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Sammanfattning 
Hållbar utveckling genomsyrar samhället, inte minst i företagen där det blir allt 
viktigare att ta ansvar för sin produktion. Detta görs för att kunna tillmötesgå kundernas 
efterfrågan och vara konkurrenskraftig på dagens marknad. Frågeställningen som har 
granskats omfattar hur Löfbergs kan utveckla sin produktion i Colombia, till ett hållbart 
system i framtiden inom ekonomiskt-, miljömässigt- och socialt ansvar.  
 
För att få kunskap inom området och kunna besvara frågeställningen har flera 
djupgående intervjuer genomförts i kombination med en kompletterande litteraturstudie, 
med ett flertal artiklar och böcker.  
 
Resultatet visar på att Löfbergs bör prioritera uppbyggnaden av en hållbar produktion 
för en långsiktig lönsamhet. För att uppnå detta bör Löfbergs koncentrera sina insatser 
inom ekonomi, miljö, sociala förbättringar, produktion och resursanvändande. 
Förbättringar i produktionssystemets uppbyggnad samt implementering av ny teknik är 
viktiga och bidrar till ett mer komplett produktionssystem. För att utveckla 
produktionssystemet ytterligare mot hållbarhet, skall biprodukterna återanvändas som 
energikällor i produktionsprocessen. Löfbergs ska även vidareutveckla samarbetet med 
certifierande organisationer, samt stödja kooperativa samarbeten emellan odlarna, vilket 
ger en förbättrad produktion och ett social hållbart producerande. Om Löfbergs gör 
satsningar för odlarnas företagande genom utbildning, ökar kunskapen hos odlarna 
liksom engagemanget för att utveckla produktionen.  
 
Sammanfattnings kan sägas att Löfbergs bör knyta ihop de ekonomiska, miljömässiga 
och sociala faktorerna för att uppnå en hållbar produktion i Colombia i framtiden.   
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Abstract 
Sustainability permeates society, especially in companies where it becomes increasingly 
important to take responsibility for their production. This is done in order to meet 
customer demand and remain competitive in today's market.  
 
The issue that has been examined include how Löfbergs can develop their production in 
Colombia, for a sustainable future in economically, environmentally and socially 
responsibiliy. 
 
To gain knowledge in the field and be able to answer the question, several in-depth 
interviews were conducted in conjunction with a complementary study in literature, 
with numerous articles and books. 
 
The results show that Löfbergs should prioritize the development of sustainable 
production for long-term profitability. To achieve this, Löfbergs should concentrate its 
efforts in the economic, environmental, social improvements, production and resource 
use. Improvements in production system layout and implementation of new technology 
is important and contributes to a more complete production system. In order to develop 
the production system further towards sustainability, the by-products should be reused 
as energy sources in the production process. Löfbergs should also further develop 
cooperation with certifying organizations, and support the cooperative partnerships 
between growers, resulting in an improved production and social sustainable 
production. If Löfbergs invest in growers entrepreneurship through education, the 
awareness among farmers will increase as well as the commitment to develop 
production. 
 
In summary it can be said that Löfbergs should tie together the economic, 
environmental and social factors to achieve sustainable production in Colombia in the 
future. 
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Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Niklas Arvidsson för vägledning och 
stöttning under projektets gång. Vi vill även tacka Löfbergs för medverkan av denna 
studie och speciellt Eva Eriksson för intervjun. Likaså vill vi tacka Maria Granefelt från 
Fairtrade, Lars Hällbom ifrån KRAV och Erik Karltun som är forskare vid SLU1. Dessa 
personer har låtit sig intervjuas under projektets gång och har bidragit med viktig 
information och olika perspektiv. Vi vill även tacka Ulf Bygren och Henriette Kenne för 
kommentarer och givande åsikter.  

 
Kathrine Bygren och Mikaela Kenne 

 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 
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1. Inledning 
 
1.1. Bakgrund 
Företag idag har ofta krav på en hållbar produktion, vilket innebär att ta ansvar för både 
ekonomi, miljö och sociala aspekter. Företagen har påtryckningar ifrån kunder, 
företagspartners och aktieägare att ta detta ansvar, som blir allt viktigare för att vara 
konkurrenskraftig på dagens marknad. Därför har det blivit allt vanligare att företaget 
samarbetar med olika organisationer som certifierar företagets egna varor inom miljö 
och sociala rättvisor.   
 
Idag är kaffe är den näst största exportvaran och därför en av världens viktigaste. Under 
1900-talets slut inträffade den stora kaffekrisen. Det innebar en överproduktion av kaffe 
vilket bidrog till rekordlåga priser för kaffebönan. De största förlorarna blev odlarna i 
utvecklingsländerna, som nu fick svårt att livnära sig. Effekten av detta ledde i sin tur 
till att många flyttade in till städerna och sökte nya jobb eftersom det inte längre lönade 
sig att driva kaffeodlingar. I dagens läge har priserna återhämtat sig, men det finns 
fortfarande brister i ansvaret för de humanitära rättigheterna och miljön, hos 
kaffeproducenterna. De finns markanta skillnader mellan de stora industriella 
rosterierna i västvärlden och de småskaliga producenterna i utvecklingsländer, med 
utgångspunkt på miljön och sociala avseenden. Detta gör kaffeproduktion till ett 
intressant område att granska inom området hållbar utveckling.  
 
Löfbergs AB är ett globalt familjeföretag som har funnits i över 100 år på den svenska 
marknaden. De lägger stort fokus på kvalité och har därmed många samarbeten med 
organisationer för att uppnå en hållbar produktion. Några av de organisationer Löfbergs 
samarbetar med är; KRAV, Fairtrade, UTZ Certified, ICP2, Rainforest Alliance och 
CSR3 Sweden. Uppsatsen berör Löfbergs produktion och deras arbete för hållbar 
utveckling, samt hur detta kan utvecklas för att skapa en mer hållbarare produktion. 

 
1.2. Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att kritiskt granska Löfbergs kaffeproduktion i Colombia och 
finna utvecklingsmöjligheter för ett hållbarare system. Sammanfattningsvis lyder 
frågeställningen likt;  
Hur kan Löfbergs utveckla sin produktion i Colombia till ett hållbarare system i 
framtiden inom ekonomi, miljö och socialt ansvar? 
 
För att kunna besvara frågeställningen som uppsatsen berör kommer delfrågor att både 
att besvaras specifikt och integrerat i löpande text. Det görs för att lättare kunna 
analysera och dra slutsatser. Delfrågorna beskrivs som följande; 
 

1. Vilken inverkan har produktionsstrategin på den hållbara utvecklingen? 

                                                
2 International Coffee Partners 
3 Corporate Social Responsibility 
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2. Hur ser förutsättningarna för produktionens hållbara utveckling ut i ett globalt 
företag? 

3. Vilken inverkan har organisatoriska samarbeten på produktionen? 
4. Hur kan frågeställningen samt övriga delfrågor generellt appliceras på den 

resterande kaffemarknaden? 

 

1.3. Avgränsningar 
Löfbergs kaffebönor odlas i många länder världen över där klimatet är gynnsamt för 
odlingarna. Kaffebönan processas väldigt olika beroende på dess produktionsland. Även 
vad gäller odlarnas sociala rättigheter samt påverkan på miljön finns stora skillnader 
länderna emellan. Då Löfbergs kaffeproduktion är väldigt varierad och där olika 
metoder tillämpas, bör kandidatarbetet begränsas. Därför kommer arbetet endast att 
analysera produktionen i Colombia dvs. odling av kaffefrukten och förädling av 
kaffebönan fram till torkning. Produktionsled som utelämnas är transport till rosteriet, 
rostning av bönan, paketering av kaffet och försäljning.  

 
Löfbergs har en uppsjö av samarbeten med olika organisationer som har olika syften 
och ansvarsområden i produktionen. Kandidatarbetet kommer endast att beröra utvalda 
samarbeten och certifieringar för att undersöka deras påverkan av den hållbara 
utvecklingen på Löfbergs kaffeproduktion. De samarbeten uppsatsen behandlar är 
KRAV, Fairtrade och UTZ certification, då dessa är Löfbergs största samarbetspartners.  

 
Kaffeproduktionens biprodukter kan användas till många olika användningsområden. 
För att begränsa arbetet ytterligare kommer förbättringsanalysen av biprodukterna 
endast beröra den del som Löfbergs ställer som krav på odlarna genom UTZ certified, 
vilket är att nyttja biprodukter som gödsling eller förbränning i någon form. 
 
Avgränsningarna kommer att underlätta arbetet genom att ge tydligare infallsvinkel till 
frågeställningen. Detta kommer att begränsa litteraturstudien och därmed även resultatet 
i studien. På så vis uppnås både en tydligare granskning inom det avgränsade området 
och möjligheten för en djupare analys fås i studien. 
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2. Metod 
Kandidatexamensarbetet kommer att granska produktionen för kaffe inom områdena; 
ekonomiskt, miljö och socialt ansvar. Denna fokusering görs då det är dessa faktorer 
som huvudsakligen styr ett företags ansvarstagande. Fokuseringen kommer att behandla 
beslut som inbegriper produktionsleden och företagets framtida överlevnadsstrategi. 
 
För att finna information inom dessa områden kommer vi att granska Löfbergs 
samarbetsorganisationer, som arbetar för en hållbarare produktion. Löfbergs har valt att 
bygga upp en strategi för hållbar utveckling där kraven och granskningen utav odlarnas 
produktion sker både externt genom andra organisationer och utav dem själva. Det är 
företagets samarbetsorganisationer som ställer minimikraven på odlarna och bygger upp 
produktionen gentemot Löfbergs produktionskrav och uppförandekod. Granskning görs 
därför av Fairtrade, KRAV och UTZ certification som Löfbergs samarbetar med. Dessa 
organisationer granskades empiriskt genom litteraturstudier, forsknings- och 
universitetsartiklar samt intervjuer.  
 
Anledningen till att både teoretiska och empiriska studier gjorts var för att finna 
kompletterande information. En generell bild och grundläggande kunskap om teorier 
som Löfbergs använder, är viktigt att ha till grund för att besvara frågeställningen. 
Möjligheten till fallstudie har inte funnits då produktionsleden som undersöks ligger på 
entreprenad i Colombia.  
 
2.1. Litteraturstudier 
Teoretiska litteraturstudier fokuserades inom områdena; Fairtrade, miljö, 
certifieringsorgan, produktionsstrategier, produktionssystem och kaffeproduktion. Dessa 
böcker och artiklar skapar en bredare och mer generell bild av områdena. Detta gör inte 
de empiriska intervjuerna, då de är mer färgade av företaget eller organisationen. 
Företag har för vana att skildra sina bästa sidor medan universitetsforskningslitteraturen 
är opartisk. Litteraturstudierna utgör en stabil plattform inför intervjuerna.  
 
Under litteraturstudier är det viktigt att ständigt ha frågeställningen i beaktelse för att 
kritiskt granska forskarstudier, samt varför teorier har tagits fram. Detta eftersom 
litteraturstudierna har olika infallsvinklar på området och beroende på vad texterna 
huvudsakligen behandlade, klargjordes olika resultat.  

 
2.2. Intervjuer 
De empiriska studierna består utav fyra intervjuer med; Löfbergs, Fairtrade, KRAV och 
forskare från SLU. Fakta som har kommit ur denna studie har därför haft fokus på 
områdena; kaffeodling, ekologi, produktionsmiljö, Fairtrade samt aktuella 
hållbarhetssatsningar som i dagsläget redan har fått fäste på marknaden.  

 
För att få en djupare förståelse för Löfbergs intervjuades hållbarhetschef, Eva Eriksson. 
Anledningen är kandidatexamensarbetets tema; globalisering och hållbar utveckling. 
Intervjun handlade huvudsakligen om Löfbergs produktion och deras hållbara 
utveckling i Colombia. Detta är viktigt att Löfbergs fokuserar på, ifall de skall finnas 
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kvar som huvudaktör på marknaden och utvecklas i framtiden. Intervjufrågorna kan 
studeras i bilaga (1).  
 
Intervjun med Fairtrade gjordes med produktchefen, Maria Granefelt, som även är 
pressansvarig för organisationen. Fairtrade ställer krav på odlarna och sätter även 
minimikrav på vad företagen måste betala för kaffebönor. Olika krav ställs på olika 
produkter vilket gör det relevant att intervjua någon med kunskapen om vad som skiljer 
de olika marknaderna och produktvarianterna åt. För en detaljerad överblick av 
intervjufrågor kan dessa granskas i bilaga (2). 

 
För att få djupgående kunskap om KRAV intervjuades deras regelchef, Lars Hällbom 
som är väl insatt i organisationen. Intervjun var av högsta intresse då organisationens 
regler revideras löpande samt hur miljön på kaffeodlingarna påverkas av dessa regler. 
Intervjun kan studeras i bilaga (3).  
 
För att kunna få en bredare bild av miljöproblemet i kaffeproducerande länder 
intervjuades forskaren, Erik Karltun från SLU. Han är aktiv inom området 
markinventeringar samt mark och miljö. Erik Karltun har genom utländska kollegor 
som arbetar med kaffeodlingsfrågor givit kompletterande material, inom området 
hållbar miljö. Intervjufrågorna kan granskas i bilaga (4). 
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3. Teori 
 
3.1. Hållbar utveckling 
Hållbar utveckling definieras ofta som ”en utveckling som tillfredställer dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. 
Begreppet blir allt vanligare i samhället och inte minst hos företagen som vill anamma 
detta, som generella mål för lokal och global samhällspåverkan. Detta innebär att 
företagen måste tänka långsiktigt och ha en global syn på hela verksamheten. Begreppet 
är dock öppet för egna tolkningar men har ofta tre huvuddimensioner: ekologisk-, 
ekonomisk- och social hållbarhet (Elvingson, 2013).  

 
3.2. Kaffebönan som råvara 
Kaffebönan är idag en av världens viktigaste handelsvaror som uppemot 100 miljoner 
människor livnär sig på att producera. Kaffe har stort kulturellt värde inte bara i 
produktionsländerna utan även globalt (Karltun, 2013). De stora kaffeföretagen har stor 
makt i produktionskedjan, medan småskaliga kaffeodlare är okunniga om 
världsmarknaden och de är därför starkt beroende av kafferosterierna (G. Fridell, 2007). 
Kaffeföretagen kan därför fortsätta att utnyttja och ställa höga krav på 
utvecklingsländernas prioriteringar av arbetskraft och naturresurser. Detta har lett till ett 
fortsatt kostnadstryck på marknaden (S. Manning, 2011).  

 
Kaffeplantan  
Kaffeplantan har ett grunt rotsystem och tillhör floragruppen perenna växter. Frönas 
form är oval och skalet har ett silveraktigt hölje vars utseende varierar mellan kaffearter 
(Pushpa S. Murthy, M. Madhava Naidu, 2012). Colombianska kaffeodlingar ligger uppe 
i bergen vilket kan beskådas i figur (1). Kaffeperennen trivs med sura och magra jordar 
och klimatpreferenserna som kommer med bergslandskap dvs. varma dagar och kalla 
nätter samt rikligt med nederbörd (Karltun, 2013).  

 

 
Figur 1. En typisk kaffeodling i Colombia (Ragazzini, Enzo & Paolo, 2010). 
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Det tar ca fem år för ett kaffeträd att bära sin första skörd och det är sedan produktivt i 
cirka 15 år. När trädet är färdigvuxet bär den frukt likt figur (2) (Eriksson, 2013). 
 

 
Figur 2. Kaffeplantans utseende och dess skördemängd (Pushpa S. Murthy, M. Madhava Naidu, 2012). 

 
Kaffefruktens uppbyggnad ser ut likt figur (3). Kaffefrukten omsluts utav ett ytterskal 
som är svårgenomtränglig för skadedjur. Under ytterskalet ligger fruktköttet och är det 
skadedjuren eftertraktar på kaffefrukten. Fruktköttet omsluts av ett pergament, som är 
ett tunt skikt och under detta lager finns ett silverhölje som täcker kaffebönans yta 
(Pushpa S. Murthy, M. Madhava Naidu, 2012). 

 
Figur 3. Kaffefruktens uppbyggnad och dess struktur (Pushpa S. Murthy, M. Madhava Naidu, 2012).  

 
3.3. Kaffeproduktion i Colombia 
I Colombia finns det många småskaliga kaffeproducenter i det bergiga landskapet, 
plockningen är svårtillgänglig och sker därför för hand. Colombia är unikt då bönan 
plockas i en huvudskörd och en efterskörd, detta är för av att endast de mogna bären 
plockas. Kaffebönorna sorteras i olika falanger efter densitet, storlek och 
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missfärgningar. Detta för att kaffeföretag skall kunna köpa kaffebönor efter 
specifikation av bl. a ”renhetsgrad”, då det finns en marknad för alla kvalitetsklasser. 
För att få kallas handplockat kaffe, skall rensningen av defekta bönor ske manuellt. 
Efter handplockningen av bönan ifrån trädet, tar man bort fruktköttet genom 
våtprocessen (Eriksson, 2013). 

 
Våtprocessen sker genom att ”wet mills” skalar bort fruktens kött. Våtmetoden kräver 
tillförlitlig utrustning och mängder med rent vatten. Det som blir kvar efter processen är 
ett gelatinöst lager runt bönans pergament och förorenat vatten som innehåller kväve, 
fosfor och kalcium. För att bli av med detta lager används fermenteringsprocessen som 
är en jäsning, dvs. bönan blötläggs i vatten under 12 timmar. Genom jäsning och 
sköljning av bönan rensas det resterande fruktköttsresterna bort. Efter denna process 
tröskas sista resterna bort av pergamentskalet som omger kaffekärnan. Jäsning bidrar till 
kaffets arom och är ett kritiskt moment i tillverkningen. Om fel uppstår i jäsningen är 
bönans smak förstörd. Våtmetod och jäsning är exklusivare metoder som ger ett 
syrligare kaffe vilket adderar värde i produkten. Slutligen torkas bönan i ”torktumlare” 
eller på fält. Torkning på fält är dock inte optimalt pga. den höga luftfuktigheten i 
Colombia. Användning av torktumlare och ”wet mills” ger stora elkostnader 
tillsammans med faciliteterna på odlingen (M. Adams, A.E Ghaly, 2006).  

 
3.4. Slaggprodukter 
Slaggprodukterna som kommer från kaffebäret återanvänds ofta i odlingen som gödsel 
eller bränsle. Dock utgör dessa biprodukter/slaggprodukter en källa till allvarlig 
förorening och kan ge stora miljöproblem i odlingsländerna. Processorenheterna som 
utgör hot är fruktköttet vid användning som gödsel, pergamentet vid förbränning och 
avfallsvattnet som ger föroreningar i mark och vatten. Fruktköttet innehåller vätska som 
utgör ett stort problem på grund av förruttnelse när det kommer till omhändertagandet. 
De giftiga ämnena i fruktköttet är koffeinet, tanninet och de fria fenolerna som kan vara 
giftigt för många livsprocesser i naturen. Kaffefrukten är också rik på protein, socker, 
fiber, aminosyror och dess pergament är fiberrikt samt har en struktur likt kol. Kaffets 
slaggprodukter avger även biogas, och det är billigt att återanvända kaffets alla 
biprodukter (Pushpa S. Murthy, M. Madhava Naidu, 2012).  
 
3.5. Löfbergs 
Löfbergs AB är ett icke börsnoterat familjeföretag, som sedan starten år 1906 jobbat 
med produktion och försäljning av kaffe. Företaget har stora hållbarhetssatsningar och 
har som mål år att 2016 enbart sälja 100 % dubbelcertifierat kaffe från KRAV och 
Fairtrade. Detta kaffe är ungefär 40 % dyrare i dagligvaruhandel än vanligt 
ickecertifierat kaffe ifrån Löfbergs. Företagets kundkrets är huvudsakligen 
näringsidkare och privata konsumenter. Vid inköp av kaffe sätter Löfbergs kvalitetskrav 
alltid standarden för inköpen och det prioriteras i första hand (Eriksson, 2013).  
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Löfbergs använder sig av certifieringsmärkningarna UTZ certified, Fairtrade, KRAV, 
Rainforest Alliance, CSR Sweden och flera lokala samt globala organisationer. Med 
hjälp av organisationer som ställer hårda krav på kaffet, vill Löfbergs nå förtroende hos 
konsumenten. Löfbergs var först med att lansera certifierat kaffe i Sverige och är idag 
en av Europas största inköpare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe (Eriksson, 
2013). 
 
3.6. Kontroller 
Kontroller som sker i kaffeproduktionen är en försäkring för att certifieringarnas krav 
följs och utförs av ackrediterade certifieringsorgan såsom; ISEAL4 för UTZ certified, 
SAN5, ILO6, KRAV. Även Löfbergs utför egna kontroller i produktionsländerna 
(Eriksson, 2013).  
 
Organisationsstandarder har lett till att många odlare har mött olika krav som ställs på 
produktionslinjen av samma rosterier. Mångfalden av certifikat som finns har lett till en 
ökad certifieringskostnad och en viss ineffektivitet. Därför väljer företagen sina 
certifieringar efter önskad standard och möjlighet till ekonomiska investeringar för 
certifieringarna, för att generera en hållbarare produktion (M. Stephan, 2011).  
 
3.7. Fairtrade 
Fairtrade Sverige har funnits sedan 1997 och är den svenska representanten i Fairtrade 
International, vilket är en oberoende produktionsmärkning som arbetar med att utfärda 
tillstånd till licenstagare (Granefelt, 2013). Fairtrade är den mest kända 
produktionsmärkningen globalt och har därmed den största påverkan på 
levnadsförhållandena i utvecklingsländerna (N.H Enelow, 2009). Handelsförhållandena 
domineras idag av globalisering och fri handel som inte gynnar den hållbara 
utvecklingen. Detta har lett till stark kritik mot de nya handelsrelationerna då fri handel 
skapar en form av barriär som motverkar den hållbara utvecklingen. Inom detta måste 
företagen ta större ansvar så att det inte hämmar en rättvis och etisk handel (R. Welford, 
2011). Fairtrade är en viktig och central funktion i västvärldens påverkan på 
utvecklingsländernas rättigheter (G. Fridell, 2007).  

 
Fairtrades vision är att skapa en trygg och hållbar världshandel med human rättvisa i 
utvecklingsländerna (G. Fridell, 2007). Detta genom att öka utbudet och efterfrågan av 
Fairtrade-märkta varor, samt sprida information för att öka konsumenternas kännedom 
och kunskap om Fairtrade. Som licenstagare inspekteras Löfbergs regelbundet i hela 
deras handelskedja från producent till färdigmärkt vara, för att Fairtrade ska kunna 
tillhandahålla en effektiv och trovärdig certifiering. Löfbergs ansvarar även för att 
betala ut premiepengar till odlarna enligt regel med Fairtrade (Granefelt, 2013). 

 
 

                                                
4 Alliance is the global association for sustainability standards 
5 Rainforest Alliances certifieringsorgan  
6 Fairtrades certifieringsorgan  
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Fairtrade riktar sig främst till småjordbrukare som sedan organiseras till kooperativa 
grupper. Detta underlättar för de mindre producenterna då de kan samarbeta med 
varandra. Eftersom Colombia till största delen består av småskaliga producenter gör 
detta Colombia till det land med högst andel Fairtrade certifieringar (M. Stephan, 2011).  
 
Med fattigdom kommer sänkta sociala förhållanden och okunskap om behandlandet av 
hjälpmedel för odlingen som t.ex. bristande teknik och bekämpningsmedel. Därför är 
organisatoriska samarbeten inom kaffeindustin viktiga för att förbättra de sociala 
förhållandena i produktionsländerna (Karltun, 2013). De producenter som är anslutna 
till Fairtrade har en bättre ekonomi eftersom det ger en förbättrad lönenivå, kunskap och 
miljöförhållanden tack vare garantin för minimipris på produkten (Granefelt, 2013).  

 
Organisationen hjälper även odlarna att få en starkare position på marknaden, genom att 
öka odlarnas produktivitet och stödja odlarnas förmåga att organisera sig (Granefelt, 
2013). Trots detta kan inte alla producenter sälja hela skörden som Fairtrade-märkt 
vilket påvisar att företagen och konsumenter har en betydande roll (Ö. Bartholdson, 
2005).  

 
Många anser att de stora aktörerna måste enas kring stora frågor angående om hur 
verkligheten ska se ut vid produktionen av kaffe. En ledande aktivist för Fairtrade, 
Laure Waridel, uttalar sig enligt följande: ”Trots att vissa företag verkar använda 
Fairtrade att skydda eller förbättra sin image snarare än av ett verkligt engagemang, 
måste det erkännas att detta är ett första steg i en positiv riktning. Det är sedan upp till 
oss konsumenter att hålla på pressen varje gång vi har chans ... då fler människor 
köper rättvisemärkt kaffe, desto snabbare kommer det att bli ett måste för alla företag, 
stora som små” (G. Fridell, 2009). 
 
3.8. KRAV 
Vid odling av kaffebönan finns många allvarliga miljöfaktorer. Idag används stora 
mängder kemiska bekämpningsmedel samt konstgödning eftersom kaffefrukten är utsatt 
för djurangrepp och sjukdomar. Dessa medel är dessutom kostnadsbetungande samtidigt 
som de påverkar ursprungsvegetationen i negativ riktning (Fairtrade, 2012). De stora 
jorderosionerna rubbar den naturliga och ekologiska mångfalden i området då jorden 
urlakas på näring. Vid hantering av bekämpningsmedlet påverkas även växt- och djurliv 
samt grundvattnets naturliga ekosystem (Karltun, 2013). Även klimatförändringarna 
försvårar situationen allt oftare för producenterna, då skördarna ger dålig kvalité och 
mindre volymer (Fairtrade, 2012). 
 
Försäljningen av KRAV-märkt kaffe, år 2012 stod för mindre än 14 % av den totala 
kaffeförsäljningen i Sverige (KRAV, 2013). KRAV är ett välkänt märke som certifierar 
ekologiska varor på svenska marknaden. Organisationen har ett högt förtroende på 
marknaden bland konsumenterna, då de har höga certifieringskontroller. KRAV har 
inga etablerade samarbeten med Fairtrade, men de har däremot en nära relation med 
dem samt andra organisationer som går i linje med KRAVs hållbara mål (Hällbom, 
2013).  
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KRAV-märkt kaffe innebär att vid odling utesluts alla kemiska bekämpningsmedel och 
använder endast ekologisk gödsel. Endast naturliga medel på grödorna är tillåtna då 
dessa inte påverkar den naturliga balansen i naturen (Ö. Bartholdson, 2005). 
Märkningen innebär även att avverkning av ursprungsskog minskas, då det vid icke 
KRAV-märkta skördar avverkas för att ge utrymme till kaffeodlingar. Därmed 
förhindrar ursprungsvegetationen att jorden urlakas på näring och detta innebär att 
kaffeträden delvis odlas i skugga. Till följd av detta tar det längre tid för kaffeträden att 
bli fruktbara och en långsammare odlingsprocess är ett faktum. KRAV har som regler 
att biprodukterna återanvänds till odlingarna som gödsel, dock finns inget krav på att 
slaggprodukterna avgiftas innan användning (L. Hällbom, 2013).  
 
3.9. UTZ certified 
UTZ certified är ett världsomfattande certifieringsprogram som sätter standarden för 
kaffeproduktion och dess outsourcing. UTZ certified är en internationellt erkänd 
certifieringsorganisation med kriterier för ekonomiskt-, miljö- och socialt ansvar inom 
kaffeproduktion. UTZ certified baseras på ILO7 konventionen och certifikatet är ett löfte 
för ansvarstagande kaffeproduktion som medlemsföretagen måste använda i sina 
outsourcing beslut. UTZ certified utgör ett system för internkontroll och utbildar 
odlarna enligt UTZ certifieds uppförandekod. UTZ certifieds protokoll utgör 
uppförandekoden och består utav två delar; obligatoriska och självvalda kontrollpunkter 
som odlarna måste, eller frivilligt skall följa för att vara UTZ certifierade. Odlarna 
måste registerföra sin verksamhet, vilket ger producenten möjlighet att få mer insikt i 
hela produktionsprocessen. Detta gör det möjligt för en extern inspektör att bekräfta 
hurusom odlaren följer UTZ certifieds uppförandekod (UTZ CERTIFIED, 2010).  
 
Odlarna har en fyraårs period att bygga upp sin produktion till fulla UTZ-krav (UTZ 
CERTIFIED, 2010). 

 
UTZ certified certifieringens struktur följer tre grupperade områden för hållbar 
kaffeproduktion;  

• Spårbarhet och allmänna förvaltningsfrågor i produktionen. 
• God jordbrukshävd och goda jordbruksmetoder.  
• Sociala och miljömässiga aspekter.  

 
Endast några kontrollpunkter under de två områdena; god jordbrukshävd och goda 
jordbruksmetoder samt sociala och miljömässiga aspekter kommer att behandlas i 
resultatet. Dessa utgörs av;  

 
Kontrollområden för god jordbrukshävd och goda jordbruksmetoder  
En ickeobligatorisk kontrollpunkt för odlarna;  

• Nya odlingar skall anta redan existerande planer för att minska riskfaktorer i 
odlingen. Detta involverar att nya odlingar skall använda redan existerande 
mallar för riskfaktorer första åren som förtagare. 

 
                                                
7 International Labour Organization 
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Kontrollområden för specifika sociala och miljömässiga aspekter 
Dessa kontrollpunkter är inte obligatoriska vid certifieringsstarten, men de skall enligt 
protokollet uppfyllas efter några år;  

• Hur bevattnings skall ske; metoder, planering, kvalitet och hur det skall 
levereras till fälten, samt produktionen. 

• Regler kring arbetstagarnas rättigheter, hälsa och säkerhet, samt regler för att 
värna om naturresurser och de biologiska mångfalden. 

 
Önskas fördjupning inom detta område samt andra kontrollpunkter hänvisas läsaren till 
UTZ CERTIFIED Good Inside Code of Conduct utav UTZ certified (UTZ CERTIFIED, 
2010). 

 
3.10. Produktionssystemets utformning och utvecklingsmöjligheter 
Produktionsstrategi syftar till att skapa en långsiktig färdriktning för odlarnas företag, 
samt att skapa rätt förmågor för produktionssystemet och ge långsiktighet såväl som 
effektivitet. Detta ger en bas för effektiv utveckling (S. Tagen, et al. 2008).  
 
Det är viktigt för företagens utveckling att nyttja ALFA-modellen som innefattar;  

• Affärens krav 
• Logistik, principer och processer 
• Fabrikens utformning, process och struktur 
• Analys av förslag 

 
Val utav produktionssystemet skall tas fram för att visa vägen till framtida förbättringar. 
Sedan kommer även en rad yttre element att påverka och begränsa företaget som inte är 
påverkningsbara (S. Tagen, et al. 2008).  
 
Det finns olika produktionsflöden; fast position, funktionsbaserad gruppering, 
flödesgrupp, mass customisation och lina. Lina är ett vanligt produktionsflöde för kaffe 
samt manuell tillverkning, då det är höga volymer men få produktvarianter. Det positiva 
med att produktionen har ett linjeflöde är att det kan bli kostnads- och tidseffektivt 
under rätt former och ger därför bra kapacitet för odlarna att kunna utvecklas (S. Tagen, 
et al. 2008). Den nuvarande strukturen för kaffeproduktion är väldigt linjär och typisk 
linstruktur vilket kan se i figur (4) (M. Adams, A.E Ghaly, 2006).  
 

 
Figur 4. Kaffeodlingens linjära produktionsstruktur och flöde som tillämpas i Colombia (K. Bygren, M. 
Kenne, 2013). 
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Det är alltid viktigt för ett företag, oberoende av storlek, att utveckla sina 
flödesprinciper. Dessa omfattar layout på produktionen, produktionsstyrningen och 
produktionsplaneringen (S. Tagen, et al. 2008).  
 
Layout 
Layout syftar på val utav flödesprincip och olika flödesprinciper lämpar sig för olika 
system, se diagrammet i figur (5) (S. Tagen, et al. 2008). 
 

 
Figur 5. Beskriver när olika flödesprinciper bör ansättas i företagets produktion, med hänsyn till 

tillverkningsvolymen och antal produktvarianter (S. Tagen, et al. 2008). 

 
Produktionsstyrning  
Produktionsstyrning bestämmer på kort sikt när och var tillverkningsstegen skall 
verkställas och sker genom dragande system. En ledande princip är Just In Time (JIT) 
vilket är en princip som bygger på satsen; ”Inget skall göras förrän det behövs. Ibland 
läggs till att man dock skall hinna med det man skall göra och inte bli försenad”. Just 
In time brukar användas som en grundprincip när man utvecklar och ansätter en 
styrningsmetod (S. Tagen, et al. 2008).  
 
Produktionsplanering  
Produktionsplanering är en viktig del utav flödesprincipen för konkurrenskraftig 
raffinering. Att planera produktionen gör layout ändringen resultatbetingande, och 
odlarna bör ha en långsiktig (kvartal) och en kortsiktig planering (veckovis). Det är 
viktigt att kunna planlägga och optimera produktionen och tillvaratagandet på produkten 
för en effektiv och hållbar produktion (M. Bellgran, K. Säfsten, 2010). 
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Automatisering och dess drivare 
Det är viktigt för odlarna att finna drivarna för produktionen och på så sätt kunna 
effektivisera sig och eventuellt använda automatisering som ett alternativ i många steg 
av produktionsflödet.  
 
Önskas fördjupning inom området produktionssystems utformning hänvisas läsaren till 
boken Strategi och Produktutveckling utav Stefan Tagen, Jens von Axelson, Krestin 
Dencker och Peter Gröndal samt boken Production Development: Design and 
Operation of Production Systems av Monica Bellgran och Kristina Säfsten. 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4. Resultat och analys 
Löfbergs kaffeproduktion i Colombia har många utvecklingsmöjligheter inom olika 
aspekter, för att kunna utveckla en hållbar produktion. Först och främst kan det sociala 
ansvaret förbättras, så att producenterna kan fortsätta sin verksamhet på plantagen. 
Även förbättringar på odlingsmiljön är ett viktigt perspektiv för att öka ansvaret, då det 
finns stora möjligheter att utveckla användningen av biprodukterna i större omfattning. 
Likaså det ekonomiska perspektivet kan analyseras och utvecklas för att öka den globala 
och hållbara produktionen för alla aktörer inom branschen. Denna analys kommer att gå 
djupare in på förbättringar som bör ansättas eller bevaras för att nå en hållbarare 
produktion.  

 
4.2. Ekonomiska förhållanden 
I dagsläget betalar Löfbergs skäliga priser till odlarna när de köper certifierade 
kaffebönor. Detta innebär att producenterna får ekonomiska marginaler för att kunna 
överleva på sina odlingar och kan därmed täcka produktionskostnaderna. Både Löfbergs 
och producenterna är starkt beroende av kaffeodlingar som ger stora skördar, eftersom 
de får betydligt större lönsamhetsmarginaler. Det är svårt att förutspå hur stora 
skördarna kommer att blir från år till år beroende på Colombias klimat, och det är därför 
en opåverkbar faktor. Trots att gödsel och bekämpningsmedel används för att minska 
kassering av bär, bör skördarnas osäkra fruktbarhet räknas med i produktionsplanering. 
Löfbergs bör därför ha ekonomisk marginal för att täcka upp odlarnas lönsamhet, då 
skördarna är av dålig kvalité som ger en minskad produktionsvolym. Detta blir allt mer 
viktigare då även klimatförändringar påverkar odlingarna och dess volymer. 
 
Certifieringar och hållbar ekonomi 
Eftersom Colombia huvudsakligen består av småskaliga producenter har dessa inte lika 
mycket motståndskraft mot de stora vinstdrivande rosterierna. Producenterna pressas 
och därför är det viktigt att företagen ansluter sig till olika certifieringsorgan som 
förhindrar denna typ av relation. Det är också viktigt för odlarna att vara en del av dessa 
kooperativa organ då de har större motståndskraft samt att de kan dela både utrustning 
och kunskap. Möjligheter till certifieringar och organisatoriska samarbeten ger odlaren 
hjälp att sälja ett mer kvalitativt och i och med detta, ett dyrare kaffe. Löfbergs bör 
ansvara att dessa åtgärder antas för en effektivare produktion och ekonomisk vinning.  
 
Då företag generellt är beroende av tillväxt och globalisering kan detta ge upphov till ett 
hinder för den hållbara utvecklingen, vilket varken är ekonomiskt eller miljömässigt 
hållbart i framtiden. Granskas resultatet med hänsyn till delfråga två finns det bra 
förutsättningar för utvecklingsmöjligheter hos globala kaffeföretag. Detta omfattar 
möjligheten till varumärkessatsningar för hållbarare produktion, då de globala företagen 
är mer synade. Löfbergs engagerar sig i social- och miljömässiga strategier genom 
KRAV och Fairtrade, för att aktivt ta ansvar för både sin produktion och handel. Detta 
är en viktig faktor i hur Löfbergs skyddar sitt varumärke på marknaden, för att kunna ha 
ekonomisk vinning i framtiden.  
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Produktion och hållbar ekonomi 
För ett globalt företags möjlighet att kunna maximera hållbarheten ekonomiskt,  
miljömässigt och socialt inom kaffeproduktionen, måste det appliceras på den lokala 
nivån. Ett system som ger kostnadsbesparingar och riskbesparingar för odlarna kan ske 
genom olika strategier och kommer i längden gynna det globala sammanhanget.  I 
nuläget finns en rad olika strategier inom området. Dessa går alla att utveckla, men det 
som är starkast kopplat till att utveckla produktionens resurser är användandet utav 
biprodukter inom produktionen. Att ta tillvara på outnyttjade resurser inom 
kaffeodlingen kommer ge en ekonomisk vinst för odlarna. Detta resultat besvarar 
delfråga två som ifrågasätter ifall finns det bra förutsättningar för 
utvecklingsmöjligheter inom produktionen hos globala kaffeföretag, vilket det alltså 
finns även på lokal nivå. 

 
Utbildningssatsningar och hållbar ekonomi 
Eftersom Colombias producenter har en låg utbildningsnivå med sparsam lönsamhet i 
verksamheten, har de svårt att själva kunna effektivisera sin produktion. Utbildning kan 
effektivt överföra forskningsresultat och nya teknologiska lösningar till de avsedda 
odlarna och på så sätt ge dem kunskap om de möjligheter som finns för en hållbarare 
produktion. Även utbildning inom företagande skulle utveckla odlarnas synsätt på deras 
näringsidkande och se dem som företagare. I dagsläget är kaffeodling ett lågutbildat, 
låginkomstyrke och denna stämpel kan försvinna med hjälp av nya satsningar på 
utbildning för kaffeodlare. Kunnigare kaffeodlare ger en ekonomisk säkerhet för 
odlingen och satsningar på yrkesutbildning kan därför ge en ekonomisk vinst.  
 
Colombia är starkt beroende av kaffe som råvara, då många inhemska livnär sig på 
förädlingen av kaffebönan, vilket ger landet en stadig ekonomi och mångfald. För att 
odlarna inte ska ge upp sin produktion efter dåliga skördar, måste de kunna leva och 
arbeta under humana förhållanden. Detta är en grundförutsättning för att de ska fortsätta 
producera och är en av grundstenarna i en hållbar utveckling. Därtill måste även alla 
företag som producerar kaffe ta ansvar för att förbättra de sociala och 
miljöförhållandena.  
 
4.3. Sociala förhållanden 
Då Löfbergs inte har aktieägare, påverkas det aktiva ansvaret inom sociala frågor från 
konkurrenter, konsumenter och styrelsen. Emellertid gav Löfbergs intryck under 
intervjun att engagemanget grundar sig på ett genuint intresse för de sociala frågorna i 
produktionen. Löfbergs är ett av få kaffeföretag som medvetet tar ansvar för 
producenternas sociala rättigheter. Den förbättrade ekonomin som Fairtrade och KRAV 
bidrar till gör att producenterna inte längre är lika beroende av krediter, vilket ger dem 
möjligheten till bättre ansatser för att odla ekologiskt. Dessutom har producenterna en 
större tillgång till den internationella marknaden och försäljningen då de är anslutna till 
Fairtrade som är länken mellan producenterna och marknaden. Fairtrade bidrar till 
markant skillnad i producenternas vardag samt minskning av mellanhänder i 
produktionskedjan. Detta gynnar både odlarna och Löfbergs. Dock styrs Fairtrade 
väldigt mycket av vad marknaden och konsumenterna efterfrågar. Detta besvarar 
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stycken av delfråga tre, då den granskar vilken inverkan organisatoriska samarbeten har 
på produktion.  
 
Eftersom Colombia är ett av de få länder där bönan bearbetas med vattenmetoden utgör 
landet en central och viktig del i Löfbergs verksamhet. Därmed ligger det i Löfbergs 
intresse att ha fortsätt god relation med landet. Colombia har liksom andra 
kaffeproducerande länder den geografiska förutsättningen för att kunna odla kaffebönor 
och därutav är Löfbergs tvungna att outsourca detta produktionsled. Löfbergs blir 
därmed ett globalt företag med en lokal försäljning. Globala företag har större 
möjligheter, men måste samtidigt ta större ansvar i produktionen för en etisk och hållbar 
verksamhet. Detta besvarar delfråga två som inberäknar ifall det finns bra 
förutsättningar för utvecklingsmöjligheter inom produktion hos globala kaffeföretag.  
 
4.4. Miljöförhållanden 
Då producenter varken har tekniska medel eller kunskap att hantera bekämpningsmedel, 
är det i dagsläget inte socialt eller miljömässigt hållbart för en fortsatt produktion med 
bekämpningsmedel. Dessutom påverkas de sociala aspekterna i större grad av miljön då 
odlarna använder förorenat vatten till många olika användningsområden. 
 
Certifieringar och hållbar miljö 
Införandet av nya miljösatsningar i produktion ger en ständig utveckling för att kunna 
överleva på den skiftande marknaden. Då Löfberg har KRAV-märkt certifierat kaffe 
bidrar detta till en förbättrad hållbar produktion inom miljön i Colombia. 

 
För att minska naturpåverkan i produktionsleden bör ett ekologiskt förhållningssätt och 
ett självbärande ekosystem för farmen antagas och göras till standard för hela 
marknaden. Då KRAV-märkt kaffe inte använder kemiska bekämpningsmedel och 
konstgödsel bidrar detta till en minskning av kväve i naturen och därmed bevaras den 
naturliga floran i miljösystemet. Det ger även minskade utgifter för odlarna, bättre 
miljöförhållande och ett förbättrat socialt perspektiv. Då ursprungsvegetation inte 
avverkas i samma grad som icke KRAV-märkta kaffeodlingar, förhindras jorden att 
urlakas och därmed behövs inte något tillskott av konstgödsel. Då ursprungsskogen 
lockar till sig den naturliga biologiska interaktionen ifrån fåglar, myror, spindlar och 
getingar, tar de även rollen från bekämpningsmedlet, då de håller skadeinsekter borta. 
Därmed behövs varken konstgödsel eller bekämpningsmedel användas. Detta besvarar 
vilken inverkan KRAV har på produktion i delfråga tre.  
 
Biprodukterna och hållbar miljö 
Dagens användning av biprodukterna som gödsel och bränsle är ett enkelt sätt för 
odlarna att ta till vara på slaggprodukterna och bör därför utgöra kärnproduktionen av 
biproduktanvändningen. Möjligheter till att förbättra de interna processerna i 
produktionen kan ske genom att omvandla biprodukter. Detta kommer från den 
förädlade kaffebönan som kan ge ekonomiska fördelar.  

  
Möjligheten för odlarna att minska sin miljöpåverkan i kaffebönans livscykel och göra 
det bästa utav biprodukterna är viktigt för hållbarare utveckling. Biprodukterna bör 
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behandlas för att sänka koffein- och tanninhalterna så der kan användas som gödsel på 
odlingar. Fruktköttet ger tillbaka näring i jorden och pergamentets fiberrika innehåll 
bringar positiva biologiska effekter, som att gödsla med bark. Odlarna bör låta löv bilda 
ett tjockt lager kring plantornas rötter likt kompost för att hålla ogräs borta och skydda 
marken från uttorkning. Kompostering ger även tillbaka näring i odlingscykeln och 
förhindrar jorden från att sköljas bort under regnperioder. Det går även att integrera 
andra grödor på kaffeplantagen, detta gör systemet mer självstödjande ur miljö- och 
ekonomiskt perspektiv. Då kaffeskördarna inte skulle bli bördiga får odlaren en 
kompletterande inkomst och grödorna ger ett rikare ekosystem. Integrerande grödor 
påverkar inte effektiviteten utav den huvudsakliga produkten, utan kompletterar och 
förbättrar produktionen. Systemet måste alltså utvecklas och avgiftning utav 
biprodukten bör bli obligatoriskt, för att minska miljöpåverkan och få ett ekologiskt 
gynnbart system. Detta ligger i linje med vad begreppet industriell ekologi handlar och 
värnar om. Odlingsförbättringarna som nämns ovan, är något som även bör appliceras 
på den övriga kaffemarknaden.  

 
4.5. Löfbergs hållbarhetsmål 
Löfbergs certifieringsmål gynnar den hållbara utvecklingen i Colombia både ur ett 
socialt- och miljöperspektiv i produktionen. Även om många konsumenter idag köper 
certifierade varor från Löfbergs riskerar företaget att tappa många kunder eftersom 
utbudet av omärkta varor försvinner år 2016, då miljömålet planeras vara uppfyllt.  Idag 
är många kunder inte beredda att betala extra för det dubbelmärkta kaffet. Risken finns 
att Löfberg i framtiden tappar en målgrupp till konkurrenterna eftersom certifieringen 
innebär en ökad kostnad för konsumenterna, alternativt en minskad vinst för Löfbergs. 
Därmed hotas företagets ekonomiska lönsamhet och hållbarhet om inte marknaden är 
beredd att betala för deras hållbara kaffeproduktion.   
 
Det är svårt att sia om vad som händer då målen är uppnådda och hur marknaden 
kommer att reagera inför detta år 2016. Makten och värderingen av en hållbar 
produktion ligger hos konsumenterna men främst hos näringsidkare, som är Löfbergs 
nuvarande största kund. Certifieringarna måste därför lägga mycket större vikt på att 
marknadsföra och informera konsumenterna vad certifieringarna innebär.  
  
4.6. UTZ certified  
UTZ certified är mycket omfattande och bidrar till en hållbar produktion med hjälp av 
kontrollpunkter. De kontrollpunkter som i dagsläget är obligatoriska utgör en bra grund 
för den certifierade odlaren att följa. Men de bör kompletteras så att odlarna utvecklas i 
sitt företagande mot hållbara aspekter. Bland de icke obligatoriska punkterna finns det 
aspekter som bör göras obligatoriska för att öka odlarens hållbara utveckling 
ekonomiskt, socialt och för miljön.  
 
Alla punkter inom Kontrollområden för spårbarhet och allmänna förvaltningsfrågor i 
produktionen är obligatoriska. Detta är rimligt då är alla är relevanta för ett gott 
företagande, men bör utvecklas och byggas mer omfattande i dess existerande form. 
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Kontrollpunkter för hållbar utveckling 
Under området kontrollområden för god jordbrukshävd och goda jordbruksmetoder bör 
punkten som beskriver att nya odlingar skall anta redan existerande planer för att 
minska riskfaktorer i odlingen, göras obligatorisk. Detta betyder att nya odlare skall 
välja att de första åren anta standardiserade mallar för riskhantering, innan det fått 
möjlighet och kunskap att upprätta en egen för odlingen. Detta skulle gynna 
överlevnaden för tillväxten på marknaden för kaffeodling. Odlare som är nya på 
marknaden skulle dessutom få en större chans att slå sig in och konkurrera med 
familjeärvda utvecklade odlingar.  

 
Området Kontrollområden för specifika sociala och miljömässiga aspekter är 
omfattande inom UTZ certified och certifieringens största fokus ligger här. Odlaren har 
många obligatoriska krav att uppfylla men även icke obligatoriska punkter att engagera 
sig inom. Många utav punkterna börjar som icke obligatoriska under de första åren som 
certifierade och blir sedan obligatoriska. Detta är inte passande och villkoren för 
kontrollpunkterna nedan, bör omskrivas regelmässigt. 
 
För kontrollpunkten om upprättandet av planerig för vattenanvändning i produktionen, 
bör högre krav ställas. Odlaren då försäkra sig om att de använder ett effektivt och 
kommersiellt vattensystem, som gör att de kan övervaka vattenanvändandet. Detta blir 
inte obligatoriskt för odlaren förrän efter två år som certifierade och då detta är en stor 
miljöpost för kaffeproduktion bör den prioriteras och bli obligatorisk för odlaren redan 
från start.  
 
Ytterligare en kontrollpunkt som bör blir obligatorisk redan efter certifieringsstart, är att 
odlaren måste använda så mycket som möjligt utav bönans biprodukter som gödsel eller 
energikälla. Då kaffebönans biprodukter är billiga och enkla att förädla, bör detta krav 
ställas redan som grund. Detta eftersom det är ett lätt krav att efterfölja och som 
dessutom ger stor energivinning.  
 
Det ställs även låga krav på odlaren under de första tre åren för att upprätta en 
riskbedömning på miljöeffekter av odlingen. Eftersom detta är en viktig punkt för att 
kunna göra en bedömning av hur den hållbara utvecklingen kan förbättras, därför vara 
obligatorisk och vara mer i fokus. Om odlarna utbildas inom miljöeffekter kan deras 
produktion blir hållbar på lång sikt och skapar därmed ett hållbart system.  
 
Det finns inte heller något krav på att odlarna skall göra diversifieringar på produkten 
som skulle göra produktionen mer hållbar. Det är en punkt som kan hjälpa odlaren som 
företagare och även marknaden mot hållbar utveckling, men den skulle behövas följas 
upp med utbildning och hjälp för implementering. De andra organisatoriska 
samarbetena så som KRAV och Fairtrade kan skapa engagemang för dessa punkter på 
plantagen, då UTZ certified inte ser det som ett krav. Det bör vara obligatoriskt sett 
utifrån marknadens utveckling. Detta besvarar UTZ certifieds påverkan på produktionen 
likt delfråga tre samt hur kontrollpunkterna kan utvecklas till en hållbar produktion. 
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4.7. Produktionssystemets utformning och utvecklingsmöjligheter 
Kaffeproduktionen i Colombia har i dagsläget inte ett optimalt produktionssystem utan 
förändringar skulle kunna göra det både kostnads- och resurseffektivt samt utveckla 
möjligheterna för bättre egenskaper, priser och kvalitet för kaffebönan. 
Produktionssystemet i Colombia har en väldig linjär form och produktionsmodell hos 
alla odlare. Det gör modellen väl lämpad för möjligheter att utveckla 
hållbarhetssystemet för produktionsleden och ta tillvara på den stora inverkan som det 
kan ge inom utvecklingsmöjligheter.  
 
Delfråga ett i studien behandlar vilken inverkan produktionsstrategin har på den 
hållbara utvecklingen. Det är ett komplext område med inverkan av 
produktionsstruktuer, flödesprinciper, automatiseringar och drivare som beskrivs mer 
ingående i följande kapitel. 

 
Produktionssystem för en hållbar utveckling 
Genom alla leden för kaffe måste en bra och förnyelsebar struktur existera om 
hållbarhet för odlingen och försäljningen skall utvecklas till det bättre. Detta kan göras 
genom att ändra kaffets nuvarande linjära produktionslinje i figur (4) till en mer cyklisk 
produktionsstruktur enligt figur (6). Av figur (4) framgår det tydligt att avfall inte tas 
tillvara mer än till gödsel eller bränsle. Det sker i ytterst liten skala och blir ofta 
miljöfarligt vid gödsel. Därför bör en satsning på att skapa ett förnyelsebart 
produktionssystem göras likt i figur (6). Vid en cyklisk produktionsstruktur tas alla 
biprodukter tillvara och återanvänds för att konsumeras. Denna struktur skulle innerbära 
att kassering av biprodukterna minimeras och så att både energi och gödsel kan 
framställas mer miljövänligt. Denna typ av produktion bidrar till en hållbar utveckling 
där miljöns resurser används maximalt. 

 
Figur 6. Förnyelsebar produktionsstruktur som bör användas för en hållbar produktion (K. Bygren, M. 
Kenne, 2013). 
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Kaffeindustrin har materiella och energikrävande ingående resurser, som genom interna 
processer blir materiella och energigivande utgående resurser. Ett system måste 
utformas för produktionen så att effektiviteten blir bättre och utgående termer blir så 
positiva som möjligt ur ett ekonomiskt, miljömässigt och hållbart perspektiv. För att 
odlarna skall se fördelen med förändringarna måste effektiviseringar i 
produktionssystemet ge ekonomiska fördelar och miljömässig effektivisering. 
 
Affärsstrategier och funktionella strategier för odlarna måste utvecklas för att ge dem en 
välfungerande företagsstrategi i enlighet med inköpande företags krav. De 
affärsstrategier odlarna bör fokusera på är kärnkompetens och hur stor möjlighet de har 
att investera i produktionen. Även kundens efterfrågan bör styra odlarnas riktning för att 
de skall finna konkurrensfördelar och bestämma utbudet utav varor som skall erbjudas. 
Företagsstrategin måste utformas och fokuseras för att odlarna ska kunna behandla 
ekonomi, personalförhållanden, och hänga med i utvecklingen. Detta skall göras för att 
ständigt utveckla produktion i rätt riktning. Det här är punkter som kan vara svårt att 
överföra på de småskaliga producenterna men som är nödvändiga för att utveckla 
produktionen mot ett hållbart system. 

 
Förbättrad produktion för en hållbar utveckling  
De faktorer som kan förbättras inom kaffeproduktionen i Colombia är; 
energianvändande, minskning av vattenmängden i processen och kompensation för 
resursanvändandet i naturen. För att minska energianvändandet bör det upprättas 
möjligheter för att bevaka och notera energiförbrukningen för produktionen. En stor 
energifälla inom kaffeproduktion är energi för att driva torktumlare och ”wett mills”. 
Gårdarnas övriga elkostnader i faciliteter som används för odlingen och produktionen 
måste noggrant ses över och uppdateras för att inte förlora pengar på grund utav dåliga 
ledningar som kräver mycket el. Även användandet utav vattenresurser under 
torrperioder måste börja bevakas och på så sätt kunna optimeras, samt tillhandahållandet 
av spillvatten.  

 
Förbättrat produktionsflöde för en hållbar utveckling  
Flödet genom kaffeproduktionen i Colombia är layoutmässigt likt flödesgruppen lina. 
Kaffefrukten taktas fram till nästkommande steg i förädlingen och alla kaffefrukter i 
hela linan förflyttas samtidigt till nästa steg i processen. Lina är en bra fungerande 
flödesgrupp för just denna typ av lokala och manuella produktion men bör utvecklas till 
en mer cyklisk struktur i linans layout. Det negativa i kaffeodlingens produktionslina är 
att biprodukterna inte tas tillvara som de borde vilket ger ett ekonomiskt, miljömässig 
och socialt bakslag för produktionslandet. En flödesprincip för layout bör därför väljas 
till kaffeproduktionen som värnar om linans struktur. Kaffeförädlingen är en process 
med många små frukter och ingen variation sker i hur förädlingen är utformad, d.v.s. 
oberoende kvalitet och certifieringar på bönan. Därför bör en enkel flödesprincip 
användas och produktlinje samt kontinuerlig tillverkning är layouter och flödesprinciper 
som fungerar för syftet. Valet av flödesprincip varierar mellan odlingarna, de 
flödesprinciper som främst används är produktlinje samt kontinuerlig tillverkning. 
Kaffeproduktionens produktionsstyrning kan bäst beskrivas med Just In Time. Det beror 
på att kaffeproduktionen är bunden till skördarna och att kaffefrukten måste bearbetas 
snabbt från att frukten skördats tills att bönan torkats, för att inte förruttna. Det är därför 
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viktigt att planera produktionen hur en effektiv produktion samt skötsel av odlingarna 
skall ske. Görs detta ökar chanserna för att få en stor och välmående skörd. 
 
Automatisering och dess drivare för en hållbar utveckling 
Kaffeproduktionen i Colombia är knappt automatiserad. En stor orsak till detta är dels 
efterfrågan ifrån kunder på handplockat kaffe som gör att utskiljningen utav defekta 
bönor inte har blivit automatiserad. Även naturen i landet gör själva plockningen på 
plantagerna svåra att automatisera, då odlingarna oftast ligger i bergslandskap med tät 
vegetation. För att det skall vara ekonomiskt lönsamt att automatisera vissa led i 
produktionen måste drivarna till dessa upptäckas. Odlarna i Colombia bör satsa på 
långsiktiga tekniska automatiserade alternativ för att det skall öka konkurrensförmågan. 
Drivare såsom; kostnadsminskning per enhet, förädlingstid, förkortade ställtider, 
personalbrist, förbättrad arbetsmiljö, jämnare kvalitet, produktutveckling och 
teknikkunnande bör tas hänsyn till. Odlarna bör ta hjälp av de tillgängliga 
organisatoriska samarbeten och sätta upp drivare som passar dem, men även gynnar 
deras kunder d.v.s. kaffeförtagen. En kostnadsminskning för produktionen är inte ett 
alternativ att jobba för om en hållbar produktion inom kaffebranschen skall kunna 
uppnås. Inte heller ställtider mellan skördar går att påverka. Odlarna bör istället följa 
drivare som förbättrar arbetsmiljön och på så sätt förkortar ställtiden under det kritiska 
dygnet efter att plockningen har skett. De måste planera när personaltillgången behövs 
på gården p.g.a. säsongsarbetet och kan på så vis spara in ekonomiska medel. Odlarna 
bör se teknikkunnande och utbildning som en drivare och därmed en jämnare kvalitet på 
kaffebönorna. Odlarnas övergripande drivare bör vara att göra allt i sin makt för att öka 
oddsen för en bra skörd oberoende väder och klimat. 
 
Det är viktigt att modernisera och underlätta arbetet för producenterna genom att satsa 
på investeringar i maskiner som skulle underlätta arbetet och ge en kostnadseffektivare 
plan. För Colombias kaffeproduktion där bären plockas i två skördar, skulle användning 
av handplockare på fälten, inte vara en givande investering. Då kommer möjligheten att 
ta tillvara på alla frukter vilket ges genom att skörda två gånger att förbigås, då 
handplockaren skördar alla bären. Detta skulle ge en sämre kvalitet på kaffet och svinn 
på omogna frukter skulle bli större. Däremot skulle möjligheten att investera i ”wet 
mills” och torkningsmaskiner för kaffebönorna kunna ge en effektivisering och minskad 
kassering. Detta ger odlarna bättre möjligheter att vänta in rätt köpare då odlarna kan 
lagra kaffet. Odlarna slipper då torka på fält som inte är ultimat i det fuktiga klimatet i 
Colombia, eftersom många bönor går till spillo. Med ”wet mills” slipper odlarna sälja 
bären till första bästa för att inte bären ska bli dåliga. Att denna investering skulle kunna 
ske privat är inte troligt, då det odlarna ofta inte har dessa pengar. Alternativet är att 
investera i ”wet mills” som en kooperativ organisation i lokala området med andra 
odlare, detta är något som skulle vara ultimat. Ett alternativ är också att outsourca detta 
led om det är ekonomiskt vinnbart. 

 
En effektivare produktion är även resultatet utav en väl fungerande odling och här kan 
en stor fördel vara att satsa på att ändra synen på odlarna ifrån att ses som jordbrukare 
till att betraktas som egenföretagare. Om en företagsmodell ansätts på odlingarna, och 
sedan drivs därefter skulle det kunna medföra stora förbättringar utav själva 
produktionen. Dessa utvecklingsmöjligheter är i linje med ALFA-modellen. 
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Ovanstående redogörelse ska ses ur ett generellt perspektiv och bör ansättas på hela 
kaffemarknaden för att höja grundnivån för kaffeföretagande.  
 
Studiens främsta uppgift är att granska Löfbergs position på kaffemarknaden. Resultatet 
som har granskats går att applicera på andra kaffeföretag, vilket är vad delfråga fyra 
efterfrågar. Studien ger insikt i att trots stora geografiska, metodiska, sociala och 
ekonomiska skillnaden som finns mellan olika kaffeföretag, så bör alla företag tillämpa 
förbättringsområdena som delfrågorna och frågeställningen ger. 
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5. Diskussion 
 
5.1. Avgränsningars inverkan 
Arbetets avgränsningar har påverkat studien då vissa delar har medvetet valts bort. 
Studien berör enbart Colombia som produktionsland som är en liten del av hela 
Löfbergs verksamhet. Om Löfbergs ska kunna tillhandahålla en hållbar produktion 
inom ekonomiska, miljö och sociala aspekter bör hela produktionskedjan omfatta en 
hållbar produktion. Detta skulle innebära en granskning genom alla produktionsleden 
ifrån odling av kaffefrukten, förädling av kaffebönan, transport till försäljningsland, 
rostning av bönan, paketering av kaffet och försäljning. Då studien endast berör 
kaffeodlingen i de outsourcade leden innebär detta att Löfbergs endast har granskats för 
en hållbar produktion i delar av sin verksamhet. Eftersom studien inte berör hela 
produktionskedjan kan inte arbetet bedöma ifall Löfbergs har ett hållbart synsätt i hela 
verksamhetskedjan.  

 
Avgränsningar av tillverkningsmetoder 
En avgränsning som gjordes pga. demografiska skäl var att endast vattenmetoden för 
kaffeutvinning studerades. Detta är en process som ökar värdet på kaffebönan och på så 
sätt ger bättre ekonomi för odlarna gentemot andra utvinningsmetoder. Detta gör att 
arbetet inte kan generaliseras och appliceras på all kaffeproduktion världen över, då 
vattenmetoden är en specifik bearbetningsmetod som inte tillämpas i alla 
kaffeproducerande länder.  

 
Avgränsningar av samarbetspartners 
Ytterligare avgränsningar gjordes då endast utvalda samarbetsorganisationer 
analyserades av Löfbergs samarbetspartners. Det gör det svårt att få en helhetssyn av 
vad varje enskild organisation har för påverkan på företagets hållbarhet. De 
organisationer som granskades har alla en strävan mot en mer hållbar utveckling vilket 
gav en fördjupad kunskap och förståelse för denna avgränsade del av ämnet.  
 
Avgränsningar av biprodukter 
Studierna av biprodukternas användningsområde avgränsades liksom diversifiering utav 
biprodukter. Därför valdes att vidareutveckla redan nyttjade produktionssystem till ett 
hållbarare system. Detta är en positiv aspekt och i linje med hållbar utveckling när det 
kommer till att förbättra och anpassa redan existerande, samt fungerande metoder mot 
en kostnadseffektiv och mer miljöanpassad användning. Odlarna slipper byta ut sitt 
produktionssystem och behöver på så sätt inte investera stora summor för att skapa ett 
hållbart system som är mer lämpat för miljön i dagsläget. 

 
5.2. Litteraturstudies inverkan 
Inför litteraturstudien valdes att intervjua medarbetare på bl.a. Löfbergs, Fairtrade och 
KRAV eftersom dessa organisationer utgjorde centrala delar i studien. Då dessa arbetar 
för respektive företag och organisation är dessa inte opartiska och därmed kan 
informationen som gavs vara vinklad. Detta kan i sin tur ha påverkat resultatet i viss 
mån. Detta har dock varit ett medvetet val men för att förhindra påverkan i större 
utsträckning har kompletterande litteraturstudie gjorts. Den har innefattat både 
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vetenskapliga artiklar, böcker samt intervju med Erik Karltun som är forskare inom 
markinventering från SLU. På så vis säkrades neutral information som tillsammans med 
de övriga intervjuerna gav en komplett bild av bakgrundsfakta till studien. 

 
5.3. Resultatets konsekvenser för företag 
Resultatets redovisning har influerats av de fyra delfrågorna som ställdes i inledande fas 
av arbetet. Dessa frågor har styrt var fokus har varit under studiens gång och har format 
resultatets innehåll. Delfrågorna har behandlat konsekvenserna som företagen kommer 
att bli tvungna att hantera, inom nedanstående områden. 

  
Produktionsstrategiers inverkan på företagen 
Resultatet påvisar att företag måste ha ett större engagemang och utveckla 
produktionsstrategier hos odlarna. Om kaffeföretagen ser producenterna likt 
samarbetsföretag kommer det enligt resultatet att gynna sociala förhållanden inom 
kaffeindustrin. Detta kommer att påverka marknaden positivt ur ett hållbart perspektiv, 
men kaffeföretagen kommer att få lägga ut större ekonomiska satsningar för produkten 
då de sociala förhållandena höjs i odlarländerna. Trots att dessa satsningar är 
ekonomiskt gynnsamt i längden, är många kaffeföretag inte villiga att investera i sin 
produktion eftersom den långsiktiga avkastning inte syns i dagsläget.  

  
Företagens globala utbyten 
Resultatet visar även på att det globala avståndet mellan kaffeföretagen och 
producenterna måste minskas i teorin. Både odlarna och kaffeföretaget måste bygga upp 
ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt företagande. Båda måste arbeta för en 
företagsstämpel i teori och praktik för odlarna, för ett givande utbyte inom ett globalt 
och lokalt hållbart system. Detta är ett utbyte som inte bara riktar sig emot Löfbergs 
utan bör tillämpas på hela marknaden för en positiv fortlevnad och för 
produktionssystemens utveckling. 
 
Samarbetens inverkan på företagen 
De ekonomiska, miljömässiga och sociala satsningarna som enligt arbetet, är värda att 
utveckla, har en stark koppling till organisatoriska samarbeten. Detta innebär ett starkt 
engagemang och samarbete mellan Löfbergs och organisationerna. De ekologiska och 
certifierade lösningarna som föreslagits under rubriken ”4.4. Miljöförhållanden” i 
studiens resultat, kommer att ge en dyrare produkt i alla leden av produktionen. Om 
Löfbergs och andra kaffeföretag väljer att göra dessa satsningar kommer det att kräva 
investeringar för att övertyga konsumenterna. Det kommer resultera i dyrare produkter 
och därmed måste det skapas en marknad som är redo för dessa hållbarhetssatsningar. 
Det är alltså ekonomiskt betungande i dagsläget men kommer att med tiden att ge en 
global avkastning inom alla hållbarhetsaspekter. Det kommer alltså att kosta företagen 
för att göra en vinning och utveckla marknaden mot mer hållbara perspektiv och 
företagen måste därför alliera sig med andra stödjande organisationer som kan hjälpa 
dem med detta. Denna studie förespråkar en global samarbetsmarknad för 
kaffeföretagen men det blir svårt för mindre aktörer att göra dessa investeringar 
samtidigt som ekonomiskt etablerade företag kan växa sig större. 
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Tillämpning på den resterande kaffemarknaden 
Då kaffemarknaden är global och de ekonomiska, miljö och sociala förhållandena är av 
samma karaktär kan studiens resultat, appliceras på alla kaffeföretag. Dock förändras 
produktionsstruktur då våtmetoden som tillämpas i Colombia inte används generellt i 
alla produktionsländer. Därför bör studiens utformade produktionssystem och 
produktionsflöde enbart tillämpas av produktionsländer som använder denna metod. 
  
5.4. Fortsatt studie 
Eftersom kaffeproduktionen är stor världen över och har utvecklingspotential, finns det 
utrymme för en fortsatt studie inom området kaffe och hållbar produktion. Alternativa 
studier som kan göras i framtiden är att analysera andra certifieringsorgan och dess 
påverkan på Löfbergs produktion.  
 
Det kan vara av intresse att utveckla andra delar av Löfbergs produktion såsom, 
transport från produktion till försäljningsland och själva rostningen av kaffebönan. 
Dessa studier skulle granska andra delar av Löfbergs produktion för en hållbarare 
verksamhet.  

 
Löfbergs importerar kaffe ifrån många olika produktionsländer och det skapar 
möjligheten att kunna undersöka andra geografiska odlingar. Detta ger en fortsatt studie 
chansen att kunna utveckla en hållbar produktion ur ett globalt perspektiv. Eftersom det 
finns produktionsländer med större negativ miljöpåverkan och sociala orättvisor än 
Colombia.  
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6. Slutsatser 
 
6.1. Ekonomiska förhållanden 
För att Löfbergs ska kunna tillhandahålla en hållbar produktion under rimliga 
ekonomiska förhållanden måste Löfbergs betala skäliga priser till kaffemarknaden för 
att producenterna ska kunna täcka alla sina produktionskostnader. Löfbergs bör även ha 
en ekonomisk marginal i produktionsplaneringen gentemot producenterna samt en 
volymmarginal av kaffebönor, om vissa odlingar ger dålig avkastning p.g.a. minskad 
produktionsvolym. Detta bör även gälla alla kaffeföretag eftersom många 
produktionsländer har denna problematik.  

 
Certifieringar och hållbar ekonomi 
Löfbergs bör ha ett fortsatt samarbete med certifieringsorganisationer. Detta hjälper de 
småskaliga producenterna att samarbeta med de stora kooperativa organisationerna som 
bidrar till ett hållbart samhälle i Colombia. Genom kooperativa samarbeten kan både 
utrustning och kunskap delas emellan producenterna som är ekonomiskt hållbart för 
både producenterna och Löfbergs. Dessutom får producenterna mer genomslagskraft 
mot de stora rosterierna tack vare de kooperativa samarbetena.  

 
Utbildning och hållbar ekonomi 
Generellt bör alla kaffeföretag, så även Löfbergs, ta ett allt större ansvar för att 
producenterna utbildas i att kunna tillämpa nya metoder och teknik. Detta leder till en 
effektivare produktion. Även utbildning inom företagande och hållbar produktion är en 
viktig faktor för odlarna då deras kunskap i allmänhet är låg.  

 
6.2. Sociala förhållanden 
Efter att ha kritiskt granskat Fairtrade, visar det att organisationen ger en positiv 
förbättring av producenternas arbetsförhållande samt en minskning av mellanhänder. 
Löfbergs bör därför ha ett fortsatt samarbete med Fairtrade, men bör samtidigt ställa 
krav på alla certifieringsorgan som de samarbetar med. De måste börja samarbeta 
sinsemellan så att ineffektivitet och höga certifieringskostnader kan minskas.  
 
6.3. Miljöförhållanden 
Certifieringar och hållbar miljö 
För att Löfbergs ha kunna tillhandahålla en hållbar produktion med fokus på miljö bör 
det organisatoriska samarbetet med KRAV fortlöpa då detta ger stora förbättringar i 
miljön i Colombia. Samtidigt måste Löfbergs ständigt införa nya miljösatsningar i 
produktionen då en ständig utveckling sker på den skiftande marknaden. 

 
Biprodukter och hållbar miljö 
För att tillhandahålla en förbättrad produktion bör biprodukterna återanvändas i större 
utsträckning. Genom att hantera biprodukterna maximalt kan detta ge ekonomiska 
vinster. Det bör även ske en minskning av bekämpningsmedel då det påverkar både den 
ekonomiska vinsten och naturens flora positivt. Löfbergs bör ta personligt ansvar för att 
kaffemassan inklusive fruktköttet och kaffefruktskalet avgiftas från koffein, tannin och 
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fria fenoler. Då kan biprodukten användas i större utsträckning utan att utgöra 
miljöproblem. Löfbergs bör ta detta ansvar eftersom certifieringarna inte kräver denna 
skyldighet utav odlarna. Spillvattnet kan användas för produktion utav biogas och även 
växtslemmet och fruktköttet kan omvandlas till både biogas samt etanol. Pergamentet 
bränns däremot som bränsle och används som gödsel på kaffeodlingarna. Även 
kaffeträdens löv kan återanvändas och bilda en bädd runt kaffeträden så att näringen 
återförts till jorden. Detta har flera positiva effekter då systemet blir självförsörjande.  
 
6.4. Löfbergs hållbarhetsmål 
För att Löfbergs hållbarhetsmål, år 2016, ska uppfylldas bör de fram tills dess lägga stor 
vikt på att marknadsföra sitt certifierade kaffe för att inte förlora nuvarande 
konsumenter. Då målet är i linje med hållbar produktion visar resultatet på att ett ökat 
ansvarstagande i rätt riktning mot ett hållbart system. Dock bör Löfbergs påvisa sitt 
ansvarstagande ännu mer för konsumenterna och vilken skillnad det gör i 
produktionsledet.   

 
6.5. UTZ certified 
Löfberg bör ha ett fortsatt samarbete med UTZ certified då deras kontrollpunkter bidrar 
till en hållbar produktion. Dock bör vissa delar kompletteras och en del kontrollpunkter 
bör göras obligatoriska för att tillhandahålla ett hållbart system för producenterna. 
 
Kontrollpunkter för hållbar utveckling 
Det som bör förbättras är; 

• Under området Kontrollområden för god jordbrukshävd och goda 
jordbruksmetoder bör punkten som behandlats i analysen bli obligatorisk. 

• Området Kontrollområden för specifika sociala- och miljömässiga aspekter bör 
ändras på redovisade punkter; 

o Kontrollpunkten som ställer krav på upprättande av planering för 
vattenanvändning i produktionen bör vara obligatorisk, då detta är ett 
lättare sätt att övervaka vattenanvändandet.  

o Kontrollpunkten att odlaren måste återanvända biprodukterna till 
produktionen såsom gödsel eller energikälla, bör bli obligatorisk från 
starten, då det gynnar en hållbar produktion.  

o Det  bör  ställas  högre  krav  på  kontrollpunkten  som  beskriver 
producenternas  riskbedömning  av  odlingens miljöeffekter  då  detta 
ligger som grund för att utveckla den hållbara produktionen.  

 
6.6. Produktionens utformning till följd utav hållbarhetssatsningar  
Om hållbarhetssatsningar skall kunna få fäste inom odlingarna, måste produktionens 
utformning få en ny struktur efter implementerade hållbarhetsinvesteringar. Vid 
utformningen av detta är det viktigt är att anpassa investeringarna efter odlaren så det 
blir enkelt och inte allt för ekonomiskt kostbart. Därför kommer arbetets föreslagna 
satsningar att konstrueras efter att bygga ut redan existerande generella odlingsmodell. 
 
Produktionssystem och produktionsflöde för en hållbar utveckling 
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Figur (7) presenterar en modell där integreringar av hållbarhetssatsningar har gjorts. 
Den nya produktionslinjen är anpassad efter tidigare modell som presenterades i figur 
(6). Figur (7) knyter ihop ekonomiska, miljömässiga och sociala hållbara satsningar in i 
produktionen, men bibehåller mycket utav tidigare produktionsstruktur för att underlätta 
nyuppbyggnaden. Nuvarande produktionsmodeller i Colombia ligger till grund för de 
nya hållbarhetssatsningar som har ansatts i figur (7). 
 
Varje odling måste upprätta en företagsmodell då det medför förbättringar för odlarna. 
Detta underlättar samarbeten med Löfbergs samt andra företag och organisationer, då 
det ger en klarare insikt i odlingarna som företag. Systemet bör byggas cykliskt och 
innefatta produktionsflödet lina, kontinuerlig tillverkning och Just In Time (JIT), för att 
få ett välanpassat flöde på kaffeproduktionen. För att detta skall fungera i praktiken 
måste både lång- och kortsiktiga produktionsplaneringar upprättas och revideras efter 
cykliska nystarter. Produktionsplaneringarna skall innefatta handlingsbeskrivningar av 
odlingen, samt ekonomiska, miljö och sociala satsningar för framtiden.  

 
Automatisering och dess drivare för hållbar utveckling 
Effektivisering av odlingarna kan med hjälp av automatisering likt användning av ”wet 
mills” och torktumlare ge ekonomiska fördelar för odlarna. För att implementera denna 
typ av automatisering kan organisatoriska samarbeten ta en större roll för att hjälpa till 
och Löfbergs bör därför inse relevansen av att stimulera organisationernas engagemang 
i ”deras” odlare. Löfbergs bör därför göra satsningar med de drivare som beskrivs under 
rubriken ”4.7. Produktionssystemets utformning och utvecklingsmöjligheter” i resultat, 
då dessa är en drivkraft för automatisering. 
 
Biproduktanvändande för hållbar utveckling 
Biprodukter skall användas tillbaka i systemet som energikällor och på så sätt minska 
kostnader och miljöpåverkan. 
 
Engagemang i produktionen för hållbar utveckling 
Det är viktigt för Löfbergs och andra kaffeföretag att intressera sig i de outsourcade 
odlingarnas uppbyggnad, då det kan ge direkt avkastning. Detta genom att skapa en mer 
hållbar produktion genom hela produktionskedjan, från odlare till kund. Detta kan säkra 
en global avkastning inom alla hållbarhetsaspekt, för alla intressenter och garantera 
marknadens fortlevnad. 
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6.7. Utvecklingsmöjligheter för hållbar kaffeproduktion  
Studiens slutsatser påvisar flera utvecklingsmöjligheter för en mer hållbar produktion i 
Colombia. Figur (8) sammanställer de övergripande poster där satsningar bör ansättas 
för en ekonomiskt, miljömässig och socialt hållbar kaffeproduktion. Dessa poster har 
redovisats i slutsatsen liksom de effekter som de bör ge inom kaffeproduktion för 
hållbarhet. Dessa satsningar är säkerställda i både teori samt praktik att kunna ge 
avkastning inom delområden för hållbar utveckling. Det finns onekligen utrymme för 
ytterligare satsningar för att ge hållbar avkastning men dessa nedan bedömts vara de 
som ger en väsentlig avkastning inom ramarna för rapportens studie.  

 

 
 

Figur 8. Implementeringar som är gynnsamma för en ökad hållbar produktion (K. Bygren, M. Kenne, 
2013). 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till Eva Eriksson, hållbarhetschef, Löfbergs AB den 5 mars 
2013 
 

Samarbeten 
• Vad var orsaken till att ni samarbetar med UTZ certifiering? 
 
• Gör ni själva kontroller i produktionen så att odlarna följer UTZs certifieringars 

krav? 
 
• Vad var primära orsaken till att ni anslöt er till fairtrade? 

 
• Vad grundar sig Löfbergs engagemang i Fairtrade och KRAV? 

 
• Vad bidrar era samarbeten (CSR, Fairtrade, KRAV UTZ certified osv.) med för en 

hållbar utveckling? 
 
• Hur upplevs odlarnas inställning till olika organisationer som ni samarbetar med? 

 
Produktionen 
• Hur ser produktionen och dess produktionsstruktur ut i Colombia? 

 
• Vad sker med slaggprodukter och avfall vid kaffeutvinning? 

  
Hållbarhetsutveckling 
• Var är ert fokus för hållbar utveckling? 
 
• Då ni har många samarbeten med bland annat; CRS, Fairtrade, KRAV, UTZ 

certified, har ni sett någon markant förbättring i ett hållbart perspektiv (ekonomiskt, 
miljö och socialt)?  

 
• Hur har ert arbete för hållbarutveckling yttrat sig och gett avkastning i dagsläget? 

 
• Framtiden och hållbarutveckling; Hur ser ni på det? Hur skall ni uppnå era 

hållbarhetsmål? 
 
• Hur sker hållbarhetssatsningar i praktiken? 

 
Relationer 
• Vilken/vilka typer av odlare har ni som leverantörer i Colombia? 
 
• Vilken relation har ni med odlarna?  

 
• De odlare i Colombia som ni har som leverantörer, har de flera företag som de 

levererar kaffe till? Om ja, samarbetar ni då med dessa företag för att gemensamt 
skapa en hållbarare kaffeproduktion? 



II 
 

 
• De leverantörer som ni har i Colombia, investerar ni i dem? Exempelvis; kunskap 

och produktionseffektivisering? 
 
• Har ni en långsiktig relation med era leverantörer i Colombia? 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor till Maria Granefelt, pressansvarig, Fairtrade den 4 mars 
2013 
 
• Hur länge har ni som organisation funnit i Sverige? 

 
• I en artikel om Fairtrade menar dem på att olika länder värdesätter Fairtrade olika. 

T.ex. i Storbritannien värdesätter man Fairtrade medan i Tyskland uppskattas 
ekologiska varor mer.  Vilken status har Fairtrade idag på den svenska marknaden 
jämfört med andra organisationer som t.ex. KRAV? 
 

• Samarbetar ni med någon annan organisation när det gäller kaffeproduktionen? 
 

• Vilken är den största anledningen till varför svenska företag vill ha Fairtrade-
stämplar på sina produkter? Är det påtryckning från konsumenter, konkurrenter 
eller marknaden? 
 

• Vad har Fairtrade för roll på den globala marknaden? 
 

• Vad har ni som organisation för ansvar emot företag, odlare och konsumenter? 
 

• Fairtrade beskrivs som en visionsdriven organisation i vetenskapliga artiklar, hur 
gör ni i arbetet för att er vision skall förverkligas hos odlare? I vilken utsträckning 
sträcker sig ert engagemang i handelskedjan, och vart tar andra organisationer vid? 
 

• Fairtrade beskrivs som brobyggare mellan producenter och konsumenter, hur får ni 
ert budskap att nå fram? 
 

• Hur arbetar ni för att sprida Fairtrade-märkningen? 
 

• Fairtrade aktivisten Laurie Waridel uttrycker att många företag som Fairtrade 
märker sina produkter för att förbättra sin image, vilket i alla fall är ett steg i rätt 
riktning. Hur utvecklar man denna typ utav tänkande hos företagen för att göra det 
till ett genuint engagemang? 
 

• Hållbar utveckling är ett stort ämne, vilka punkter trycker ni på som organisation 
för att medlemmar och deras odlare skall utvecklas?  
 

• Vilka problem och fördelar ser ni med globalisering när det kommer till hållbar 
utveckling inom kaffeindustrin? 
 

• Vad har ni på Fairtrade för uppfattning om vilka faktorer det är som gör era 
producenter framgångsrika? 
 

• Hur ofta görs kontroller på att företagen följer era regler? Gör ni själva kontrollerna 
eller ligger ansvaret på någon annan? 
 

• I en artikel om hållbar standard i de globala kedjorna står det att Fairtrade riktar sig 
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mer till småskaliga bönder och därmed kan det finnas stora skillnader på vilka 
länder ni är verksamma i. När det gäller kaffeproduktionen i Sydamerika, finns det 
stor skillnad på vilka länder som Fairtrade är verksamma i? Vilka länder har ni mest 
kontakt/samarbeten med när ni certifierar kaffe? 
 

• Argumentet ”Fairtrade riktar sig endast till en utvald grupp odlare” är 
återkommande ifrån företag som inte vill engagera sig i Fairtrade-märkning, hur 
ställer ni er till det? 
 

• Vilka åtgärder måste ett företag ansvara för då de har Fairtrade-stämplar på sina 
kaffeprodukter? 
 

• Vad skiljer bönder emellan då vissa odlar kaffebönor som har Fairtrade stämplar 
och vissa som inte gör det? Får de t.ex. någon utbildning i att effektivisera sin 
produktion mm? 
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Bilaga 3 
Intervjufrågor till Lars Hällbom, regelchef, KRAV den 24 april 2013 
 
KRAV som organisationen 

 
• Hur länge har KRAV funnits i Sverige? 

 
• Hur jobbar ni för att sprida KRAVs märkning på marknaden? 

 
• I en artikel menar dem på att olika länder värdesätter ekologiska varor olika. I T.ex. 

Tyskland värdesätter man ekologiska varor mer än T.ex. Storbritannien som 
uppskattar Fairtrade högre. Vilken status har KRAV idag på den svenska 
marknaden jämfört med andra organisationer som t.ex. Fairtrade? 

 
Globalisering 

 
• Vilken roll har KRAV på den globala marknaden? 

 
• Samarbeta ni med någon annan organisation när det gäller kaffeproduktionen, 

(exempelvis Fairtrade)? 
 

• Vilka problem eller fördelar ser ni med globaliseringen, när det kommer till hållbar 
utveckling inom kaffeindustrin och dess miljö? 
 

• I vilken utsträckning sträcker sig ert engagemang i handelskedjan och vart tar andra 
organisationer vid? 

 
• Hur ofta görs kontroller av  kaffeföretagen som har KRAV-märkta kaffeprodukter? 

Gör ni själva kontrollerna eller ligger ansvaret på någon annan? 
 

• Vilka länder har ni mest kontakt/samarbeten med när ni certifierar kaffe? Finns det 
stora skillnader i miljöförhållanden mellan kaffeproducerande länder? 
 

 
Företag 

 
• Vilken är den största anledningen till varför svenska företag vill ha KRAV-märkta 

produkter? Finns det påtryckning från konsumenter, konkurrenter eller marknaden? 
 

• Vad har ni som organisation för ansvar emot företag, odlare och konsumenter? 
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• Upplever ni att de svenska företagen som vill samarbeta med er är regelklara för 

KRAV, eller finns det utrymme för förbättringar? 
 

• Vilka åtgärder måste ett företag ansvara för, då de har KRAV-stämplar på sina 
kaffesorter? 

 
Miljön 

  
• Vilken påverkan har KRAV-odlingar på ursprungsvegetationen i 

produktionsländerna? 
 

• Viken förbättring sker på miljön då odlingarna är KRAV-märkta? Finns det stora 
miljöskillnader mellan KRAV-märkta och icke KRAV-märkta kaffeodlingar? 
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Bilaga 4 
Intervjufrågor till Erik Karltun, forskare inom mark och miljö vid SLU den 
23 april 2013 
 
• Vilken påverkan har konstgödsel på naturen? 

 
• Vid hantering av bekämpningsmedel påverkar både grundvattnet samt växt- och 

djurliv. Vilka konsekvenser får detta i framtiden vid en fortsatt användning av 
medlet? 
 

• Vad händer då jorden urlakas på näring? Vad har detta för konsekvenser i 
framtiden?  
 

• Det vi har fått fram genom efterforskning är att vid förädlingen av kaffefrukten 
avges kväve, kalcium och fosfor i spillvattnet. Kvävet bidrar till en försurning i 
miljön som sedan kalciumet och fosforn ”motverkar” likt en konstgjord andning till 
ekosystemet. Hur kan denna förgiftningsprocess av miljön undvikas? Vad blir 
påföljderna för ekosystemet?  
 

• Hur stor påverkan har ekologiska odlingar jämfört med icke-ekologiska odlingar på 
miljön? 

 
• Vilken påverkan har klimatförändringar på odlingar kring sydligare breddgrader? 


