarbete. Dessa certifieringar är olika representerade i olika delar 
av världen och vissa är mer eller mindre dominanta i odlingsländerna. Certifieringar 
finns till för att konsumenten lätt skall kunna veta om vilka krav som ställts på 
hållbarheten och under vilka förhållanden produkten har framställts. Fokusen hos de 
olika certifieringarna ligger hos en eller flera av de tre hållbarhetsaspekterna; de 
ekologiska, de ekonomiska och de sociala. Vi bestämde oss för att titta närmare på vad 
några av dessa innebär och vilken målgrupp som finns.  

• Fairtrade 
• Rainforest Alliance 
• UTZ Certified 
• Common Code for the Coffee Community (4C) 
• Ekologiskt odlat kaffe 

 
2.1 Fairtrade 
Fairtrade är en etisk organisation som arbetar för rättvisa arbets- och 
levnadsförhållanden hos odlarna. Fairtrade vill att bönderna ska kunna överleva på sin 
odling, hur marknaden än ser ut.  Arbetarna skall tjäna som minst enligt nationens 
minimilön. Barnarbete och olika typer av diskriminering motverkas. 

Minimipriser på kaffet finns, dessa påverkas ej av priserna på världsmarknaden utan 
finns till för att säkerställa att priset på kaffet alltid överstiger produktionskostnaderna. 
År 2011 höjdes minimipriset till 320 US cents/pound för orostade arabicabönor. 
(Fairtrade, 2013-04-30) Utöver minimipriset får odlarna även en extra premie som 
odlarna kan välja att använda på olika sätt. Den kan till exempel användas till att göra 
investeringar i jordbruket. Men premien kan även användas till att förbättra samhället 
runt omkring; skola, sjukvård, nya bostäder och så vidare. 

Barn till familjen som äger gården får hjälpa till med arbetet så länge det inte förhindrar 
barnets utbildning och sociala liv eller på något sätt riskerar barnets hälsa. Barn under 
15 år får ej anställas på gården. Slavarbete och trafficking är totalförbjudet. 

Trots att Fairtrade är en etisk märkning så finns även den ekologiska hållbarheten 
representerad. Det finns rekommendationer och tillvägagångsätt för odlarna. Bland 
annat så skall användning av gödningsmedel, bekämpningsmedel och användning av 
icke förnyelsebara energikällor minimeras. En plan för att nå dessa mål skall utvecklas. 
Fairtrade har även en lista över vilka bekämpningsmedel som är förbjudna att använda, 
GMO (genmanipulering) är inte heller tillåtet. (Fairtrade, 2013) Kaffet är inte 
nödvändigtvis ekologiskt, men om kaffet säljs som ekologiskt får odlarna även en extra 
premie som delvis används till att förbättra effektivitet och kvalitet i jordbruket.  
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2.2 Rainforest Alliance 
Rainforest alliance är en ideell organisation som jobbar för en hållbar utveckling med 
bland annat biologisk mångfald och rättvisa förhållanden. (Lestander, Friberg 2012) 
Deras tanke är att det bästa sättet att hålla naturen vid liv är att göra det lönsamt. I första 
hand rekommenderas det att varken bekämpningsmedel eller konstgödsel används. Men 
om detta har testats, utan resultat, så är det tillåtet att använda svaga bekämpningsmedel 
i små kvantiteter. De som använder sig av bekämpningsmedel måste ha genomgått en 
utbildning och använda skyddsutrustning. 

Ett paket kaffe med Rainforest Alliance-stämpel behöver bara innehålla en viss mängd 
certifierat kaffe, resten kan vara vanligt konventionellt odlat. Om det innehåller mindre 
än 90 % certifierat kaffe så måste andelen skrivas ut på förpackningen (Rainforest 
Alliance, 2013). 

Kriterierna uppnås genom att bland annat utbilda kaffeodlarna i grundläggande 
agronomi för att ge den kunskap som krävs för att ha en effektiv plantage. Detta leder 
till en effektivare odling där man kan få ut fler kaffebönor per yta. För att få en 
certifiering måste ett antal kriterier uppfyllas. Det finns tio huvudrubriker som alla är 
givna av SAN (Sustainable Agriculture Network), alla dessa har i sin tur 
underkategorier med kriterier. Totalt sett så måste 50 % av kriterierna vara uppfyllda för 
att farmen och i sin tur produkten ska få bli certifierad. Huvudrubrikerna åskådliggörs 
nedan (Sustainable Agriculture Network, 2013). 

Social and Environmental Management System 
Det måste finnas ett system som möjliggör kontroller på odlingen. 

Ecosystem Conservation  
Producenterna måste bevara det existerande ekosystemet. 

Wildlife Protection  
Djurlivet på gårdarna skall skyddas och bevaras. 

Water Conservation 
Vattenförbrukningen skall minimeras och föroreningar skall undvikas. 

Fair Treatment and Good Working Conditions for Workers  
Arbetsförhållanden skall vara godkända av Förenta Nationerna och den 
internationella arbetsorganisationen. 

Occupational Health and Safety  
Arbetsmiljön får inte vara ohälsosam och leda till skador och sjukdomar. 

Community Relations  
Odlingarna skall ha bra relationer till det närliggande samhället och inte påverka 
det negativt. 

Integrated Crop Management 
Bekämpningsmedel och konstgödsel skall undvikas så gott det går. 

Soil Management and Conservation  
Farmarna skall sträva efter att få en välmående jord. 

Integrated Waste Management 
En plan för avfallshantering måste finnas på gården.  
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2.3 UTZ Certified 
En icke vinstdrivande certifiering för kaffe grundad i Holland 1997 som började som ett 
samarbete mellan en holländsk firma och en kaffeproducent i Guatemala, vars 
huvudsyfte är att utbilda producenterna i ett mer långsiktigt jordbruk för att ta tillvara på 
djur och natur. ”UTZ kapeh”, som certifieringen först hette, betyder ”gott kaffe” på 
Mayaspråket quiché, men det döptes senare om till UTZ Certified. Själva certifieringen 
består av en så kallad code of conduct, som är en lista med 175 punkter som beaktas på 
plantagen. För att bli certifierad krävs det att kaffeplantagen uppfyller 97 av dessa 175 
punkter första året. Sedan ökar antalet punkter som odlaren måste uppfylla för varje år 
upp till det fjärde året. Då skall minst 152 av 175 punkter vara uppfyllda. UTZ utbildar 
odlarna i affärsmannaskap för att ge möjligheter till bättre levnadsvillkor och en högre 
och jämnare kvalitet på skörden. Dessutom utbildas de för att se till så att 
arbetsförhållandet för de anställda på plantagen hålls på en rimlig nivå. Syftet är också 
att minska påverkan på miljön, minska kostnaderna och öka avkastningen. Konstgödsel, 
GMO och vissa kemiska bekämpningsmedel är tillåtna.  Odlarna utbildas i att använda 
gödsling och bekämpningsmedel på ett effektivare sätt. Avfallsvatten ska på något sätt 
sedimenteras och renas för att skydda naturen mot förgiftning. Nästan hälften av allt 
certifierat hållbart kaffe är UTZ-märkt. Ytterligare fördelar är att UTZ-kaffe är spårbart 
från odlare till rostare. Men när en producent har blivit certifierad av UTZ så måste 
producenten sälja sitt kaffe till en UTZ-certifierad mellanhand eller exportör, annars är 
det inte certifierat längre. Nackdelen är att det inte finns något lägsta pris för skörden 
utan tanken är att uppmuntra till att odlaren ska kunna förhandla fram ett högre pris för 
högre kvalitet på produkten. (Manning, Boons, von Hagen, Reinecke, 2012) 

2.4 Common Code for the Coffee Community (4C) 
4C (Common Code for the Coffee Community) är en icke vinstdrivande organisation 
med målet att bidra till en mer hållbar produktion av kaffe ur alla tre aspekterna; socialt, 
ekonomiskt och miljömässigt.  Det är den senaste i raden av certifieringar och skapades 
formellt 2007 av några internationella företag, bl.a. Kraft Foods, Nestlé och den tyska 
myndigheten GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit).  

Att gå med i 4C kräver lite ansträngning från odlaren, men kraven för att bli certifierad 
är inte lika hårda som för andra certifieringar. Det är huvudsakligen tre dokument som 
måste fyllas i och skickas in. En utvärdering av plantagen, en karta över deras 
affärspartners och ett organisatoriskt schema över deras produktion. Sedan uppdateras 
dessa tre dokument årligen och var tredje år utförs en kontroll av oberoende instans att 
odlaren håller sig till reglerna. Dessutom krävs det en tydlig förbättringsplan som 
odlaren själv tar fram. Det är 28st punkter i deras code of conduct som bedöms och 
dessa rör de tre hållbarhetsaspekterna. Dessutom finns en lista över tio punkter som ej 
får idkas på odlingen (4C-Association, 2013). Själva certifieringen i sig tillåter 
bekämpningsmedel vilket gör den möjlig för många odlare att använda sig av och den 
riktar sig mot producenter av alla storlekar. Likt UTZ Certified så har den som 
huvudsyfte att få bort de allra värsta arbetsförhållandena såsom barnarbete och 
tvångsarbete, men brister något vad gäller transparens i alla leden i kedjan från odlare 
till konsument. (Manning, Boons, von Hagen, Reinecke, 2012) 
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2.5 Ekologiskt odlat kaffe 
Ekologisk produktion handlar om hur man hanterar skadegörare och ogräs samt hur 
grödorna ges tillräckligt med näring med minimal påverkan på djur och natur. 
Mineralgödsel som inte är naturligt framställt är inte tillåtet och inte heller kemiska 
bekämpningsmedel. Det som är tillåtet är stallgödsel, kvävefixerande baljväxter, 
restprodukter från livsmedel och annat organiskt material. Nackdelen med att använda 
tillåten gödsel är att odlingen växer väldigt långsamt på grund av att näringen i gödseln 
inte frigörs i samma takt som odlingen behöver den. Som producent bör man variera 
växtföljden och odla motståndskraftiga sorter. Det bidrar bl.a. till att grundvattnet inte 
blir skadat. (Jordbruksverket, 2013) Men hela ansvaret ligger på odlaren vilket innebär 
att det kan saknas ekonomiska resurser och kunskap. När ekologiskt Fairtrademärkt 
kaffe är det dyraste så är vanligt ekologiskt det näst dyraste. Det kräver mindre resurser 
vid framställningen men desto mer arbetskraft i gengäld. Vanligtvis arbetar hela 
familjen på plantagen men den arbetskraften räcker oftast inte till vid ekologiskt 
jordbruk. Men bara för att kaffet betingar ett högre pris behöver inte det betyda att 
inkomsten ökar per area odlat kaffe, enligt en tysk studie. (Beuchelt, T D & Zeller, M 
2011). Vanligt förekommande på kaffeförpackningarna är även Kravmärkt. Det är i 
grund och botten samma sak som ekologiskt odlat kaffe. Det är en märkning som 
skapats för att kunna märka livsmedel som ekologiska och baseras på EU:s regler för 
ekologisk odling. Krav tar dessa regler steget längre och tar även hänsyn till vissa 
sociala aspekter (Lantbrukarnas Riksförbund, 2013). 
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Tabell 1 
Jämförelse av hållbarhetsstandarder hos olika certifieringar. (Manning, Boons, von 
Hagen, Reinecke, 2012) 
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3 Intervjuer 
3.1 Johan & Nyström 
Första intervjun fick vi med Johan Ekfeldt, en av grundarna hos Johan & Nyström, och 
vi träffades i deras lokaler på Kungsholmen. Den var otroligt värdefull och där fick vi 
väldigt mycket information om hållbarhet och vilka utmaningar som både rosteri och 
odlare ställs inför.  

J&N grundades 2004 och från början så var majoriteten av försäljningen mörkrostat 
kaffe. Det finns två konceptbutiker, en i Finland och en i Sverige. Dessa startades i 
princip samtidigt. Den i Finland startades mest för att få varumärket på kartan och för 
att folk skulle kunna smaka kaffet. Eftersom själva rostningen är väldigt komplex och 
kräver mycket provsmakning och färgmätning så sker all rostning här i Sverige. Finland 
är en väldigt svår marknad att etablera sig på, det finns en aktör Paulig som är totalt 
dominerande på marknaden. De äger även Roberts Coffee. Det unika är att ett enda 
rosteri kan ha en så stor marknadsandel. 

Hållbar utveckling är något som väger väldigt tungt hos J&N, de använder sig av något 
de kallar Direct Trade och det innebär att långsiktiga avtal skrivs direkt med 
producenterna. Det är något som inte bara gynnar företaget utan även odlaren eftersom 
det är svårt att planera hur nästa skörd kommer se ut och när den blir av. Att ställa om 
en gård från vanlig odling till ekologisk odling är något som tar åtskilliga år i anspråk 
och cyklerna blir förskjutna. Till en början blir skördarna enormt minskade, mycket pga 
skadeinsekter. Dessutom råder väldigt stor osäkerhet huruvida den minskade skörden 
verkligen vägs upp av ett högre försäljningspris vilket gör det svårt att odla ekologiskt 
för många. Sedan har mycket hänt med miljön och förutsättningarna under de senaste 
åren. Exempelvis köptes tidigare ett riktigt fint ekologiskt kaffe från Nicaragua odlat på 
ca 1200m höjd. Där går det inte längre att odla kaffe ekologiskt, vilket har lett till att 
producenterna har fått leta sig högre upp i terrängen upp emot 1300-1400m. Det som 
hände var att rötterna attackerades av skadedjur, vilket påverkade samtliga träd. Det 
slutade med att odlaren gick ifrån ekologiskt odlat till att ansluta sig till Rainforest 
Alliance istället, vilka tillåter besprutning av lite snällare medel. För en liten producent 
kan det vara en utmaning att certifiera sin produktion; byråkratin är komplicerad, det är 
årliga kontroller och det kostar väldigt mycket pengar beroende på vilken certifiering 
man väljer. 

Till en början var det en utmaning att få till transparensen i Direct Trade-modellen. 
Många exportörer vägrade att bryta ned priset i olika kostnader och på så sätt få 
transparensen i prisbilden. Eftersom producenten inte har något exporttillstånd skrivs 
avtalen oftast direkt med exportören, som oftast även har rollen att skala, sortera och 
gradera bönorna. Traditionellt sett har det länge varit exportörens roll eftersom 
producenten inte alltid har resurser att genomföra det själv. En vanlig företeelse var att 
exportören ofta blandade ut de fina bönorna med bönor av sämre kvalitet för att 
maximera sin egen vinst. J&N meddelar ofta producenten vilket pris de fått köpa 
bönorna till så att ingen producent blir utnyttjad av mellanhänder.  Sverige har generellt 
sett väldigt hög kvalitet på sina bönor.  

Det ideala fallet för J&N skulle vara att odlaren inte bara äger sin egen gård utan även 
har en egen processtation där kaffet kan skalas, sorteras och graderas. Kanske även 
möjligheten att provrosta på plats. Att kunna prova kaffet tillsammans med odlarna är 
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något som är önskvärt, många producenter har ingen aning vad som händer med 
bönorna på andra sidan jorden. Dessutom rostar odlarna kaffebönorna på ett helt annat 
sätt så att kaffet smakar något helt annorlunda mot vad vi är vana vid. En helt annan 
rostningskultur helt enkelt. J&N försöker besöka sina producenter minst vartannat år, att 
träffa sina största producenter är väldigt viktigt för att bibehålla en bra relation. Många 
kunder väljer idag J&N mycket tack vare deras miljömedvetenhet, ca 40% av kaffet 
som säljs är ekologiskt. 
3.2 Gevalia (Kraft Foods) 
Den andra intervjun genomförde vi per telefon med Anders Carne, informationschef på 
Kraft Foods Norden. Kraft Foods är en livsmedelskoncern som äger varumärket Gevalia 
som även säljer kapselkaffe.  

Gevalia grundades 1853 i Gävle. Gevalia var ett familjeföretag fram till år 1971 då det 
köptes upp av General Foods, som sedan skulle bli en del av Kraft Foods. Alltså är inte 
Gevalia ett företag i sig, utan ett varumärke som tillsammans med bland annat Marabou 
ägs av amerikanska Kraft Foods. 

Kraft Foods arbetar med hållbarhet inom sex områden där fyra är interna och två är 
externa. De interna områdena berör själva producenterna. De interna områdena man 
arbetar med är: förpackningar, energiförbrukning, vatten och avfall. De externa 
områdena är jordbruksråvaror och transport/distribution.  

Kraft Foods satte upp en mängd olika mål år 2010 med en femårsplan. Dessa är globala 
mål som skall reducera företagets klimatpåverkan. Bland annat så ska 
energiförbrukningen och vattenförbrukningen reduceras med 15 %, användningen av 
förpackningsmaterial ska minskas och transportsträckorna skall bli kortare. För att 
minska transportsträckorna måste transportfirmorna man har avtal med visa att de 
arbetar med utveckling. Det är väldigt viktigt med transportsträckorna. Lastbilarna ska 
vara fullastade och det ska inte gå några tomtransporter hem.  
Kaffe är en råvara som oftast kommer från väldigt fattiga områden. Att ändra 
förhållanden hos bonden kräver ett stort sammarbete med många olika organisationer 
som finns i landet och detta är svårt. Företaget har inga direkta kontakter i 
odlingsområdena utan köper av exportfirmor som oftast finns i hamnarna. Dessa köper i 
sin tur av olika oberoende och fristående mellanled. Gevalia har därför valt att arbeta 
med certifieringar, där Rainforest Alliance är en mycket använd sådan.  

Kraft Foods har nyligen offentliggjort ett utvecklingsprojekt vid namnet Coffee Made 
Happy, som skall hjälpa till med att utveckla hållbara förhållanden för många bönder. 
En miljon kaffebönder kommer skall utvecklas till entreprenörer och 200 miljoner 
dollar kommer spenderas under 10 år. Anledningen till att man gör det är att den 
fattigdomen som råder gör att unga människor inte ser någon framtid i sin näring utan 
flyttar hellre in till storstäderna och skaffar andra jobb 

Kapselkaffe är en växande trend som Gevalia själva följer med hjälp av 
Tassimosystemet där allt deras kaffe som används i kapslarna är certifierat av Rainforest 
Alliance. Kraft Foods har ett samarbete med organisationen Teracycle som använder sig 
av något de kallar upcycling. Det går ut på att antingen använda själva förpackningen 
till något nytt eller att återvinna råvaran och använda till något nytt. Man sponsrar tio 
öre per återvunnen kapsel till en välgörenhet som konsumenten själv kan välja på Kraft 
Foods hemsida.   
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3.3 Löfbergs 
Den tredje intervjun ägde rum med Löfbergs, där vi fick kontakt med deras 
hållbarhetschef Eva Eriksson. Löfbergs är ett familjeägt kafferosteri från Karlstad som 
grundades 1906. Under intervjun fick vi en stor insikt i företaget och fick reda på hur 
stort företaget faktiskt var, förutom att vara representerade i både Norden och Baltikum 
äger Löfbergs även andra utländska varumärken.  Certifierat kaffe har funnits i 
företagets sortiment sedan 1996. 

Trots att det mesta av Löfbergs kaffe rostas i Sverige sker en liten del av rostningen i 
Danmark, där de är väldigt duktiga på hela bönor och specialkaffe. I Baltikum äger 
Löfbergs ett rosteri och säljer kaffe. De är framför allt stora i Estland där de har en 
högre marknadsandel på dagligvaruhandeln än i Sverige.  I Lettland har Löfbergs 
nyligen förvärvat ett rosteri vid namn Melna Kafija. Här tillverkas varumärket Melna, 
men inget Löfbergs. I England ägs ett varumärke som heter Green Cup. Green Cup är 
väldigt miljömedvetna och arbetar uteslutande med certifierade produkter.  

Löfbergs arbetar även i Norden med Finland, Norge och Danmark. I Norge ägs ett så 
kallat mikrorosteri som har varumärket Crema. De har även tetillverkning och godsaker. 
Löfbergs har även en viss försäljning i Finland där man uteslutande säljer Löfbergs. I 
Danmark ägs Peter Larsen Kaffe, ett rosteri som från början var privatägt. 

Det har varit olika svårt att ta sig in på marknaden i olika länder. I Finland är det väldigt 
tufft då det finns etablerade varumärken, likaså Norge. Att komma in i Baltikum har 
varit förhållandevis lätt, detta tror man beror på att man var väldigt tidigt ute när 
möjligheten öppnades. För närvarande finns inga planer på att expandera ytterligare. 
Kärnmarknaderna är Norden, Baltikum och Storbritannien och det är dessa man 
fokuserar på just nu.  

Allt kaffe köps direkt från ursprungsland där man alltid vet varifrån kaffet kommer. Den 
största delen av odlarna är så kallade småodlare, dessa har en relativt låg årsskörd som i 
genomsnitt ligger på ca 400kg kaffe. Det är inte ovanligt att runt 500 småodlare går 
samman i kooperativ, därför görs inga direkta affärer med enskilda småodlare utan det 
är med kooperativen man gör affärerna. Då affärer görs med odlarna eller kooperativen 
tar man hjälp av en exportör/agent som hjälper till med dokument och transaktioner. 

Löfbergs samarbetar med olika certifieringsorganisationer. De har länge jobbat med 
ekologiskt kaffe där den första containern KRAV-märkt kaffe köptes 1995 och sattes ut 
i marknaden 1996. Fairtrade uppmuntras också. Från år 2000 har Löfbergs haft 
dubbelcertifierat kaffe som då har varit både ekologiskt- och Fairtrademärkt. Nyligen så 
har det börjat jobbas med andra certifieringar så som Rainforest Alliance, som jobbar 
för en hållbar kaffeproduktion med bevarande av regnskog och biologisk mångfald. 

Löfbergs samarbetar med ett antal aktörer (International Coffee Partners, ICP) som 
tillsammans har startat ett antal utvecklingsprojekt som riktar sig direkt mot bönderna. 
Målet är bättre odlingsmetoder och bättre försörjningsmöjligheter utan att ha något 
minimipris som Fairtrade. Det finns heller inget som binder odlaren till att sälja kaffet 
till just Löfbergs och studier har visat att bönderna kunnat dubbla till tredubbla sina 
skördar tack vare ökad kunskap.  Ett tydligt exempel på detta är från Uganda, där 
utvecklingsprojekten ledde till bättre odlingsmetoder som gav större skördar av bättre 
kvalitet, vilket i sin tur ledde till ett förbättrat försäljningspris tack vare att bönorna 
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kunde säljas till andra mellanhänder och exportörer. Tanken är att bönderna skall kunna 
klara sig bättre på egen hand utan hjälp av dyra certifieringar och minimipriser. 

En viktig detalj angående certifierat kaffe är t.ex. skillnaden mellan ekologiskt och 
Rainforest Alliance. För att få sätta en ekologisk stämpel på paketet måste 100% av 
innehållet vara ekologiskt, men för att kalla ett kaffepaket RA-certifierat så behöver 
bara en viss mängd vara certifierat. 

En nyligen genomförd jämförelse av livscykelanalys mellan bryggkaffe och kapselkaffe 
visar att miljöpåverkan mellan dessa skiljer sig åt. Ungefär 90% av klimatpåverkan sker 
vid odlingen. Resterande 10% sker under transporten, vid rostning, vid paketering samt 
i hemmet.  Av dessa 10% gällande kapselkaffe är förpackningar och transport mer 
miljöpåverkande, medan för bryggkaffe så är hanteringen av kaffet i hemmet 
dominerande ur miljöpåverkan. Ofta bryggs för mycket kaffe så att mycket går till spillo 
vilket inte är fallet med kapselkaffe, där fås precis en kopp och det går ofta att välja 
mellan liten och stor kopp.  En annan fördel är att det går åt väldigt lite energi vid 
bryggningen av en espressokapsel.  Löfbergs kapslar är i framkant rent miljömässigt; då 
det går åt väldigt mycket energi att framställa aluminium har man numera 
aluminiumfria kapslar. 

En annan utmaning är att informera kunderna om vad ekologiskt och certifierat kaffe 
innebär, där finns väldigt stora luckor. Löfbergs samarbetar med KRAV och 
Naturskyddsföreningen för att försöka få ut informationen på ett bra sätt. Att bara skriva 
att ett kaffe är ekologiskt odlat eller att sätta en certifieringsstämpel på förpackningen 
räcker inte för att nå ut till allmänheten, Löfbergs tror att det skulle vara lättare att lära 
ut till barn och ungdomar.  Kanske att det är något man kan få lära sig på 
miljökunskapen i skolan. 
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4 Analys/diskussion 
Enligt en undersökning av nästan 300 kaffeodlingar i Nicaragua så framgår det att 
odlingar med Fairtrademärkt kaffe har ungefär 50 % högre personalkostnader jämfört 
med ekologiska och icke ekologiska odlingar (Beuchelt och Zeller, 2011). Som Anders 
Carne berättade under intervjun så är detta en produkt som odlas i väldigt fattiga 
områden och inte bara i Nicaragua, även i norra Peru odlar många ekologiskt kaffe 
eftersom dem inte har råd med gödsel eller bekämpningsmedel.   

Eftersom ekologiskt och Fairtrademärkt kaffe kräver mycket mer manuellt arbete så 
leder det till att sådana odlingar blir väldigt beroende av arbetskraft från familjen. 
Kostnaden för att skörda kaffet är ungefär detsamma oavsett certifiering och 
odlingsmetod, men den stora skillnaden ligger i att det krävs så pass mycket mer arbete 
för att sköta en icke konventionell odling. 

Fairtrade är en dyr märkning för odlaren och kooperativet. Det finns avgifter både för 
att bli certifierad och för den årliga inspektionen. En nackdel är att efterfrågan inte 
möter utbudet på Fairtradecertifierat kaffe, vilket innebär att allt inte säljs enligt 
Fairtrades minimipris (Muradian & Pelupessy, 2005). 

En stor anledning till att odlarna har låg inkomst per odlad area är att kunskapen hos 
odlarna är väldigt låg. Det är ofta väldigt spritt mellan träden och okunskap i hur gödsel 
och bekämpningsmedel används gör att skördarna inte blir optimala (Beuchelt och 
Zeller, 2011). Det stämmer med vad Johan Ekfeldt berättar under intervjun, att 
omställningen från ett konventionellt till ett ekologiskt eller certifierat jordbruk tar 
väldigt lång tid innan den möjligen kan ge en ökad vinst. Givetvis gäller vice versa vad 
gäller omställningen. Det är en oerhört långsiktig planering och investering för en 
producent innan det går att se något resultat.  

I arbetet frågade vi oss för vem certifieringarna egentligen är till, vem i ledet från 
producenterna till konsumenterna riktar de sig till? För producenterna innebär 
certifieringarna ofta att krav har ställts på odlarnas levnadsförhållanden och inkomster. 
Denna inkomst blir då när det gäller exempelvis Fairtrade högre per sålt kaffe, men i 
många fall leder kraven från certifieringen till en lägre produktivitet och därför blir 
slutsumman som bonden får lägre. Att lönen ej skall understiga landets minimilön är ett 
krav hos bland annat Fairtrade (Jeremy G. Weber, 2011). Då kaffe vanligtvis odlas i 
väldigt fattiga länder kan denna minimilön ofta vara för låg för att kunna överleva på, 
dock har vissa även jobb utanför plantagen (Beuchelt och Zeller, 2011). 

Den ökade medvetenheten hos konsumenterna har ökat efterfrågan på hållbart odlat 
kaffe. Detta leder till att rosterierna går miste om kunder om de inte lever upp till dessa 
krav, inget av de varumärken vi har behandlat saknar certifierat kaffe i sitt sortiment. I 
vissa fall kan rosterierna dessutom låta en certifierad produkt i sitt sortiment skapa en 
glorifiering över företaget och på så vis stärka sin image som ett hållbart företag (Laura 
T. Raynolds, 2008).  

Medvetenhet om hållbarhet är något som på senare tid har blivit trendigt och många 
personer identifierar sig och sin umgängesgrupp med detta. Dessa personer väljer 
certifierat kaffe och betalar ett högre pris för produkten av olika anledningar. Som 
konsument är det väldigt tidskrävande och svårt, ofta omöjligt, att säkerställa 
hållbarheten i produktens framställande. Anledningen till att certifieringar är så populärt 
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kan vara för att de ger en trygghet om vilka krav som har ställts på kaffet och att det 
verkligen går att lita på att dessa krav följs (Laura T. Raynolds, 2008).  

Självklart finns det den stora kategorin människor som är positiva till certifierat kaffe 
men som själva inte köper det. Detta kan bero på en rad olika saker, t.ex. så kan det vara 
så att många helt enkelt inte känner att de vill betala mellanskillnaden. Det finns även 
personer som är skeptiska till om huruvida dessa hållbarhetsmärkningar verkligen gör 
någon skillnad (F. Jacobsson, P. Sandvik, 2009).  
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5 Slutsatser 
Kaffe är en produkt som ligger många varmt om hjärtat. Gemensam nämnare för alla 
våra intervjuer har varit att det är otroligt svårt att etablera ett nytt varumärke på en 
befintlig marknad. Kunderna tenderar ändå att köpa och dricka kaffet de är vana vid. 
Det som rosterierna istället gör är att förstärka sina eventuella befintliga märken på 
utländska marknader ännu mer, alternativt att man köper upp ett befintligt märke på en 
marknad likt det Löfbergs gjorde i Storbritannien med Green Cup. Gevalia som blev 
uppköpta av Kraft Foods har fått stor hjälp att etablera sig på den amerikanska 
marknaden. Kraft Foods är ett ekonomiskt väldigt starkt konglomerat som också hjälper 
till att etablera Tassimosystemet eftersom det krävs enorma resurser att konkurrera med 
Nestlé som äger varumärket Nespresso. Johan & Nyström har i dagsläget inga planer på 
att expandera utomlands. Däremot säljs deras kaffe av många återförsäljare och det 
finns att dricka på caféer runt om i världen. Deras konceptbutik i Finland handlar 
mycket om att finnas på deras marknad eftersom deras konsumtion per person är absolut 
störst i världen. Löfbergs har lyckats väldigt bra i Estland, där är deras marknadsandel 
större än i Sverige och där används faktiskt Löfbergs som varumärke. I Lettland köptes 
nyligen ett rosteri vid namn Melna Kafija och där är ännu ett bra exempel på att det 
ibland kan vara lättare att köpa upp en befintlig aktör istället för att etablera sitt 
varumärke från grunden.  

När man läser om ekologiskt kaffe och de olika certifieringarna så kan man ledas till att 
tro att man som konsument bidrar till något bra och att det verkligen gör skillnad för 
miljön. Det visar sig att ett kaffe med Rainforest Alliance-stämpel bara behöver 
innehålla en viss mängd certifierat kaffe, resten kan vara vanligt konventionellt odlat.  
Sedan finns det många fall då man inte bara som kund utan även som rosteri inte alltid 
kan vara helt säker på att bönorna man köper in har den certifiering eller kvalitet som är 
avtalad. Det händer att fina kaffesäckar späs ut med bönor av lägre kvalitet. Men helt 
tydligt är att kunskapen hos konsumenterna skulle behöva förbättras, kanske med hjälp 
av bättre information på baksidan av paketet eller att det kan vara något som undervisas 
i skolan i framtiden. 

Eftersom ca 90 % av all klimat- och miljöpåverkan sker vid odlingen så är det helt klart 
där man ska lägga fokus, att utbilda producenterna i bättre odlingsmetoder och 
förståelse är nyckeln. Rosterierna vi har intervjuat har verkligen tagit fasta på det. 
Löfbergs och Kraft Foods har skapat olika utvecklingsprojekt för att öka förståelsen och 
kunskapen hos odlarna utan att det ska kosta odlarna några pengar att ta del av det. 

Vi får känslan av att ett certifierat paket kaffe kanske inte alltid är skapat för att gynna 
odlaren utan för att konsumenten skall kunna vara säker på under vilka förhållanden 
framställningen skett och själva kunna stödja en hållbar utveckling.  

Huruvida kapselkaffe är ett steg i en hållbar utveckling beror på vad man jämför med. 
Det är sannolikt inte ett steg i rätt riktning för ett café som säljer många koppar espresso 
på en dag, men för privatpersonen som vill ha en espresso eller bara en kopp kaffe så 
kan det definitivt löna sig. Jämförs en kopp kapselkaffe mot att man brygger en kanna 
kaffe och inte dricker upp hela kannan och häller ut resten, så gör man mindre 
miljöpåverkan. Dricker man däremot upp hela kannan och jämför det med att brygga 
motsvarande antal kapslar så är fortfarande bryggkaffe bättre. Dessutom så kräver en 
riktig espressomaskin en uppvärmningstid som varierar från maskin till maskin. Det kan 
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vara mellan 5 och 40 minuter, en kapselmaskin behöver sällan mer än en minut innan 
den är redo.  

Vi tycker att certifieringar är ett steg mot en hållbar utveckling. De motiverar rosterierna 
att ta ett större ansvar vilket i sin tur leder till att odlarna måste ta hänsyn till hållbarhet.   
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