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Förord av författarna Förord av We Effect

Vi har under de senaste månaderna haft förmånen 
att få jobba i Nicaragua genom We Effects prakti-
kantprogram. Vår tid i Nicaragua har varit fantas-
tisk. Nicaragua är ett vackert land med en mycket 
gästvänlig befolkning. Månaderna vi spenderade 
med att arbeta i Nicaragua var bland de mest läro-
rika i våra liv. Genom praktiken fick vi bland annat 
inblick i jordbruksfrågor och insikter om hur man 
kan arbeta för en hållbar ekonomi. 

En av Nicaraguas viktigaste exportnäringar är 
kaffe och på plats i landet började vi intressera oss 
mer för den här produkten. För oss som svenskar i 
Nicaragua var kaffet intressant både ur ett konsu-
mentperspektiv eftersom Sverige är ett av de länder 
i världen som dricker mest kaffe, men även ur ett 
producentperspektiv eftersom vi befann oss så nära 
många av världens kaffeodlare.

Tiden vi var i Nicaragua sammanföll med skörde-
perioden för kaffeåret 2013/14. Vi blev snabbt med-
vetna om att kaffebönderna den här säsongen stod 
inför större utmaningar än kanske någonsin tidiga-
re. Som vanliga kaffekonsumenter i Sverige hade vi 
tidigare varit helt omedvetna om de problem kaffe-
odlare ställs inför. Med We Effects stöd fick vi möj-
lighet att gräva djupare i frågorna kring kaffemark-
naden och resultatet är den här rapporten. 

Det vi snabbt upptäckte när vi började göra research 
om kaffe i Nicaragua och intervjua kaffebönder är 
att kaffe är mer än bara en gröda – det är en hel kul-
tur. Hela samhällen i Nicaragua kretsar kring kaffe 
och tiotusentals personer är beroende av produkten 
för sin försörjning. Det är bönderna som äger kaffe-
odlingar, det är säsongsarbetarna som arbetar med 
att plocka kaffe och det är transportföretagen som 
transporterar kaffet från odlingarna till exportham-
nar. Många kaffeodlare har kaffe ”i blodet” – deras 
familjer har många gånger odlat kaffe i generationer 
och de pratar med stolthet om sina odlingar. Det är 
svårt för de som har varit kaffeodlare hela livet att 
ställa om till något annat – kaffe är det de kan och vill 
odla. Det är dessa personer vi har haft i åtanke när 
vi skrivit den här rapporten. Vi tror att svenska kon-
sumenter tillsammans kan påverka utvecklingen för 
världens kaffebönder. Med denna rapport vill vi visa 
varför det är nödvändigt och hur vi kan göra det.  

Dennys Bello och Annika Westerberg

Dennys Bello och Annika Westerberg har båda studerat ekonomi på Handelshögskolan i Stockholm. Den-
nys och Annika blev 2013 antagna till We Effects praktikantprogram som finansieras av Sida. Båda åkte till 
Nicaragua för att praktisera på lokala partnerorganisationer till We Effect.

Kaffe som både är och gör gott

Kaffe angår de flesta svenskar – vi dricker i snitt 3,5 
koppar per person och dag. Sällan reflekterar vi över 
kaffets ursprung – vem har odlat det, och på vilka 
villkor? I den här rapporten möter du kaffebönder, 
kaffeföretag, certifieringsorgan och experter. Fram 
tonar en dyster bild – hotet mot din kaffekopp är en 
realitet.

De globala klimatförändringarna orsakar redan 
svåra problem för kaffebönderna, och det kommer 
sannolikt att bli värre. 80 procent av världens kaffe 
produceras av småbönder som inte står rustade för 
de enorma omställningar som kommer att krävas. 
Det här är ett mindre problem för oss kaffetörstande 
svenskar, och ett betydligt större för de 125 miljoner 
människor som är beroende av kaffeodling för sin 
försörjning. 

Rapporten du håller i din hand är författad av We 
Effects praktikanter Annika Westerberg och Dennys 
Bello. Under sin praktik i Nicaragua tog de initiativ 
till att följa upp de kafferapporter som We Effect lan-
serade 2005 och 2008. Rapporten bygger på infor-
mation som har samlats in genom intervjuer, fältbe-
sök och egen inläsning under drygt fyra månaders 
praktik i Nicaragua. Författarna går också igenom 
de certifieringar som finns och vad de innebär. För 
allt är inte svart – det finns många aktörer som arbe-
tar för att förbättra villkoren för kaffebönder. Rap-
porten ger flera tips på hur du som konsument kan 
bidra till en miljömässigt och socialt hållbar utveck-
ling. 

Genom We Effects internationella praktikantpro-
gram, som startade hösten 2012, erbjuder vi unga 
personer att under drygt fem månader praktisera på 

någon av våra lokala samarbetsorganisationer ute i 
världen. Med över 50 års erfarenhet av utvecklings-
samarbete vet vi hur viktigt det är att unga människor 
som vill arbeta med bistånd och utvecklingsfrågor 
har egna erfarenheter och kunskaper kring hur detta 
arbete bedrivs på plats. Arbetsuppgifterna varierar 
mellan praktikplatserna och den lokala organisatio-
nens behov, men är ofta en kombination av besök 
ute på landsbygden varvat med kontorsarbete. 

We Effect stödjer kaffeodlare i Nicaragua, El Sal-
vador, Honduras, Guatemala, Kenya och Uganda. 
Som i allt vårt arbete är hjälp till självhjälp ledstjär-
nan. Personal och styrelser i de kooperativa organi-
sationer som vi stödjer får utbildning i administra-
tion, marknadsföring och organisationsutveckling, 
vilket leder till effektivare organisationer som vet hur 
de ska kunna sälja kaffet till ett bättre pris. Odlar-
na får också stöd i att öka kvaliteten på kaffet och 
ställa om till ekologisk odling. En annan strategi är 
att diversifiera produktionen. För landsbygdsfamil-
jer blir tillvaron tryggare om man kan komma från 
beroendet av en enda inkomstgenererande gröda.

Vi vet att det är tillsammans som människor hit-
tar vägar ur fattigdomen och blir en stark röst i sam-
hället. Vi kallar det för ”Vi-effekten”. Du kan bidra 
till den genom att välja Fairtrade-märkt kaffe i din 
kopp – och att, med bakgrund i Annika Westerbergs 
och Dennys Bellos rapport, ställa frågor om kaffeo-
dlarnas förhållanden. 

Jakob Lundberg, chef för We Effects Avdelning 
för Utveckling och Policy
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Sammanfattning

Kaffe är en dryck som miljontals människor världen 
över konsumerar dagligen. Sverige är ett av de län-
der där mest kaffe dricks – varje svensk konsumerar 
i genomsnitt cirka 3,5 koppar kaffe per dag. Kaffe är 
också en av världens största handelsvaror. 25 miljo-
ner småbönder producerar 80 procent av världens 
kaffe och totalt beräknas 125 miljoner människor i 
världen vara beroende av kaffe för sin försörjning.

Framtiden för kaffeodlare och det kaffe som 
många av oss dricker dagligen är dock osäker, fram-
förallt på grund av klimatförändringarna. Det kaffe 
vi huvudsakligen dricker i Sverige – arabica – är den 
kaffeböna som är mest utsatt.

Problem för världens kaffeodlare
Problem #1: Kaffemarknadens nyckfullhet. Kaffe-
marknadens stora prissvängningar har betydande 
konsekvenser för de producenter som är beroen-
de av kaffe för sin försörjning. När priserna sjunker 
under produktionskostnaderna kämpar småodlare 
för att få tillräckligt med mat på bordet.

Problem #2: Klimatförändringar. Klimatföränd-
ringarna är idag det mest akuta problemet för många 
kaffeodlare. Kaffeodlare har redan börjat märka av 
effekterna av klimatförändringarna och det kan på 
sikt hota tillgången på kvalitetskaffet arabica.

Problem #3: Bönderna tjänar minst i värdeked-
jan. Medan kaffet är klart lönsamt för de stora kaffe-
bolagen är situationen en helt annan för kaffeodlar-
na. Kaffeodlare är den aktör i värdekedjan som får 
minst betalt och andelen som går till producenten 
har sjunkit under de senaste åren – idag får de cirka 
7-10% av butikspriset.

Vad gör olika aktörer åt problemen? 
Många aktörer på kaffemarknaden jobbar för att 
förbättra situationen för världens kaffeproducen-
ter. Cirka 40 procent av världens kaffe odlas idag 
enligt någon hållbarhetsstandard. Certifierat kaffe, 
det vill säga att kaffet är märkt med någon miljö- 
eller symbolmärkning, innebär att hänsyn har tagits 
till arbetsförhållanden och miljömässiga aspekter 
vid odlingen av kaffet. Några av de vanligaste cer-

tifieringarna på den svenska marknaden är KRAV, 
EU-ekologisk, Fairtrade, Rainforest Alliance och 
UTZ Certified. 

Fyra företag dominerar kaffemarknaden i Sveri-
ge: Gevalia (40%), Zoégas (19%), Löfbergs (14,5%) 
och Arvid Nordquists Classic (13%). De stora kaffe-
bolagen har under de senaste decennierna vant sig 
vid att kunna köpa in väldigt billigt kaffe. Tillgång 
till bra kvalitetskaffe har inte varit ett problem men 
detta börjar ändras som ett resultat av klimatför-
ändringarna. De tre största svenska kaffebolagen 
har kommunicerat att de har målsättningen att ha 
100 procent hållbart odlat kaffe 2015 (Gevalia och 
Zoégas) respektive 100 procent certifierat kaffe 
(Löfbergs) år 2016. Nästan 80 procent av allt kaffe 
i Sverige säljs i matvarubutiker men att dricka kaffe 
utanför hemmet blir allt populärare och kaféer står 
idag för ca 20 procent av försäljningen av kaffe.

Intervjuer med kaffeodlare i Nicaragua och Gua-
temala visar att de inte ser certifieringar som ett 
problem utan som en möjlighet som öppnar dörrar 
till nya exportmarknader. En problematik är dock 
att kaffeodlarna upplever att certifieringar blir allt 
dyrare och processerna krångligare. 

Vad kan vi konsumenter göra?  
Genom att du tänker efter en gång extra innan du 
köper kaffe gör du både dig själv och världens kaffe-
bönder en tjänst. Ett certifierat kaffe är alltid bättre 
att köpa än kaffe som inte har någon märkning alls 
eftersom alla certifieringsorganisationer jobbar på 
olika sätt för en mer hållbar kaffeproduktion eller 
en mer rättvis global handel. Om du ska välja ett 
kaffepaket anser vi att du bör välja det som är både 
ekologiskt och Fairtrade-märkt. Då är du säker på 
att kaffet har odlats utan giftiga bekämpningsmedel 
och att de som odlat kaffet har fått ett schysst pris 
för det.  För världens kaffebönder handlar det om 
överlevnad. För dig som konsument handlar det om 
så lite som 20 öre mer per kopp. 
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Kaffefakta: världsproduktionen

Världsproduktionen av kaffe under odlingsåret 2012/13 upp-
gick till närmare 8,7 miljoner ton. 1,6 miljarder koppar kaffe 
dricks dagligen världen över. Den globala konsumtionen har 
nästan fördubblats under de senaste fyrtio åren och beräknas 
fortsätta öka. 

Kaffe odlas i över 50 länder men fyra länder står för ca 60 
procent av världens kaffeproduktion – Brasilien, Vietnam, 
Colombia och Indonesien. Brasilien har länge varit världens 
överlägset största kaffeproducent, och står för ca 35 procent av 
världens totala produktion. Latinamerika är den största regio-
nala producenten med 58,5 procent av världens kaffeproduk-
tion, följt av Asien och Oceanien (30,5 procent), och Afrika (11 
procent). Sverige importerar omkring hälften av sitt kaffe från 
Brasilien. Andra stora ursprungsländer är Peru, Colombia, 
Etiopien och Kenya. 

Inledning: Ditt kaffe är hotat

Miljoner människor världen över startar sin dag 
med att dricka en kopp kaffe. Sverige är ett av de 
mest kaffetörstiga länderna i världen – 80 procent 
av den vuxna befolkningen dricker kaffe och varje 
svensk konsumerar i genomsnitt cirka 3,5 koppar 
kaffe per dag Förutom mängden kaffe har vi också 
vant oss vid att kunna köpa billigt kaffe. Vi har lärt 
oss att konsumera en lyxprodukt, en njutningsvara, 
till ett lågt pris.

Framtiden för kaffeodlare och det kaffe som 
många av oss dricker dagligen är dock osäker. Mil-
jontals kaffebönder står de kommande decennierna 
inför mycket stora utmaningar, framförallt på grund 
av klimatförändringarna. Allt fler överger odling av 
kaffe för att istället odla andra mindre klimatkäns-
liga grödor. 

"På våra resor ser vi hur klimatförändringar-
na påverkar kaffebönderna och deras odlingar. 
När medeltemperaturen stiger och både regn- 
och torrperioder blir vanligare och längre mins-
kar skördarnas storlek och kvalitet." 

Eva Eriksson, Hållbarhetschef, Löfbergs

Det allra bästa kaffet görs av arabicabönan. Detta 
är det kaffe som vi huvudsakligen dricker i Sveri-
ge. Arabica är också den böna som är känsligast för 
klimatförändringar. Beräkningar visar att medel-
temperaturen i de flesta kaffeodlande regionerna 
kommer att öka med minst 3°C på grund av klimat-
förändringarna. Kaffeodlingarna kommer därför 
behöva flyttas till berg och kullar där temperaturen 
är lägre. Men oavsett om kaffet växer i Latinameri-
ka, Afrika eller Asien kommer bergen och kullarna 
inte att räcka till. 

Samtidigt blir vi allt fler som dricker kaffe. Under 
de senaste tio åren har den globala konsumtionen 
av kaffe ökat med hela 30 procent. Efterfrågan på 
kaffe ökar kraftigt i utvecklingsländer såsom Kina, 
Indien, Brasilien och Ryssland i takt med att medel-
klassen växer och västerländska konsumtionsmöns-
ter blir allt vanligare. Att efterfrågan ökar samtidigt 
som utbudet minskar är naturligtvis ingen hållbar 
ekvation i längden. Mycket tyder på att priset på kva-
litetskaffe kommer att stiga betydligt under de kom-
mande decennierna. 

"Om saker och ting fortsätter i samma riktning 
kommer det blir mycket svårare att få tag på gott 
kaffe. Ett överflöd av billigt och gott kaffe hör till 
1900-talet." 

Peter Giuliano, Specialty Coffee 
Association of America 

Klimatförändringarna är idag det mest akuta pro-
blemet för många kaffeodlare och hotar försörjning-
en för bönder som i generationer har odlat kaffe. 
Förutom klimatförändringar tampas också kaffeod-
lare med kraftigt svängande priser och den osäker-
het som det leder till. Ett tredje problem för kaffe-
odlare är att de är den aktör i värdekedjan som får 
minst betalt. I den här rapporten belyser vi de ovan 
nämnda problemen för världens kaffeodlare samt 
tittar närmare på vad olika aktörer gör åt proble-
men. Och vi ger dig som konsument tips på hur du 
kan agera för att göra situationen bättre för världens 
kaffebönder, samtidigt som du minskar risken för 
att vi blir utan kvalitetskaffe i framtiden. 
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Problem för världens kaffeodlare

Problem #1: Kaffemarknadens 
nyckfullhet

Kaffe är en av världens största handelsvaror. Samti-
digt är kaffe en av få exportgrödor som inte i huvud-
sak produceras på stora plantager, utan på mindre 
lantegendomar av småbönder. 25 miljoner småbön-
der producerar 80 procent av världens kaffe. Totalt 
beräknas 125 miljoner människor i världen vara 
beroende av kaffe för sin försörjning. 

Kaffe är känt som en handelsvara med instabilt 
världsmarknadspris. Mellan 2001 och 2011 pendla-
de priset på ett ton kaffe från 1 000 dollar till ett 
rekord på över 4 600 dollar. 

De kraftiga prissvängningarna beror bland annat 
på grödans känslighet för frost, som vid ett antal till-
fällen har slagit ut enorma skördar, minskat utbu-
det och drivit upp priserna. Produktionen i Brasi-
lien, som står för en tredjedel av världens kaffe, har 
en enorm påverkan på världspriserna. 

Kaffemarknadens instabilitet och stora prissväng-
ningar har betydande konsekvenser för de produ-
center som är beroende av kaffe för sin försörjning. 
Odlingen får mer och mer karaktären av ett lotteri. 
Från planteringen av en kaffeplanta dröjer det tre till 
fem år tills den första skörden. På den tiden hinner 
priserna ofta pendla upp och ner flera gånger. Tur-
samma kaffeodlare kan göra en oväntat stor vinst, 
men lika stor är risken för en ödesdiger förlust. När 
priserna sjunker under produktionskostnaderna 
kämpar småodlare för att få tillräckligt med mat på 
bordet och för att klara andra utgifter. 

Sedan rekordåret 2011 har priserna återigen stört-
dykt – 2013 nåddes de lägsta prisnivåerna sedan 
2008. Om man tar hänsyn till inflationen är prisni-

vån nu dessutom lägre än i början av år 2000 under 
kaffekrisen. Den främsta anledningen till prisfal-
let är en ökad global kaffeproduktion. Kaffe är den 
jordbruksprodukt som har haft sämst utveckling de 
senaste två åren. 

Ökad spekulation ger ytterligare instabilitet
Liksom andra råvaror, kan kaffe handlas på två sätt: 
antingen fysiskt eller på börsen. De mest inflytel-
serika råvarumarknaderna för kaffe finns i Stor-
britannien och i USA. Börshandeln med kaffe har 
mycket stora spekulationsinslag, där kaffeföretagen 
försöker gardera sig för variationer i kaffekvaliteten 
utan att ta prisrisker. Genom en slags terminshan-
del försöker man försäkra sig om kaffepriset i fram-
tiden. Det är en handel som både kan leda till ökat 
och sänkt pris, men som påverkar hela kaffeked-
jan, eftersom råvarubörsernas priser påverkar vil-
ket pris som betalas även när man handlar direkt 
från odlarna eller lokala mellanhänder. Sedan 2010 
kan även svenska småsparare satsa pengar i råvaran 
kaffe. Men bortom spekulanternas knapptryckning-
ar framför datorn påverkas livet för stora grupper av 
människor världen över. 

Den finansiella spekulationen får ökande kritik i 
branschen för att snedvrida marknaden. Starbucks 
VD Howard Schultz uttalade sig angående den 
plötsliga ökningen av kaffepriserna 2010 inför en 
samling av analytiker och investerare i New York: 

- Det här är finansiell spekulation när den är som 
värst. 

I det här avsnittet tittar vi närmare på de viktigaste problemen som världens kaffeodlare 
möter idag. Först beskriver vi kaffemarknadens nyckfullhet som gör tillvaron för kaffeodla-
re osäker. Det andra problemet vi belyser är det mest akuta problemet – klimatförändring-
arnas påverkan på kaffeodlingarna. Det tredje problemet vi beskriver är att kaffeodlarna är 
den aktör i värdekedjan som tjänar minst.

Kaffefakta: kaffekrisen 1999-2004 

Under 1990-talet ökade produktionen av kaffe kraftigt vilket 
ledde till ett överutbud på marknaden – det producerades helt 
enkelt mer kaffe än vad som konsumerades. Under 2000 och 
2001 hade världsmarknadspriset på kaffe rasat till sin lägsta 
nivå på 100 år om man tar hänsyn till inflationen. Priset på ett 
ton kaffe föll från över 3 000 dollar per ton i mitten av 1990-
talet till 1 000 dollar per ton 2001. Det kraftiga prisfallet på 
kaffe fick förödande sociala och ekonomiska konsekvenser för 
producentländerna. Prisfallet gjorde att odlarna, de flesta små-
bönder, sålde sina kaffebönor för mindre än vad det kostade 
att producera dem. Kaffeodlare och deras familjer försattes i 
allvarlig fattigdom. Hundratusentals kaffeodlare tvingades i 
konkurs, många tvingades överge sina gårdar och söka arbete 
i städer eller migrera till angränsande länder, tillsammans med 
tusentals jordlösa plantagearbetare. 

Bakgrunden till kaffekrisen

Fram till 1989 producerades kaffe enligt ett kvotsystem. Reger-
ingarna i export- och importländerna kom varje år överens om 
hur mycket kaffe som fick produceras i olika länder. Syftet var 
att hålla priset på en relativt hög och stabil nivå, vilket till stor 
del lyckades. Men oenighet gjorde att kvotsystemet avskaffa-
des 1989. Vietnams intåg på kaffemarknaden pekas ofta ut som 
en huvudorsak till kaffekrisen. Kaffeproduktionen i Vietnam 
ökade dramatiskt sedan mitten av 1990-talet och numera är 
landet världens näst största kaffeproducent. 
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"Du bör känna till att en framtid utan kaffe 
potentiellt inte är långt borta.” 

Problem #2: Klimatförändringar 

Den internationella kaffeorganisationen ICO anser 
att klimatförändringar är en av de viktigaste fakto-
rerna som påverkar den globala kaffeproduktionen. 
Småbönder, som står för den största delen av värl-
dens kaffeproduktion, är den mest utsatta gruppen 
och de som är minst rustade för att klara av dessa 
förändringar. Skiftningar i klimatet har alltid varit 
den största orsaken bakom fluktuationer i världens 
kaffeproduktion. Ökade klimatförändringar, som 
en följd av den globala uppvärmningen, förväntas 
dock ytterligare påverka miljontals producenter i 
hela världen. 

Klimatförändringar påverkar kaffeodlingar 
redan idag
Nya vetenskapliga rön tyder på att klimatföränd-
ringarna accelererar i en mycket snabbare takt än 
man tidigare trott. Beräkningar visar att medeltem-
peraturen i de flesta kaffeodlande regionerna kom-
mer att öka med minst 3°C på grund av klimatför-
ändringarna. Stigande temperaturer förväntas göra 
vissa områden mindre lämpliga eller helt olämpliga 
för att odla kaffe. Detta innebär att produktionen i 
områden där det idag odlas kaffe kan behövas ställas 
om till produktion av andra alternativa grödor. Man 
förutspår att förekomsten av skadedjur och sjukdo-
mar kommer att öka samtidigt som kvaliteten på 
kaffet kommer att sjunka. En större andel av kaffet 
kan komma att behöva odlas med hjälp av bevatt-
ning, något som kommer att öka trycket på de redan 
knappa vattenresurserna. 

Kaffeodlare har redan börjat märka av effekter-
na av klimatförändringarna. Både översvämningar 
och torka har ökat i flera kaffeproducerande länder 
samtidigt som det kommer rapporter om hur ska-
dedjur och sjukdomar breder ut sig i områden där de 
tidigare inte existerade. Enskilda jordbrukare kla-
gar dessutom på hur oregelbundet regn påverkar 
deras odlingar och skördar negativt.  En undersök-
ning bland 540 kaffeodlare i Guatemala, Brasilien, 
Tanzania, Kenya, Vietnam, Uganda och Elfenbens-
kusten visar att klimatförändringarna bidrar till att 
kaffebönornas kvalitet försämras och att skördar-
na minskar. Allt fler kaffebönder överger odling av 
kaffe för att istället odla andra mindre klimatkänsli-

ga grödor. I en utsatt region i Colombia har 90 pro-
cent av kaffebönderna redan ställt om till andra mer 
klimattåliga grödor, t.ex. citrusfrukter, ananas eller 
kassava. Enligt en studie som publicerats av ett eng-
elskt forskarlag kommer så gott som alla, 99,7 pro-
cent, av världens kaffeodlingar att vara påverkade av 
klimatförändringarna redan 2020. 

"Kaffe är en av de grödor som påverkas först av 
klimatförändringarna. Om du inte kan förmå 
dig själv att tänka på de långsiktiga riskerna för 
vår planet, tänk då istället på den kortsiktiga ris-
ken för ditt kaffe. Du bör känna till att en framtid 
utan kaffe potentiellt inte är långt borta.” 

Ric Rhinehart, VD, Specialty Coffee 
Association of America

Arabicakaffet är hotat
Den högkvalitativa bönan Arabica utgör idag över 
60 procent av världens produktion av kaffe. Dess-
utom är det nästan bara Arabica som säljs på kafé-
er och varuhus i USA och Europa. Arabica är också 
den böna som är känsligast för klimatförändringar.  

"Det är kvalitetskaffe som kommer att bli dyra-
re och svårare att få tag på. Folk kommer att 
påminnas om att kaffe är en speciell och känslig 
produkt." 

Peter Giuliano, Specialty Coffee 
Association of America

I framtiden kan det vara viktigt att ha tillgång till den 
genetiska variationen som finns bland Arabicakaffe 
som växer vilt eftersom den större genetiska mång-
falden kan ge bättre skydd mot sjukdomar och ska-
dedjur. Enligt beräkningar kan dock det vilda kaffet 
vara så gott som utdött redan om sjuttio år eftersom 
länderna där plantan växer vilt idag – främst Etio-
pien, Uganda och Kenya – inte längre kommer vara 
lämpade för plantan. Initiativ pågår dock just nu för 
att försöka rädda arten. 

”Det värsta scenariot är att vilt växande Arabi-
cabönor är helt utrotade 2080.”

Justin Moat, Forskare, 
Royal Botanic Gardens

 
Utsikterna är inte mycket bättre för länderna i 
Syd- och Centralamerika som odlar Arabica. Fors-
kare fruktar att kaffe kanske måste odlas på norra 
halvklotet inom ett par decennier, vilket kommer 
att sätta länder som idag är beroende av kaffe som 
exportvara i en ekonomiskt mycket svår situation. 

"År 2050 kommer Nicaragua knappast vara en 
kaffeproducent längre. Det är möjligt att i stället 
för att köpa in kaffe från Guatemala, kommer vi 
att göra det från Texas eller södra Frankrike."

Tim Schilling, VD, 
World Coffee Research Center 

Forskning för tåligare kaffeplantor
Forskare jobbar nu för att få fram nya tåligare vari-
anter av kaffeplantor som kan klara av klimatför-
ändringarna. Den största utmaningen är att bibehål-
la kvaliteten på kaffet så att inte smakupplevelsen 
försämras. Världens största kaffekedja Starbucks 
köpte 2013 sin första kaffefarm med syftet att fors-
ka på nya kaffesorter som är tåligare mot klimatför-
ändringarna. 

"Hoten klimatförändringarna utgör är inte en 
överraskning för oss. Vi har arbetat med detta i 
över 10 år och det är något vi fortsätter att arbe-
ta med tillsammans med bönder.”

Haley Drage, Representant, Starbucks 

Bladrost drabbar Centralamerika
Skördeåret 2012/2013 drabbades Centralameri-
kas kaffebönder mycket hårt av svampsjukdomen 
”La Roya”, eller bladrost. Man har räknat med att 
162 000 ton kaffe gått förlorat till ett värde av 500 
miljoner US dollar under denna period. Perioden 
2013/2014 förväntas effekterna bli allvarligare. I 
genomsnitt har över 50 procent av kaffeodlingar-
na i Centralamerika hittills drabbats av bladrosten. 

Bladrosten drabbar plantorna med kaffe av högst 
kvalitet – arabica. Mexiko och Centralamerika står 
tillsammans för ca 20 procent av världens produk-
tion av Arabicakaffe. 

Förutom ekonomiska förluster har svampepide-
min orsakat betydande sociala förödelser. Det mesta 
av kaffet i Centralamerika odlas av småbönder som 
har svårt att klara av dessa förluster. Det uppskattas 
att nära 400 000 arbetstillfällen försvunnit i regio-
nen som en följd av denna svampsjukdom. Svamp-
sjukdomen har också börjat spridit sig till Mexiko, 
Colombia, Peru och Jamaica – länder som precis 
som de centralamerikanska är specialiserade på 
Arabicakaffe. 

Ingen vet exakt varför utbrottet av bladrost nått 
sådana extraordinära nivåer i Centralamerika de 
senaste två åren, även om flera faktorer pekas ut. 
Den mest framträdande faktorn är förändringar 
i klimatet. Sedan mitten av 1900-talet har väder-
mönster i Centralamerika och norra Sydamerika 
skiftat. Hela regionen har varmare medeltempera-
turer, med mer extrema ytterligheter av både värme 
och kyla, samt ökad förekomst av kraftiga regn. Den 
exakta påverkan av klimatförändringarna på svam-
pepidemins framfart är osäker, men det står helt 
klart att det har påverkat den allmänna spridningen. 

"Det finns ökande bevis för att klimatföränd-
ringarna är en del av problemet. Du hittar kaf-
ferost mycket högre upp i dalarna än tidigare. 
Det finns ingen annan rimlig förklaring. Men 
vad som hände förra året, och varför det blev så 
aggressivt och utbrett, det är vi fortfarande lite 
förbryllade över."

Peter Baker, Klimatforskare
 

Epidemier har slagit ut kaffeproduktion tidi-
gare
Effekterna av bladrosten har ännu inte känts av 
bland kaffedrickare i västvärlden, men historien 
ger en indikation på problemets potentiella storlek. 
På 1800-talet importerade England kaffe från Sri 
Lanka (dåvarande Ceylon) som under senare delen 
av 1800-talet var världens största kaffeexportör. 
Bladrost drabbade plötsligt landets kaffeplantor och 
epidemin slog på kort tid ut alla odlingar. Alla för-

”Det värsta scenariot är att vilt växande 
Arabicabönor är helt utrotade 2080.” 
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"Det är kris nu och vi måste agera snabbt. Många bönder har 
redan tvingats att lämna sina odlingar."

sök att återuppliva produktionen av kaffe i Sri Lanka 
misslyckades. Produktionen i landet ställdes om till 
te och efter det blev England den tedrickande nation 
vi känner det som idag. 

Centralamerikas kaffeindustri kommer de när-
maste åren fortsätta kämpa för sin överlevnad. Om 
det misslyckas äventyras miljontals försörjnings-
möjligheter. Kostnaden om kaffeodlingarna slås ut 
skulle också bli miljömässig. Träden som idag ger 
skugga åt Centralamerikas kaffeodlingar förhindrar 
jorderosion och är i Centralamerika en viktig miljö 
för flyttfåglar. Om kaffeodlingar tvingas ersättas av 
rancher och odling av resursintensiva grödor skul-
le därför hela regionens miljö och rika biologiska 
mångfald påverkas. Marvin Pérez, kaffeodlare i Nicaragua, är drabbad

Marvin Pérez 43 år, är ekologisk kaffeodlare i byn El Sontule 
i naturreservatet Miraflor i norra Nicaragua. Liksom många 
andra kaffebönder i regionen har familjen Pérez odling drab-
bats av bladrost. Det här innebär en katastrof för bönderna 
som redan lever på en mycket liten inkomst. Under normala 
omständigheter har de svårigheter att äta sig mätta under fem 
månader per år, under två av dessa är det riktigt knapert. I år 
har Marvin förlorat hälften av sin skörd.
– Angreppen började redan förra året, men har förvärrats. Det 
är kris nu och vi måste agera snabbt. Många bönder har redan 
tvingats att lämna sina odlingar, säger Marvin Pérez.

Moderna odlingar förvärrar epidemier 
Moderna odlingsmetoder tros förvärra epidemier såsom 
bladrost. Traditionellt har kaffebuskar planterats med andra 
grödor under högre skuggande träd, till exempel bananplan-
tor. Skuggan behövs för att kaffebären ska mogna långsamt 
och få en fin smak. Samodling ger dessutom större motstånds-
kraft mot sjukdomar och skadedjur. De senaste decennierna 
har man i många länder istället börjat plantera kaffebuskar allt 
tätare utan skuggande träd. Allt för att kunna skörda fler kaf-
febönor till en lägre kostnad. Dessa intensiva odlingsmetoder 
där det naturliga ekosystemet är satt ur spel och ersatt med 
endast en gröda – så kallad monokultur – gör att det krävs 
mycket konstgödsel och bekämpningsmedel. Även om små 
och varierade odlingar kan drabbas av angrepp från insekter 
och svampsjukdomar, är ”solkaffets” vidsträckta odlingar med 
enbart kaffe som gröda, extra känsliga.

 

Problem #3: Bönderna tjänar 
minst i värdekedjan 

Värdet på den globala kaffemarknaden var närmare 
71 miljarder dollar 2011. Men det är ett fåtal multi-
nationella rosterier som tjänar de stora pengarna på 
kaffehandeln. För dem har den svarta drycken blivit 
en guldgruva, samtidigt som de som odlar kaffet får 
allt mindre del av pengarna. 

De stora kaffebolagen tjänar mest
Kaffeindustrin har länge dominerats av ett fåtal mul-
tinationella handels- och rostningsföretag. Några 
av de ledande företagen är Mondelez International, 
Nestlé och Sara Lee. 

Priset på kaffet ökar ordentligt på vägen mellan 
bonden och kundvagnen, och huvuddelen av pri-
sökningen sker efter att kaffet kommit till rosteri-
erna. Ett stort problem för produktionsländerna är 
därmed att de bara är råvaruleverantörer. Endast en 
liten del av kaffet rostas och packas i producentlän-
derna. 2010 bestod endast 7,6 procent av all kaffe-
export från producentländer av behandlade bönor. 
En orsak till att den klara majoriteten av exporten 
från producentländer består av obehandlade bönor 
är att det krävs investeringar för rosterier och andra 
anläggningar. De stora rosterierna anser det vara 
mer lönsamt att förädla kaffet i USA och Europa, 
nära konsumenterna. Dessutom har kunder i olika 

länder olika förväntningar på hur kaffet ska smaka, 
vilket kräver olika blandningar för olika länder. Fak-
tum är att EU dominerar exporten av rostat kaffe – 
2010 stod EU för över 77 procent av världens export 
av rostat kaffe. 

Vad får bonden?
Medan kaffet är klart lönsamt för de stora kaffebo-
lagen är situationen en helt annan för kaffeodlarna 
själva. Hur mycket av kaffepriset som går till bon-
den varierar beroende på till exempel inköpsstäl-
le, ursprungsland, kaffekvalitet, antal mellanhän-
der, valutakurser. Det är dock tydligt att den andel 
av marknadspriset på kaffe som behålls av produ-
centen har sjunkit under de senaste årtiondena. På 
1970-talet behöll producenterna i genomsnitt 20 
procent av butikens försäljningspris på kaffet. Idag 
kan jordbrukarna förvänta sig att få mellan 7 och 10 
procent av butikspriset.

Vissa odlare ingår i kooperativ där kaffet kan för-
ädlas medan andra kan vara hänvisade till uppköpa-
re som i sin tur säljer till exportörer. Ett kaffekoope-
rativ kan ofta utföra ett stort antal led i kaffekedjan. 
Det innebär besparingar som gör det möjligt för 
kooperativet att ge kaffebonden ett bättre pris. 

Värdekedjan
Kaffehandeln kännetecknas av många mellanhänder, som 
alla ska ha sin beskärda del av kakan. Små bönder säljer 
vanligtvis sina kaffebönor till lokala och regionala handla-
re som transporterar kaffet för att bearbeta det. Efter bear-
betningen säljs kaffet vanligtvis av en lokal exportör till en 
internationell aktör, som i sin tur säljer vidare till det företag 
som rostar kaffet. Sedan säljs kaffet till detaljhandeln innan 
det slutligen når konsumenten. 
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Vad gör olika aktörer åt problemen?

I det här avsnittet tittar vi närmare på certifiering-
ar, som syftar till att förbättra situationen för värl-
dens kaffeodlare. Först tittar vi på vilka certifiering-
ar som finns och hur det fungerar. Sedan tittar vi på 
hur olika svenska aktörer, såsom kaffeimportörer, 
matbutiker och kafékedjor jobbar med certifiering-
ar. Därefter lyfter vi åter blicken mot kaffeodlarna 
och ser hur de påverkas av certifieringarna. Slutligen 
får vi veta vad olika experter anser om certifieringar 
och därefter följer en diskussion om huruvida certi-
fieringar är hela lösningen på problemen som kaffe-
odlarna möter idag. 

Så fungerar certifieringar

Kaffemarknaden ses ofta som en föregångare inom 
hållbarhetsstandarder och certifieringar. 2012 odla-
des 40 procent av världens kaffe i enlighet med 
någon hållbarhetsstandard, antingen en certifiering 
eller en verifiering. Hållbarhetsinitiativ för kaffeo-
dlingar har funnits i över tjugo år men det senas-
te decenniet har utvecklingen tagit fart ordentligt. 
Mellan 2008 och 2012 växte andelen certifierat och 
verifierat kaffe från 15 procent till 40 procent av den 
totala världsproduktionen. 

Certifierat kaffe, det vill säga att kaffet är märkt 
med någon miljömärkning eller symbolmärkning, 
innebär att hänsyn har tagits till arbetsförhållanden 
och miljömässiga aspekter vid odlingen av kaffet. En 
verifiering har lägre trösklar än certifieringar genom 
att kostnaderna för verifiering är lägre och kan där-
för ses som en språngbräda mot certifieringar. I föl-
jande text presenterar vi de vanligaste certifieringar-
na och verifieringarna på den svenska marknaden. 

KRAV är en svensk certifieringsor-
ganisation för ekologisk och giftfri 
odling. KRAV är medlem i IFOAM 
(International Federation of Orga-

nic Agriculture Movements), det internationel-
la kontrollorganet för ekologisk odling. KRAV har 
även vissa grundläggande sociala kriterier men är 
inte tänkt att ersätta social certifiering.

EU-ekologisk är en märkning 
som visar att produkterna är pro-
ducerade enligt EU:s förordning för 
ekologisk produktion. Tanken med 

EU-logon är att göra det lättare för konsumenterna 
i alla medlemsländer att känna igen ekologiska pro-
dukter oavsett ursprung.

Fairtrade är en licensieringsorga-
nisation för etisk produktion med 
fokus på mänskliga rättigheter. Syf-
tet med Fairtrade är att garantera 
ett skäligt pris till bonden genom 
att alltid betala ett garanterat mini-
mipris. Fairtrade jobbar framförallt 

med småbönder.

Rainforest Alliance är en inter-
nationell ideell organisation som 
arbetar för att bevara den biolo-
giska mångfalden och för att skapa 
hållbara försörjningsmöjligheter 
för odlare. Certifieringen är inte 

ekologisk, men målet är att minska användandet av 
skadliga kemikalier och att förbättra miljön. I cer-
tifieringen ingår också att arbetsgivare måste följa 
ILO:s (International Labour Organization) konven-
tioner för arbetsrätt.

Fluktuerande priser kombinerat med negativa effekter av klimatförändringarna drabbar 
kaffeodlare världen över hårt och hotar att slå ut delar av kaffeproduktionen. Samtidigt ökar 
efterfrågan på kaffe, vilket ställer krav på att säkra utbudet av kaffe i framtiden genom en 
långsiktigt hållbar produktion. Därför är det många aktörer på kaffemarknaden som jobbar 
för att förbättra situationen för världens kaffeproducenter.  

UTZ Certifieds uppförandekod 
har miljömässiga kriterier, till exem-
pel kring hantering av bekämp-
ningsmedel, samt sociala kriteri-
er – i koden ingår att arbetsgivare 

måste följa ILO:s konventioner för arbetsrätt. UTZ 
Certified arbetar dessutom för en transparent kaf-
fekedja där det är möjligt att spåra kaffet från paket 
till bonde.

C.A.F.E Practices  är etiska rikt-
linjer framtagna av den amerikanska 
kafékedjan Starbucks. Kriterierna 
ska stödja de sociala, miljömässiga 
och ekonomiska levnadsförhållan-
dena bland kaffebönderna.

Common Code for the Coffee 
Community (4C) skiljer sig från 
de övriga genom att inte vara någon 
certifiering. 4C är istället en verifie-
ring som omfattar hela den interna-

tionella kaffebranschen. Bakom verifieringen står 
den internationella kaffebranschens största aktörer 
och syftet är en långsiktigt uthållig kaffeproduktion 
i världen. På kort tid har 4C vuxit till att omfatta 
över 20 procent av världens producerade kaffe. Man 
har medvetet försökt undvika att 4C ska konkurre-
ra med certifieringar genom att inte ta fram någon 
specifik märkning för 4C-producerat kaffe. De mest 
internationellt erkända certifieringarna, Fairtrade, 
UTZ Certified och Rainforest Alliance är medlem-
mar i 4C och kan därmed påverka 4C:s arbete.

Direct Trade är en term som används av rosteri-
er som strävar efter att ha ett nära samarbete med 
schyssta villkor med producenterna i ursprungs-
länderna. Det används ibland som ett alternativ till 
Fairtrade med fördelen att man sparar in på kostna-
den för certifiering. Det finns ingen vedertagen defi-
nition av begreppet utan det är upp till varje rosteri 
att specificera vad just de menar. Vanligt är dock att 
det strävas efter:

• att handla direkt av producenterna eller att 
arbeta med få mellanhänder 

• att besöka producenterna så ofta som möjligt
• att köpa kaffe av hög kvalitet
• att välja producenter som värnar om såväl 

personal som miljö 

Så jobbar svenska aktörer 
med certifieringar

Företagen som importerar kaffe till Sverige har till-
sammans med dagligvaruhandeln och kafékedjorna 
stora möjligheter att påverka vilket kaffe vi svenskar 
dricker. I det här avsnittet tittar vi närmare på hur 
de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden 
jobbar med certifieringar. Vi börjar med kaffet som 
finns i paketen vi köper från till exempel Gevalia och 
Zoégas. Därefter tittar vi på dagligvaruhandeln och 
slutligen på kaffet vi dricker utanför hemmet, till 
exempel på kafékedjor.

1. Kaffet i paketet – rosterier och kaffeim-
portörer 

Fyra företag dominerar kaffemarknaden i Sverige. 
Varumärket Gevalia är Sveriges populäraste kaffe 
och har en marknadsandel på 40 procent. Gevalia 
ägs av det globala företaget Mondelez Sverige (tidi-
gare Kraft Foods). Zoégas, ägt av den globala jätten 
Nestlé, är näst störst på marknaden med 19 procent. 
Därefter följer de två svenskägda familjeföretagen 
Löfbergs och Arvid Nordquists Classic med 14,5 res-
pektive 13 procent.

Utöver de fyra jättarna finns ett antal mindre 
inköpare och rosterier. Under de senaste åren har 
det skett en utveckling på kaffemarknaden till en 
större mångfald med många specialiserade rosteri-
er. Dessa rosterier fokuserar på kvalitet och vänder 
sig till konsumenter som letar efter specifika bland-
ningar och smaker. 
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Hållbarhet har de senaste åren blivit en allt viktiga-
re trend när det gäller mat och dryck i Sverige. Kaf-
feföretagen har därför snabbt anpassat sig till kon-
sumenternas efterfrågan och utbudet av ekologiskt 
och Fairtrade-märkt kaffe har ökat snabbt. Mellan 
2007 och 2012 introducerade alla ledande rosterier 
sådana produkter i sitt sortiment. 

Nedan beskriver vi hur de ledande kaffeföretagen 
i Sverige jobbar med certifieringar.

Gevalia
12 procent av Gevalias sålda kaffe var certifierat 2013. 
Gevalia samarbetar främst med Rainforest Alliance 
men även med den svenska KRAV-märkningen och 
4C. Gevalia har målsättningen att 100 procent av 
deras kaffe skall komma från hållbart odlade bönor 
senast 2015. Det kommer att vara en kombination av 
Rainforest Alliance certifierade bönor och 4C veri-
fierade bönor.

”Vi har ett omfattande initiativ inom Mondelēz 
International som heter Coffee Made Happy. 
Fram till 2020 kommer vi att investera 200 mil-
joner dollar i kaffeodlande regioner runtom i 
världen med målsättning att göra 1 miljon kaf-
feodlare till framgångsrika entreprenörer. Stort 
fokus kommer att ligga på utbildning av kaffeod-
lare inom områden såsom hållbara odlingsprin-
ciper, företagsekonomi och innovativ odling. 
I programmet ingår även att hjälpa bönder-
na med tillgång till marknader, resurstillgång, 
jämställdhet och insatser för att förbättra infra-
strukturen. Detta omfattande initiativ kommer 
att ske i nära samarbete med biståndsorganisa-
tioner verksamma inom respektive område.”

Sara Johansson, Mondelez Sverige AB

Zoégas
Under 2013 var ungefär 5 procent av Zoégas kaffe 
som såldes i dagligvaruhandeln och 20 procent av 
det som såldes till restauranger certifierat. Zoégas 
har målsättningen att 2015 tillhandahålla 100 pro-
cent hållbart kaffe. För att nå denna målsättning 
kommer Zoégas använda flera olika typer av certi-
fieringar och verifieringar, såsom Fairtrade, KRAV, 
Rainforest Alliance och 4C.

”Vi fokuserar på hållbart kaffe. En produkt som 
levereras enligt hållbara principer behöver inte 
vara certifierad. Och vårt mål är att vi ska ha 
100 procent hållbart kaffe 2015. För att nå denna 
målsättning krävs att vi använder flera olika 
typer av både certifieringar och verifieringar.”

Marie Louise Elmgren, Corporate Commu-
nication Manager, Nestlé Sverige AB

Löfbergs
I slutet på 2013 var 23 procent av Löfbergs kaffe som 
såldes i Sverige certifierat. Företagets målsättning 
är att allt kaffe under varumärket Löfbergs ska vara 
certifierat år 2016. Idag köps kaffe med olika typer 
av certifieringar in; Fairtrade, ekologiskt, UTZ Cer-
tified och Rainforest Alliance. Allt konventionellt 
odlat kaffe kommer att konverteras till kaffe från 
Rainforest Alliance-certifierade odlingar. För att nå 
certifieringsmålet vill Löfbergs öka intresset för och 
efterfrågan på certifierat kaffe.

Förutom att det är svårt att öka efterfrågan på cer-
tifierat kaffe så är det även en utmaning för Löfbergs 
att hitta certifierat kaffe av bra kvalitet.

”Krav på rätt kvalitet, smak och leverantörer 
kommer alltid främst. Även om tillgången på 
certifierat kaffe idag är god innebär det ett stort 
arbete för våra inköpare att finna de kvaliteter 
som vi efterfrågar.” 

Eva Eriksson, Hållbarhetschef, Löfbergs

"En produkt som levereras enligt hållbara principer 
behöver inte vara certifierad." 

Arvid Nordquist
2013 var 32 procent av allt kaffe som köptes in av 
Arvid Nordquist certifierat. De certifieringar man 
använt sig av är Fairtrade, KRAV och UTZ Certi-
fied. Arvid Nordquists certifieringsmål är att öka 
volymen av ekologiskt odlat kaffe och att andelen 
UTZ-certifierat kaffe ska öka med 1 procent årligen 
av inköpsvolymen.

”Vi har sålt certifierat kaffe länge. Våra kun-
der tar för givet att vi tillhandahåller certifierat 
kaffe. Att våra icke-certifierade artiklar sedan 
lång tid tillbaka innehåller UTZ-certifierat kaffe 
i ökande grad är dock tyvärr inget som våra 
kunder ger oss extra ’kredd’ för. Vi tycker dock 
det är viktigt och vår ambition är att andelen ska 
öka kraftfullt.”

Erica Bertilsson, Marknadschef, 
Arvid Nordquist

2. Kaffet i butiken – Dagligvaruhandeln

Den största andelen kaffe köper vi i matbutiker – 
nästan 80 procent av allt kaffe säljs i butikerna. Dag-
ligvaruhandeln har dessutom fått en allt viktigare 
roll på senare tid då butikernas egna varumärken 
nu står för en betydande del av försäljningen. Forsk-
ning visar att hela två tredjedelar av alla köpbeslut 
tas i butiken. Livsmedelsbutikerna har med andra 
ord stora möjligheter att påverka vilka varor som 
konsumenter väljer. 

Den svenska dagligvaruhandeln domineras av 
fyra stora aktörer. ICA är störst med en marknads-
andel på 50 procent av dagligvarumarknaden, följt 
av Coop Sverige med 21 procent. Axfood som äger 
kedjorna Willys och Hemköp har 16 procent och 
Bergendahls som bland annat äger City Gross har 7 
procent. Den största av de mindre aktörerna är låg-
priskedjan Lidl. 

I följande text beskriver vi hur de ledande kedjor-
na för dagligvaruhandel i Sverige jobbar med certi-
fieringar.

ICA
ICA står för halva försäljningen av dagligvaror på 
den svenska marknaden. 100 procent av ICAs eget 
kaffe och cirka 30 procent av kaffet från leveran-
törernas varumärken är certifierat. Det egna kaf-
fet är märkt med UTZ Certified, Fairtrade och/eller 
KRAV/EU-ekologiskt. Leverantörernas varumär-
ken är certifierade med Fairtrade, Rainforest Alli-
ance och/eller KRAV/EU-ekologiskt. 

"Generellt sett har vi fått positiva bemötanden 
från våra kunder. KRAV/EU-ekologiskt är rela-
tivt välkända medan Rainforest Alliance och 
UTZ Certified inte har lika hög igenkännings-
grad. Det råder en låg kännedom om de spår-
barhetsmöjligheter som UTZ tillhandahåller, 
där man via bäst före datum och kaffesort kan 
spåra sitt kaffe till plantagenivå."

Maria Smith, Miljöchef, ICA

COOP
Coop är den näst största aktören på den svenska 
dagligvarumarknaden med ungefär 20 procent av 
försäljningen. Coop är den kedja som satsat mest 
uthålligt på ekologiska och Fairtrade-märkta pro-
dukter av alla livsmedelskedjor. Coops varumärke 
Änglamark är idag störst i Sverige på ekologi. Idag 
utgör kaffe märkt med Fairtrade, KRAV och/eller 
EU-ekologiskt för 12 procent av Coops försäljning. 

”Samtliga artiklar inom våra egna varumärken 
Coop och Änglamark kommer att bli certifierade 
i framtiden. Våra kunder förväntar sig det efter-
som det gör skillnad och ger ett mervärde. För 
Änglamarkskaffet har vi redan ett flertal certi-
fieringar och nu står Coop-kaffet på tur.” 

Robert Östergren, Kategorichef, 
Coop Inköp & Kategori AB

"Våra kunder tar för givet att vi 
tillhandahåller certifierat kaffe."
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Axfood
Axfood med bland andra kedjorna Willys och Hem-
köp har ca 16 procent av den svenska dagligvaru-
marknaden. Axfood har inga siffror på hur mycket 
av kaffet som säljs som är certifierat. De vanligas-
te certifieringarna som t.ex. KRAV, EU-ekologiskt, 
Fair Trade, Rainforest Alliance finns med i sorti-
mentet eftersom man säljer kaffe från flera olika 
varumärken.

"Allt kaffe under våra egna varumärken kom-
mer att ha någon typ av certifiering. Det som 
inte är ekologiskt kommer att ha Rainforest Alli-
ance-certifiering. Vi har valt denna policy för att 
man får en oberoende kontroll av sociala förhål-
landen och miljö hos de enskilda producentera. 
Det blir också tydligt för kunden när man har en 
märkning."

Åsa Domeij, Miljöchef, Axfood

Bergendahls
Bergendahls med Citygross och Matrebellerna har 7 
procent av marknaden för dagligvaror i Sverige. Ca 4 
procent av kaffet som säljs i Bergendahls butiker är 
idag certifierat av KRAV, eller Fairtrade. 

”Vi började med kaffe under eget varumärke i 
april 2013 och har inledningsvis ett begränsat 
sortiment, där något certifierat ej ingår. Det 
beror ej på ointresse, utan på att vi inleder med 
storsäljarna och efterhand tar fram andra vari-
anter som komplement. Som till exempel ekolo-
giskt om efterfrågan är tillräckligt stor.”  

Mikael Lagerwall, Informationsansvarig, 
Bergendahls

Lidl
Den tyska kedjan Lidl har ca 3 procent av den svens-
ka marknaden för dagligvaruhandel. Mindre än 1 
procent av det kaffe som sälj på Lidls butiker är cer-
tifierat. Det kaffe som är certifierat är märkt med 
Fairtrade och EU-ekologiskt.

"Vi märker en ökad efterfrågan från våra kun-
der på certifierat kaffe. Vi har ett eget Fair-
trade-märkt sortiment under vårt varumärke 
Fairglobe, där bland annat vårt dubbelcerti-
fierade snabbkaffe finns. Inom kort lanserar vi 
även kaffe certifierat av UTZ."

Katarina Rosenqvist, CSR-ansvarig, 
Lidl Sverige

3. Kaffe utanför hemmet – kafékedjor, res-
tauranger och servicekedjor

Att dricka kaffe utanför hemmet har ökat i popula-
ritet bland oss svenskar. Idag står kaféer för ca 20 
procent av den totala försäljningen av kaffe i Sveri-
ge. Denna utveckling är starkt driven av den ökande 
populariteten för latte, espresso och andra konti-
nentala kaffedrycker. Kafékedjor är den del av den 
svenska restaurangbranschen som växer mest just 
nu. Enligt analyser har kafékedjor i Sverige fortsatt 
tillväxtpotential och marknaden beräknas att för-
dubblas till 2020.

Nedan beskriver vi hur Sveriges ledande kaféked-
jor, restauranger och servicekedjor jobbar med cer-
tifieringar.

Pressbyrån
Pressbyrån är en servicehandelskedja med omkring 
325 butiker runtom i Sverige. Pressbyrån serverar 
Rainforest Alliance-certifierat kaffe. 

"Vi märker en ökad efterfrågan från 
våra kunder på certifierat kaffe." 

"Vi har valt kaffe från starka och stabila leveran-
törer som kan göra skillnad genom sitt engage-
mang i Rainforest Alliance samtidigt som vi får 
ett kaffe med hög kvalitet i smak."

Fredrik Larsson, Inköpsdirektör, 
Reitan Convenience Sweden AB (Pressby-
rån & 7-Eleven)

McDonald’s
McDonald’s är Sveriges mest besökta restaurang-
kedja med ca 220 restauranger. Det kaffe som 
McDonald’s serverar är KRAV-märkt och kommer 
från Rainforest Alliance-certifierade gårdar. 

"Anledningen till att vi valde Rainforest Allian-
ce certifiering är att det är en organisation som 
arbetar inom hållbarhetens tre  områden, miljö, 
etik och ekonomi, på ett fullgott sätt, dvs de 3 
E:na som vi fokuserar på. Vid tidpunkten då vi 
beslutade oss att köpa kaffe från Rainforest Alli-
ance-certifierade gårdar var de ett av de få cer-
tifieringsorganen som arbetade inom dessa tre 
områden, medan andra fokuserade på ett områ-
de."

Frida Berg, Presschef, Svenska McDonald’s

7-Eleven
7-Eleven är en rikstäckande servicehandelskedja 
med cirka 190 butiker i Sverige. 7-elevens bryggkaffe 
är KRAV-märkt och certifierat med Rainforest Alli-
ance medan espressokaffet endast är certifierat av 
Rainforest Alliance. 

"Våra krav på kaffe är att det ska vara ett kaffe 
som tar ansvar för produktionen, det ska vara 
en jämn och hög kvalitet på produkten och leve-
rantören ska kunna stödja oss i vårt kvalitets-
arbete." 

Linda Jacobsson, Marknadschef, 7-Eleven

Espresso House
Espresso House är Sveriges största kafékedja med 
över 130 kaféer. Espresso House jobbar inte med 
några speciella certifieringar. De arbetar istället 
med ”direct trade” och ”single origin” – direkt han-
del med kaffeodlare från specifika regioner. 

”Anledningen till att vi använder oss av Direct 
Trade är flera. Det är en affärsmodell som sköts 
direkt utan mellanhänder. Priset som betalas 
för bönorna ligger oftast högre än Fairtrade. De 
långsiktiga kontrakten är något som ger trygg-
het åt kaffeodlaren för framtida utvecklingar 
och investeringar på gården. Att skaffa sig en 
Fairtrade stämpel innebär stora investering-
ar för de små bönderna vilket i många fall kan 
vara omöjligt. Direct Trade ger en ökad chans 
för de mindre odlarna samtidigt som handeln 
sker direkt på farmen och det blir möjligt att få 
insyn i hur arbetet sker på gården. Sedan måste 
gästen förlita sig till det vi säger när vi menar 
att Direct Trade är ett väldigt bra sätt att hand-
la kaffe med.”

Pontus Wretman, Produktassistent 
Marknad, Espresso House

Wayne’s Coffee
Wayne’s Coffee drivs i franchise-form och har ett 
hundratal kaféer runtom i Sverige. Alla kaffesorter 
som serveras på Wayne’s Coffee är Rainforest Alli-
ance-certifierade. 

Wayne’s Coffee anger att de dagligen får många 
frågor gällande varför de har valt att jobba med 
Rainforest Alliance när det gäller certifiering av 
bland annat kaffe men säger att:

"Vi har valt att inte kommentera alla dessa frå-
gor eftersom väldigt många har olika synpunk-
ter vid val av partner när det gäller certifiering-
ar och vid ett uttalande så kan det misstolkas 
tyvärr."

Marika Lagerberg, Product Development 
Manager, Wayne’s Coffee

"Anledningen till att vi använder oss av Direct Trade är flera. 
Det är en affärsmodell som sköts direkt utan mellanhänder."
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Coffeehouse by George
Coffeehouse by George har ett trettiotal kaféer i Sve-
rige. Kaffet som serveras är både KRAV- och Fair-
trade-märkt. 

"Vi vill kunna bidra till att odlarna får bättre vill-
kor, motverka fattigdom, svält, bidra till bättre 
hälsa och att barnen har möjlighet till skolgång. 
Nu är marknaden mogen för dessa certifiering-
ar, vilket är jätteroligt, vi får positiv feedback 
från många av våra gäster."  

Sara Åberg, Marknadsansvarig, 
Coffeehouse by George

Barista Fair Trade Coffee
Barista Fair Trade Coffee startades 2006 som Skan-
dinaviens första etiska kaffekedja och har idag ett 
tjugotal kaféer i Sverige. Barista har från dag ett 
enbart serverat kaffe som är både ekologiskt och 
Fairtrade-märkt. 

"Vårt mål är att allt ska bli Fairtrade en dag så 
att vi ”slipper” ha Fair Trade som del av vårt 
varumärke och kan koncentrera oss på storyn 
om kaffet. Man borde tvingas märka allt icke 
Fairtrade som ”Icke Fairtrade” för att få kunden 
att överväga sitt val av kedja. En väldigt van-
lig fråga är "men hur vet ni att det fungerar?" 
Och där svarar jag att vi naturligtvis aldrig kan 
förvänta oss att något system blir perfekt men 
vi är imponerade av Fairtrades professionalism 
genom åren och det faktum att två kooperativ 
som skulle leverera till oss tappat certifiering 
efter inspektion. Då har vi hävt köpet. Det känns 
bra att systemet fungerar och det ser man tydli-
gast i mekanismerna med hur felaktigheter han-
teras."

Björn Almér, VD, Barista Fair Trade Coffee

Starbucks
Starbucks är världens största kaffekedja och plane-
rar för en kraftfull expansion i Sverige under 2014. 
Starbucks kaffe ska vara 100 procent etiskt inköpt 
2015, till allra största del genom sin egen certifiering 
C.A.F.E. Practices. 

”Förutom C.A.F.E. Practices har vi erbjudit Fair-
trade-certifierat kaffe sedan 2000 och vi är den 
största köparen av Fairtrade-kaffe i världen. 
Starbucks åtagande att garantera att 100 pro-
cent av vårt kaffe är etiskt inköpt 2015 innebär 
att allt vårt kaffe kommer att certifieras eller 
kontrolleras av en oberoende tredje part.”

Johan Rosenblom, Sverigechef, Starbucks 

"Man borde tvingas märka allt icke Fairtrade som 'Icke Fair-
trade' för att få kunden att överväga sitt val av kedja."

María Elsa Gutierres Lira odlar certifierat kaffe i 
norra Nicaragua.
Foto: Lina Karlsson

Så påverkas kaffebönderna 
av certifieringar

María Elsa Gutierres Lira odlar ekologiskt och Fair-
trade-certifierat kaffe i regionen Estelí i nordväs-
tra Nicaragua. Hon har odlat kaffe i området sedan 
1993.

– Kaffeplantagen ligger 45 minuter till fots häri-
från, säger hon och pekar upp mot ett av de kringlig-
gande bergen. Min man är också kaffeproducent och 
mina barn brukar hjälpa till på odlingarna.

María Elsa är medlem i den kooperativa organi-
sationen Prodecoop som organiserar 2300 kaffe-
bönder från 38 kooperativ från regionerna Madriz, 
Nueva Segovia och Estelí i nordvästra Nicaragua. 

Enligt María Elsa leder kaffeproduktionen till 
såväl förbättrade livsvillkor som bättre hälsa. 

– Att dricka ekologiskt kaffe är hälsosamt för 
kroppen. Vi är småbrukare och använder inga kemi-
kalier i vår produktion.

Certifieringar en nödvändighet
Manuel Quintero som är ansvarig för certifieringar 
på Prodecoop ser det som en nödvändighet att arbe-
ta med certifieringar för att kunna exportera kaffet. 

– Om vi vill sälja kaffet till ett bra pris måste vi 
investera, säger Manuel. Certifieringarna fungerar 
som en slags garantistämpel för kaffet och gör att vi 
får bättre betalt. 

Marvin Molina är ansvarig för arbetet med cer-
tifieringar på organisationen Cecocafen som sluter 
samman ett tiotal kooperativ i Nicaragua. Marvin 
anser också att certifieringar är nödvändiga:

– Vi ser det inte som ett problem att det finns 
många olika certifieringar utan snarare en möjlig-
het. Genom certifieringarna öppnas dörrar som ger 
våra producenter tillgång till nya marknader som de 
inte hade kunnat nå annars. 

Mer arbete – men värt mödan
Även om det innebär mycket arbete så är de kaffeor-
ganisationer vi intervjuat överens om att det är värt 
merarbetet: 

– Det krävs mycket arbete med bland annat doku-
mentation, spårning av kaffe och interna inspek-
tioner men i slutändan är det värt allt merarbete 
eftersom det gör att vi kan konkurrera på den ame-
rikanska marknaden med vårt certifierade kaffe, 
säger Sebastian Xol, tekniker på FECCEG, en orga-
nisation för kaffebönder från Guatemala. 



24 25

We Effect Praktikantrapport Hotet mot din kaffekopp

– Trots att det är mycket jobb med certifiering-
ar så är det värt det eftersom det påverkar famil-
jerna som producerar kaffe på ett positivt sätt. Det 
handlar inte bara om bättre priser utan också om 
bättre produktion och miljömässiga förhållanden 
samt bättre sociala förhållanden vilket gynnar hela 
omgivningen runt kaffeodlingarna, säger Marvin 
Molina på Cecocafen. 

Prodecoop i Nicaragua jobbar med så mycket som 
fem olika certifieringar idag men funderar ändå på 
att börja jobba med ytterligare en märkning. Krite-
rierna mellan de olika certifieringarna liknar varan-
dra relativt mycket vilket gör att det inte innebär så 
mycket merarbete att skaffa fler märkningar. 

– Det handlar om miljöfrågor, sociala frågor samt 
finansiell och organisatorisk transparens inom alla 
certifieringar. De olika certifieringarna har gått mer 
mot att likna varandra även om det finns skillnader, 
menar Manuel Quintero på Prodecoop.

Anpassning till marknaden
Vera Arreaga som jobbar med marknadsfrågor på 
FECCEG i Guatemala berättar: 

– Tendensen på marknaden är ökad efterfrågan 
på ekologiska och hållbara produkter och det gäller 
för kaffebönderna som ingår i FECCEG att anpas-
sa sig till den efterfrågan. Men ju fler certifiering-
ar, desto större kostnader. Just nu räcker det därför 
med de certifieringar vi har. 

Om det saknas efterfrågan för någon certifiering 
eller det visar sig vara olönsamt av andra anledning-
ar så slutar man arbeta med just den certifieringen. 

– Innan jobbade vi även med Starbucks märkning 
C.A.F.E. Practices. Det var dock inte lönsamt efter-
som vi var tvungna att sälja med hjälp av en mellan-
hand, så vi slutade arbeta med den certifieringen, 
säger Manuel Quintero på Prodecoop.   

Fairtrade ett skydd i svåra tider
Vera Arreaga på FECCEG i Guatemala berättar även 
om vilken roll certifieringen genom Fairtrade har 
haft för många kaffeodlare:

– Det har hjälpt oss mycket att vara Fairtrade-cer-
tifierade med den senaste tidens låga kaffepriser. 
Det är verkligen ett skydd för oss i svåra tider. 

Problem att certifierat kaffe ibland måste 
säljas som konventionellt
Det är dock relativt vanligt förekommande att kaffe-
odlarna tvingas sälja en del av sitt certifierade kaffe 
som icke-certifierat, vilket ger ett lägre pris. Leoca-
dio Juracán på den guatemalanska organisationen 
CCDA, som bland annat exporterar kaffe, säger: 

– Det är viktigt att påpeka att en Fairtrade-märk-
ning inte automatiskt leder till att du får kaffet sålt. 
Det gäller att leta efter någon som kan köpa det från 
dig. Därför gäller det att ha en köpare klar innan 
man ansöker om att bli certifierad. Marknad först, 
sen märkning.

Vissa av organisationerna vi har pratat med har 
haft problemet att de tvingats sälja en del av det cer-
tifierade kaffet som konventionellt, omärkt kaffe. 
Marvin Molina på Cecocafen:

– Ibland har vi haft problem med att sälja allt som 
certifierat, vissa år har upp till 40 procent sålts som 
konventionellt kaffe trots att det är certifierat. 2013 
såldes dock cirka 90 procent av vårt kaffe som cer-
tifierat. 

Studier visar att det här är ett utbrett problem 
eftersom utbudet av certifierat kaffe just nu är stör-
re än efterfrågan. Normalt kan endast cirka en tred-
jedel till hälften av det kaffe som produceras enligt 
en certifieringsstandard faktiskt säljas som certifie-
rat. Lars Nellmer, VD på KRAV kommenterar pro-
blemet: 

– Det här är ett problem som hela ekomarknaden 
har och som alltså är vanligt både här hemma och i 
andra länder. Taktiken är att det är bättre att dumpa 
en vara som konventionell snarare än att sälja den 
som billigare och eko. Vårt sätt att motarbeta detta 
är att hela tiden försöka utveckla marknaden.

Förbättringsmöjligheter för certifieringsar-
betet
Även om de flesta kaffekooperativ tycker att sam-
arbetet med certifieringsorganisationerna fungerar 
relativt bra så finns det förbättringsmöjligheter. 

– Det är viktigt att förenkla certifieringsprocessen 
och kontrollerna. Det är fundamentalt för små pro-
ducenter eftersom ett litet kooperativ kan gå under 
om de måste betala alla kostnader som är förknip-
pade med certifieringarna, säger Leocadio Juracán 
på CCDA. 

Kaffeskolan: kärnor och inte bönor

Kaffeplantan tillhör familjen rubiaceae. Kaffebönorna  är 
egentligen inga bönor utan kärnorna i svagt söta (oftast röda) 
frukter från en 2-4 meter hög, odlad buske med starkt väldof-
tande blommor. Det kaffe som används kommersiellt i världen 
kommer i princip från två olika arter; arabica och robusta som 
står för 60 respektive 40 procent av produktionen.

"Vissa år har upp till 40 procent sålts som konventionellt 
kaffe trots att det är certifierat."
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Kaffeskolan: kaffebusken

Det tar 2-4 år för en ny kaffeplanta att växa upp så mycket att 
den börjar blomma. Efter ytterligare drygt ett år kan det bli en 
första skörd. En kaffebuske anses ge acceptabel skörd i ca 15 år, 
men kan fortsätta ge bär också vid 30-40 års ålder. Kaffebus-
kar är känsliga för frost och behöver väldränerade, näringsrika 
jordar i ett klimat där temperaturen håller sig över 15 grader. 
Arabicakaffet som har högst kvalitet trivs bäst i höglänta områ-
den och gärna beskuggat. Robustakaffet som är mer lättodlat 
kan odlas låglänt och i stark sol.

Exempel på vad som kan förbättras är dokumen-
tationen som ofta blir alltför omfattande. Manuel 
Quintero på Prodecoop:

– Man skulle behöva minska ner på dokumenta-
tionskraven. Vi har en relativt bra dialog med certi-
fieringsorganisationerna men det är ändå svårt att 
påverka eftersom besluten tas centralt. 

Andra förbättringsmöjligheter som kaffekoope-
rativen efterfrågar är bättre genomgångar när kri-
terierna förändras och mer rådgivning kring hur 
bönderna kan få ut mer av sina odlingar. 

– Det huvudsakliga problemet för FECCEG är 
den låga produktiviteten på odlingarna, om vi skul-
le kunna få upp produktiviteten skulle det inte kän-
nas lika dyrt med kostnaderna för certifieringarna. 
Vi känner till fall där man har fått ut en skörd som är 
fyra gånger så stor som vår aktuella skörd på samma 
område. Men vi får inget stöd från certifieringsorga-
nisationerna kring hur vi kan förbättra produktivi-
teten, säger Sebastian Xol på FECCEG.

Certifieringarna upplevs överlag som dyra. Mar-
vin Molina på Cecocafen:

– De årliga inspektionerna är dyra, det kan vara 
svårt för en liten producent att ha råd. Det blir dyrare 
varje år i princip och ibland ökar kostnaden kraftigt 
från år till år.

Förslag för att minska kostnaderna är att samma 
certifieringsorgan kan utföra inspektionen för flera 
olika certifieringar och att certifieringsorganen är 
belägna så nära bönderna som möjligt för att und-
vika onödiga resekostnader.

Beroende av bistånd
De kooperativa organisationerna är än så länge 
beroende av biståndsstöd för att få verksamheten att 
gå runt. Orfa Cobon, ordförande för FECCEG säger: 

– Vi är mer beroende av bistånd nu än innan vi 
började med certifieringarna på grund av de höga 
kostnaderna. Nu behöver vi också stöd på grund av 
problemen med bladrosten. Förhoppningen är att 
bli mindre beroende av bistånd på sikt men vi vet 
inte om det kommer att infrias. 

Andra vägar: Direkt handel
Det finns dock kaffebönder som jobbar på andra 
sätt än med certifieringar. Luis Balladárez expor-
terar kaffe av hög kvalitet till det svenska rosteriet 
Johan & Nyström genom att använda principen 
Direct Trade. 

– Att arbeta med direkt handel är enligt min 
mening det mest öppna sättet att göra affärer i kaffe. 
Denna form ger oss möjlighet att komma ansikte 
mot ansikte med köparen utan några mellanhänder. 
Även priserna är hållbara i en långsiktig relation – vi 
får ofta ett pris som är upp till 40 procent högre än 
Fairtrade, säger Luis. 

Organisationen CCDA i Guatemala jobbar också 
på ett annat sätt: 

– Vi jobbar med rättvis handel, men inte genom 
Fairtrade. Under kaffekrisen stod producenter i kö 
för att bli certifierade genom Fairtrade eftersom alla 
ville ta del av minimipriset. Vi ansökte också om att 
bli certifierade men det stod en massa andra orga-
nisationer före i kö. Vi var därför tvungna att leta 
efter andra alternativ. Tack vare solidaritetsrörelsen 
i Kanada skapade vi tillsammans något vi kallar för 
“Fair Trade Plus”, vilket kan ses som rättvis handel 
som sker direkt mellan två aktörer, säger Leocadio 
Juracán på CCDA.

   

   

"Vi är mer beroende av bistånd nu än innan vi började med 
certifieringarna på grund av de höga kostnaderna."
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Så tycker experter om certifieringar

Michael Tedengren är docent i systemekologi på 
Stockholms universitet och samarbetar sedan 1993 
med miljöforskare på Universidad Nacional i Costa 
Rica. Han uttrycker sin syn på certifieringar:

– Jag anser att certifieringar är ett långsiktigt 
hållbart sätt att förbättra situationen för kaffebön-
der om marknadsföringen är den rätta. Producen-
terna bör på sikt bli mindre beroende av bistånd om 
de producerar miljöcertifierat kaffe om konsumen-
terna bara gör rationella val, med hänsyn till både 
miljö och människor som arbetar i plantagerna.

Det faktum att det finns olika certifieringar menar 
certifieringsorganisationerna själva leder till stän-
dig utveckling och innovation samt ökad effektivitet. 
2011 gjorde Fairtrade, Rainforest Alliance och UTZ 
Certified ett gemensamt uttalande med syftet att för-
tydliga att de har ett gemensamt uppdrag och avser 
att samarbeta för att gemensamt kunna nå bättre 
resultat. Uttalandet uttryckte bland annat: 

– Vi har ett gemensamt mål att omvandla värl-
dens produktionssystem och värdekedjor för att 
göra dem mer hållbara. Vårt gemensamma intres-
se är det akuta behovet av att förändra jordbruket 
och vi delar uppfattningen att certifieringar genom 
trovärdiga system som våra hjälper till med denna 
omvandling.

Är minimipriser en hållbar lösning?
Fairtrade är än så länge det enda märkningsiniti-
ativet på marknaden som i sina kriterier garante-
rar odlaren ett minimipris och en premie. Fairtrade 
beskriver själva sin roll:

– Det bästa vore förstås om Fairtrade inte alls 
behövdes, att alla kaffeodlare får en betalning som 
går att leva på och som också ger utrymme för både 
samhällsutveckling och för nyinvesteringar i verk-
samheten. Dessvärre ser det inte ut så i verkligheten. 
Prispressen är hård, vilket leder till att människor 
lever och arbetar under svåra förhållanden. Om 
företag och konsumenter hade betalat ”det verkli-
ga” priset för vår mat, då hade Fairtrade inte behövts

Gunnar Rundgren, tidigare chef på KRAV och 
f.d. ordförande för IFOAM (International Federa-
tion of Organic Agriculture Movements) uttalar sig 
om Fairtrade: 

– Fairtrades system är uppbyggt som en nisch, 
och kan inte fungera om det blir det dominerande 
systemet. Min slutsats, efter mer än trettio års arbe-
te med frivilliga märkningssystem är att marknads-
mekanismen är ineffektiv för att lösa problem som 
har sitt ursprung i grundläggande strukturer i sam-
hället, i ekonomin och i marknaden själv. Vilket är 
orsaken till att köpet av rättvisemärkt kaffe aldrig 
kommer utrota fattigdomen. Men det ena kan leda 
till det andra. Det är bra att göra medvetna etiska 
val som konsument. Det är inte bara bra – det är vår 
skyldighet. Men i många fall så är det bättre att vi 
gör valen gemensamt som medborgare i stället för 
som konsumenter.

Elisabet Lim på Fairtrade Sverige kommenterar 
det faktum att Fairtrade av vissa ses som en nisch:

– Idag är hälften av alla bananer som säljs i 
Schweiz Fairtrade-märkta. I Tyskland är 25 procent 
av alla blommor Fairtrade-märkta. Och i England är 
40 procent av allt paketerat socker Fairtrade-märkt. 
Samma sak kan hända både i Sverige och på andra 
marknader. Det vill säga, det finns stora möjlighe-
ter att öka försäljningen av Fairtrade-märkt till höga 
nivåer.  

Delade meningar om Rainforest Alliance 
Rainforest Alliance är en certifiering som de senaste 
åren har vuxit snabbt och som många större aktö-
rer på den svenska marknaden idag använder sig av. 
Märkningen har historiskt sett fått utstå kritik för att 
ställa för låga krav på producenter som använder sig 
av denna märkning. Det är uppenbart att det fortfa-
rande råder delade meningar om denna certifiering 
bland experter:

Gunnar Rundgren, tidigare chef på KRAV och f.d. 
ordförande för IFOAM:

– Det största problemet med märkningar överlag 
är att marknaden upplever att det inte finns plats för 
flera olika märkningar på miljöområdet, på grund 
av att konsumenterna knappt klarar av att skilja 
dem åt. Därför kan en Rainforest Alliance-märk-
ning komma att utgöra en direkt konkurrent till 
ekologiska märkningar istället för att fungera som 
ett komplement.

Göran Eklöf, konsult i utvecklings- och miljöfrå-
gor är inne på samma linje:

Kaffeskolan: skörd

Det enklaste sättet att skörda kaffe är att samla ihop kaffebä-
ren från marken (antingen sedan de fallit av sig själva eller för 
att man skakat ner dem). Kvaliteten blir bäst om man plock-
ar bären från kvisten för hand. Plockaren väljer ut de mogna 
bären och låter de andra sitta kvar och mogna färdigt. Denna 
metod används endast för arabicabönor. En van arbetare 
plockar mellan 50 kilo och 100 kilo kaffebär per dag, vilket i 
praktiken innebär mellan 10 och 20 kilo bönor, eller mellan 
8,5 och 17 kilo färdigt kaffe. Kaffebönorna blir dåliga ganska 
snabbt, så för bästa kvalitet bör behandling sätta igång inom 
några timmar efter skörd.

"Det bästa vore förstås om Fairtrade inte alls behövdes, att 
alla kaffeodlare får en betalning som går att leva på."
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Kaffeskolan: beredning

Efter plockningen skiljer man ut kaffebönorna ur de mogna 
bären. Det finns två alternativa metoder: torr beredning och våt 
beredning. I den torra metoden torkas bären i sin helhet och 
därefter skiljs kaffebönorna ut. Den våta metoden är en metod 
som ger så kallat ”tvättat kaffe”.  I denna metod grovskalas 
bönorna för att sedan få jäsa i bassänger. Därefter tvättas de 
och läggs på tork. När denna metod används inom ekologisk 
odling måste man ta till vara på spillvattnet från tvätt- och jäs-
ningsprocessen och rena detta innan det släpps ut i omkring-
liggande vattendrag.

– Märkningarna skapar ett incitament för produ-
center att gå över till ekologisk produktion och hjäl-
per konsumenterna att göra miljövänliga val. När 
det blir för många märkningar kan man dock säga; 
ju fler desto sämre. Svårigheterna för konsumen-
ten att välja rätt ökar. Det är de mer otydliga märk-
ningarna som skapar problem, inte Fairtrade eller 
KRAV. Rainforest Alliance kunde till exempel inte 
leva upp till sin marknadsföring som miljömärk-
ning. Det är fortfarande möjligt under Rainforest 
Alliance att i begränsade fall använda till och med 
de allra farligaste bekämpningsmedlen (WHO Cate-
gory 1a och 1b).

Louise Ungerth, Chef för konsument- och miljö-
frågor på Konsumentföreningen Stockholm anser 
dock att Rainforest Alliance har en viktig roll att 
spela:

– Jag tycker att Rainforest Alliance gör nytta på 
sitt sätt. Alla goda krafter behövs. Har man som jag 
varit i Vietnam och sett de enorma monokulturerna 
av kaffebuskar är man glad när det arbetas för större 
biologisk mångfald och mindre och bättre bekämp-
ningsmedel och bättre vattenförsörjning. 

Gunnar Rundgren är också generellt positiv till 
Rainforest Alliance: 

– Jag har förtroende för organisationen. Den 
genomför både noggranna certifieringar och hjälper 
jordbrukarna med att ställa om till ekologisk odling. 
Rainforest Alliance anser att det är viktigare att 
arbeta med en stor andel av odlarna än bara några 
få. Detta betyder att de accepterar att alla aspekter 
inte är perfekta och att de arbetar med mycket stora 
företag.

Michael Tedengren, docent i systemekologi på 
Stockholms universitet, uttrycker dock en viss tvek-
samhet inför Rainforest Alliances märkning:

– Det ÄR ett problem att Rainforest Alliance inte 
tar så stora hänsyn till miljön när det gäller bekämp-
ningsmedel. Vill man göra nytta med certifieringen 
när det gäller kaffe är detta en viktig del. Skuggträd, 
manuell ogräsbekämpning "där så är möjligt" osv. 
i all ära, men gifterna är det viktigaste. Det är för 
lätt att få grodan på sin produkt genom att följa ett 
antal mer eller mindre självklara kriterier (som alla 
följer ändå). Jag skulle kanske gå med på att säga 
att Rainforest Alliance är mer arbetarvänligt ur ett 
hälsoperspektiv, eftersom en del av de mest giftiga 

ämnena ersatts med mindre giftiga. Det skall också 
erkännas att Rainforest Alliances certifiering stäl-
ler krav på utbildning och infrastruktursatsningar i 
de lokalsamhällen där plantagearbetarna och deras 
familjer bor.

Marcel Clement, Senior manager på Rainforest 
Alliance för hållbara värdekedjor i Europa och Japan 
kommenterar hur organisationen jobbar:

– Vi tar ofta på oss europeiska glasögon kring pro-
blematiken med hållbarhet och miljö i tropikerna. 
Man hamnar nästan alltid bara i frågan: Är det eko-
logiskt eller konventionellt? Problemet är mer kom-
plext än så. Odlare ser idag sjunkande skördar och 
växande insektsangrepp på grund av klimatföränd-
ringarna. Den stora utmaningen är att vi behöver 
stoppa skogskövlingen, sprida bra odlingsmetoder 
till fler och utbilda odlare att anpassa sina odlingar 
till ett förändrat klimat. Om vi ska kunna skapa en 
värld där såväl människor som vår planet mår bra 
måste vi nå ut med hållbarhet till alla, inte bara till 
ett fåtal etiskt medvetna konsumenter. Genom att 
samarbeta med stora företag har Rainforest Allian-
ce möjlighet att nå ut med hållbarhet till en bredare 
allmänhet. Stora företags efterfrågan på certifierade 
produkter gör det möjligt för oss att nå ut till miljon-
tals småskaliga bönder.

Enighet om att certifieringsarbetet måste 
förenklas 
Gunnar Rundgren anser att alltför komplexa certi-
fieringsprocesser utesluter de fattigaste bönderna: 

– På det stora hela så gynnar certifieringspro-
cesser (och deltagande i exportmarknader) de som 
har mer resurser, det gäller oavsett certifieringar-
nas innehåll. Det beror inte främst på kostnaderna 
för själva certifieringen, utan på de krav på doku-
mentation, ägande och ledningssystem som alltid 
följer med. De fattigaste bönderna utesluts för det 
mesta. Bönderna blir mer beroende av utomstående 
aktörer (konsulter, biståndsorganisationer, NGOs) 
genom certifieringssystemen. Och i det avseendet 
är det sannolikt att det stärker biståndsberoendet.

Han har också synpunkter på hur processen för 
certifieringar skulle kunna ändras för att underlätta 
för bönderna:

"Vi tar ofta på oss europeiska glasögon kring problematiken 
med hållbarhet och miljö i tropikerna."
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– Det bör tillåtas att man kombinerar rådgivning 
och certifiering samt att man accepterar praxis lika 
mycket som skriftliga dokument. Det vill säga om 
folk gör något och kan förklara varför de gör det så 
skall det ha minst lika stor giltighet som att det finns 
en skriven policy. Det här kommer inte bara göra det 
lättare för bönderna utan också göra certifierings-
processen bättre. 

Göran Eklöf anser att processen kan ändras 
genom följande åtgärder:

– Underlätta gruppcertifieringar, bygg lokal 
kapacitet för att få ner kostnader för kontroller och 
inrätta system för att erkänna självorganiserade cer-
tifieringssystem bland producenter.

Studie om framtiden för hållbart kaffe
Rapporten ”The State of Sustainability Initiatives 
Review 2014” konstaterar att hållbart kaffe är här 
för att stanna. Studien menar också att det i framti-
den i princip kommer att vara ett krav att leva upp 
till någon verifiering eller certifiering för att kunna 
vara med och konkurrera på marknaden.  

Rapporten tar upp det oroande faktum att de mest 
marginaliserade kaffebönderna och regionerna, vil-
ket idag framför allt gäller Afrika, hittills till stor del 
har hamnat utanför den hållbara kaffeproduktio-
nen. Det krävs ökad inkludering så att inte hållbar-
hetsstandarder blir ett handelshinder. 

Privata företags åtaganden om ökad andel verifie-
rat eller certifierat kaffe ger dock goda möjligheter 
för framtida tillväxt och ökad inkludering. 

Vidare menar studien att det krävs mer forskning 
för att få mer kunskap om de olika hållbarhetsstan-
dardernas faktiska påverkan. 

Det konstateras att det kommer krävas både pri-
vata och offentliga satsningar för att nå fullt hållbara 
kaffeodlingar. 

Analys: Är certifieringar 
hela lösningen?

En mycket positiv signal från kaffeodlarna är att de 
inte ser certifieringar som ett problem utan som en 
möjlighet som öppnar dörrar till nya exportmarkna-
der. En problematik är dock att kaffeodlarna upple-
ver att certifieringar blir allt dyrare och processerna 
krångligare. Det faktum att många kaffekooperativ 
är beroende av biståndsstöd och att certifiering-
ar tenderar att öka det beroendet ytterligare måste 
också ses som problematiskt. Ett positivt tecken 
kring denna fråga är att några av de största certifie-
ringsorganisationerna har gått samman och uttalat 
sig om att de avser att samverka för att få ned kost-
naderna och förenkla för bönderna.

Mindre attraktivt att odla kaffe – kan leda till 
framtida brist
De stora kaffebolagen har under de senaste decen-
nierna vant sig vid att kunna köpa in väldigt billigt 
kaffe. Tillgång till bra kvalitetskaffe har inte varit ett 
problem. Detta börjar dock ändras som ett resultat 
av klimatförändringarna. Allt fler bönder överger 
odling av kaffe för att istället odla andra mindre kli-
matkänsliga grödor eller försörja sig på annat sätt.

En boskapsuppfödare i Nicaragua uttalar sig om 
varför han inte odlar kaffe:

– Varför skulle jag odla kaffe? Det finns inga ratio-
nella argument till att bli en kaffebonde. Kaffe kan 
liknas vid ett lotteri. Du planterar kaffet och sen tar 
det 3-5 år innan det ger den första skörden. Du har 
ingen aning om hur priset kommer att vara vid skör-
den men du måste skörda när det är dags, även om 
du vet att du går med förlust. Du vet inte om du kom-
mer att gå med vinst eller förlust nästa år. Därför kan 
du inte som producent av kaffe bygga upp en stabil 
ekonomisk verksamhet. Som boskapsuppfödare har 
jag stabilare priser och jag kan själv välja när jag vill 
sälja produkten. 

En lösning för att få ett skydd mot ”lotteriet” som 
boskapsuppfödaren beskriver är att certifiera sig 
genom Fairtrade, eftersom man då får betalt enligt 
ett minimipris, oavsett marknadspriset. Många kaf-
feodlare har dock svårt att klara av certifieringskost-
naderna och har inte råd med alla investeringar som 
kaffeodlingen kräver utan biståndsstöd, till exempel 

Kaffeskolan: transport

De rensade och torkade bönorna sorteras och klassificeras 
efter storlek, vikt och hårdhet. Det gäller att få varje leverans 
så enhetlig som möjligt. Sedan packas bönorna i säckar av stan-
dardformatet 60 kilo. Säckarna forslas till uppköpare och vida-
re i en lång kedja av olika lager och mellanhänder, innan de 
når rosteriet i till exempel Sverige. Ofta magasineras bönorna 
några månader i ett hamnmagasin i ursprungslandet, i väntan 
på bättre priser.

"Om folk gör något och kan förklara varför så skall det ha 
minst lika stor giltighet som att det finns en skriven policy."
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Kaffefakta: förädling

Det kaffe som importeras till Sverige kommer i regel som råa 
kaffebönor. Förädlingen som tar vid här, innebär en ny proce-
dur av provsmakningar och sorteringar. Bönor med olika här-
komst blandas till bestämda kvaliteter, rostas, mals och pake-
teras. De svenska rosterierna har utvecklat kaffeproduktionen 
och håller hög kvalitet. Detta har gjort det möjligt för de svens-
ka bolagen att sälja sina smaker, sin rostning, utomlands. Sve-
rige är alltså även en kaffeexportör. 

kostnader för utsäde och förnyande av kaffeplantor. 
Om det fortsätter att vara så oattraktivt att odla kaffe 
som boskapsuppfödaren beskriver kommer på sikt 
många kaffebönder välja att gå över till andra grö-
dor, vilket troligtvis leder till en brist på kaffe. Detta 
är något som svenska kaffeföretag verkar ha börjat 
inse. Löfbergs VD Lars Appelqvist skriver i bolagets 
hållbarhetsredovisning: 

– Att råvarupriset fallit till nuvarande nivåer inne-
bär risk att odlare slutar odla kaffe, vilket på sikt kan 
påverka kaffetillgången.

Efterfrågan på certifierat kaffe ökar – men 
betalas tillräckligt till producenterna?
Certifieringar har blivit en kvalitetsstämpel på kaf-
fet. För att vi konsumenter ska lita på att kaffet är 
schysst producerat så behöver det normalt vara cer-
tifierat. KRAV, Fairtrade, Rainforest Alliance och 
andra certifieringar har blivit kvalitetsstämplar som 
svenska konsumenter börjar ta till sig och känna till. 

Under de senaste åren har det skett förändringar 
snabbt vad gäller efterfrågan på certifierat kaffe. De 
tre största svenska kaffebolagen har kommunicerat 
att de har målsättningen att ha 100 procent hållbart 
odlat kaffe 2015 (Gevalia och Zoégas) respektive 100 
procent certifierat kaffe (Löfbergs) år 2016. Det här 
är ett positivt tecken – men om konsumenterna och 
de stora kaffebolagen efterfrågar certifierat och håll-
bart kaffe måste de också vara beredda att betala 
det verkliga priset för denna produkt. Kaffeodlar-
na måste helt enkelt kunna få sina produktions- och 
certifieringskostnader täckta av försäljningspriset 
så att de inte går med förlust i sin verksamhet eller 
är beroende av biståndsstöd för att kunna gå runt.

Närmare relationer till producenterna för 
att säkra kvalitetskaffe
Vi ser en minitrend idag vad gäller de mindre roste-
rierna som köper och säljer kaffe av hög kvalitet. För 
att säkra tillgången på kvalitetskaffe etablerar dessa 
uppköpare nära relationer med producenterna och 
betalar normalt ett högre pris än Fairtrade-priset 
för kaffet. Vi tror att den här trenden kommer att 
sprida sig även till de större kaffebolagen. Företagen 
måste vara villiga att betala för att säkra tillgång till 
kvalitetskaffe. Kaffeodlarna tar de största riskerna i 
värdekedjan. Därmed borde de få ta del av en stör-

re del av kakan. Vi tror på en utveckling framöver 
där stora uppköpare av kaffe tillsammans med cer-
tifieringsorganisationer och biståndsorganisationer 
i allt större utsträckning samverkar för att få till en 
övergång till en mer hållbar marknad, där kaffeod-
lare får ut det verkliga priset för sitt kaffe. 

Vi ser redan idag exempel på att flera av de stora 
kaffebolagen jobbar nära producenterna och etable-
rar långsiktiga relationer. Löfbergs skriver:

"I vissa fall hjälper vi kooperativ att nå en certi-
fiering. Vi har också vid flera tillfällen och under 
flera års tid förbundit oss att köpa det första cer-
tifierade kaffet från olika kooperativ. I vissa fall 
har vi delfinansierat certifieringskostnaden." 

Eva Eriksson, Hållbarhetschef, Löfbergs

Arvid Nordquist beskriver sitt samarbete med en av 
Nicaraguas största farmer La Cumplida:

"Vi arbetar med långsiktiga relationer. Om vi 
garanterar köp av en viss volym så har odlaren 
möjlighet att planera och göra investeringar. Vi 
har samarbetat med La Cumplida under många 
år. Avtalet med Arvid Nordquist har möjliggjort 
omfattande investeringar för farmen och en bra 
arbetsmiljö för arbetarna, skolor, mödravård-
central, matsal etc." 

Erica Bertilsson, Marknadschef,
Arvid Nordquist

Initiativet ”Coffee Made Happy” från Mondelez 
International, ägaren av Gevalia, är ytterligare ett 
exempel. Genom initiativet ska 200 miljoner dollar 
de kommande åren investeras i kaffeodlande regi-
oner runtom i världen med målsättning att göra 1 
miljon kaffeodlare till framgångsrika entreprenörer. 

De initiativ som beskrivs ovan är positiva men vi 
tror att det behövs mycket fler initiativ för att säker-
ställa tillgång på kvalitetskaffe i framtiden.

"Att råvarupriset fallit till nuvarande nivåer innebär risk att 
odlare slutar odla kaffe."
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Leocadio Juracán på den 
guatemalanska organisationen CCDA

Vad kan vi konsumenter göra?  

Kaffe är en njutningsvara som miljontals människor 
världen över konsumerar dagligen. Under de senas-
te decennierna har vi vant oss vid att kunna köpa 
denna njutningsvara till ett lågt pris – lägre än vad 
som är långsiktigt hållbart. Utvecklingen de senaste 
åren visar dock att vi konsumenter är beredda att 
betala mer för kaffe – vi dricker alltmer kaffe på stan 
och efterfrågar i större utsträckning kaffe med hög 
kvalitet till våra moderna kaffemaskiner. 

För att vi ska kunna fortsätta njuta av kvalitetskaf-
fe även i framtiden krävs att vi köper mer certifierat 
kaffe. Detta ger kaffebönderna bättre förutsättning-
ar att ställa om till mer hållbara odlingar och anpas-
sa sig till klimatförändringarna eftersom de får bätt-
re betalt för det certifierade kaffet och därmed kan 
göra de investeringar som krävs.

"Till den svenska kaffekonsumenten skulle jag 
vilja säga att han eller hon har två val. Det för-
sta är att köpa ett kaffe som leder till att småbön-
der fortsätter att exploateras. Det andra är att 
köpa ett kaffe som leder till en bättre utveckling 
för dessa människor. 

Detta skulle jag säga är något som konsumenten 
bör reflektera över när han eller hon står i buti-
ken och ska köpa kaffe." 

Leocadio Juracán, CCDA Guatemala

Så hur ska vi egentligen tänka när vi köper kaffe? Det 
stora utbudet av certifieringar som finns idag gör det 
lätt att bli förvirrad. Vad var egentligen viktigast – 
produktion som stödjer småbönder, en miljövänlig 
certifiering eller en som stödjer arbetarnas rättighe-
ter? För att underlätta ditt val vill vi vägleda dig till 
hur du kan tänka när du köper kaffe:

1. Köp certifierat kaffe! 
Ett certifierat kaffe är alltid bättre att köpa än kaffe 
som inte har någon märkning alls. Alla certifierings-
organisationer jobbar på olika sätt för en mer hållbar 
kaffeproduktion eller en mer rättvis global handel. 

2. Om du ska välja ett kaffepaket – välj eko-
logiskt och Fairtrade-märkt! 
Om du kan välja mellan olika certifieringar anser vi 
att det allra bästa kaffet är det som är både ekolo-
giskt och Fairtrade-märkt – då är du säker på att kaf-
fet har odlats utan giftiga bekämpningsmedel och 
att de som odlat kaffet har fått ett schysst pris för 
det. Alla svenska större rosterier förutom Gevalia 
erbjuder idag kaffe med båda dessa märkningar. Du 
bör alltså hitta kaffe som är både Fairtrade-märkt 
och ekologiskt märkt från Zoégas, Löfbergs Lila och 
Arvid Nordquist Classic i din butik. 

3. Ställ krav på din butik att ta in kaffet du 
efterfrågar! 
De flesta butiker har idag kaffe som är både ekolo-
giskt och Fairtrade-märkt i hyllorna. Hittar du inte 
det kaffe du söker i hyllan? Fråga personalen och 
uppmana dem att ta in mer certifierat kaffe i sorti-
mentet. Butikerna anpassar sitt sortiment efter kun-
dernas önskemål och genom att vi ställer frågor och 
visar vad vi efterfrågar kan butikerna justera sorti-
mentet. 

4. Kom ihåg att ditt val gör skillnad! 
Känns det motigt att plocka kaffepaketet från hyllan 
som kostar ungefär tio kronor mer än kaffet utan 
certifieringar? Tänk på att utslaget per kopp blir 
kostnaden bara ca 20 öre mer än den ”vanliga” kop-
pen kaffe. Dessa ören som du betalar extra gör stor 
skillnad för världens fattigaste kaffebönder. 

5. Ställ frågor om kaffeodlarnas förhållan-
den! 
Många mindre rosterier erbjuder också kaffe som är 
certifierat. Om rosteriet erbjuder kaffe som handlas 
enligt principen ”direct trade”, det vill säga direkt 
från bonden men utan certifieringar, ställ då frågor 
om förhållandena för kaffeodlarna. 

6. Fika schysst – på stan och på jobbet! 
Idag är det bara Barista och Coffeehouse by George 
av de större kafékedjorna som serverar kaffe som 
är både Fairtrade-märkt och ekologiskt. Handlar du 
på någon av de större kafékedjorna som har andra 
certifieringar eller andra principer, ställ gärna frå-
gor kring hur certifieringen fungerar och hur det 
påverkar odlarna. På detta sätt inser kedjorna att vi 
kunder har kunskap om och bryr oss om vilka certi-
fieringar de använder för kaffet. Ställ också krav på 
din arbetsgivare att det köps in kaffe som är både 
ekologiskt och Fairtrade-märkt till din arbetsplats. 

Genom att du tänker efter en gång extra innan du 
köper kaffe nästa gång gör du både dig själv och värl-
dens kaffebönder en tjänst. För världens kaffebön-
der handlar det om överlevnad. För dig handlar det 
om så lite som 20 öre mer per kopp. När du köper 
certifierat kaffe kan fler kaffebönder överleva på sin 
kaffeodling. För din egen del innebär det att du för-
hoppningsvis kommer kunna fortsätta njuta av ditt 
morgonkaffe – även i framtiden.

6 tips till dig som konsument!
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Så jobbar We Effect

Bistånd som ger möjligheter
We Effect är en svensk biståndsorganisation som sedan 1958 tän-
ker och agerar långsiktigt – för att förändringar ska bestå. Hjälp 
till självhjälp är ledstjärnan i We Effects biståndsarbete. Ett av de 
huvudsakliga arbetsområdena är landsbygdsutveckling där  We 
Effect bedriver långsiktigt utvecklingsbistånd och där projekten 
alltid utförs av en lokal samarbetspartner. 

Genom projekten ges direkt eller indirekt stöd åt tiotusen-
tals kaffeodlare i Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, 
Kenya och Uganda. 

Personal och styrelser i de kooperativa organisationer som We 
Effect stödjer utbildas i administration, marknadsföring och orga-
nisationsutveckling. Det leder till effektivare organisationer med 
odlare som vet hur de ska kunna sälja kaffet till ett bättre pris, vil-
ket skapar förutsättningar för en långsiktig utveckling. 

Genom att ha en egen organisation är det lättare att undvi-
ka det gissel som drabbar bönder i alla producentländer; oärliga 
uppköpare som erbjuder skambud till bönder som inte själva kan 
transportera sina produkter till marknaden och som kanske sak-
nar information om marknadspriset. 

Att stärka kvinnornas ställning är en prioriterad uppgift för 
We Effect. Det görs inte bara av rättviseskäl utan också eftersom 
erfarenheterna visar att satsningar på kvinnors utveckling ger bra 
resultat. Målet är att minst 50 procent av We Effects resurser ska 
nå kvinnor. 

När kaffepriset har sjunkit har stödet bland annat riktats mot 
projekt för att öka kvaliteten på kaffet, och därmed få ett bättre 
pris. We Effects projekt ger odlarna nödvändig utbildning för att 
kunna ställa om odlingen till ekologisk. Att gå från att odla med 
kemikalier till att enbart använda ekologiskt gödsel och bekämp-
ningsmedel är ett stort steg för många kaffeodlare. 

En annan strategi är att diversifiera produktionen. För lands-
bygdsfamiljer blir tillvaron tryggare om man kan komma från 
beroendet av en enda inkomstgenererande gröda. Strategin är att 
på gården odla ett antal olika grödor som ger familjen en fortsatt 
skälig inkomst när priset rasar på en av grödorna. Det finns också 
exempel på tillfällen när man lyckats hitta nya exportgrödor som 
gett lika bra eller till och med bättre inkomster än kaffe. 

Exempel: Kvinnor kan i norra Nicaragua
I byarna El Roblar och La Cornubia i den kaffetäta regionen Mata-
galpa i norra Nicaragua finns kvinnokooperativet El Privilegio. 
Kooperativet består av 28 kvinnor som producerar och säljer 
kaffe.

Mayra Gámez som är ordförande i kooperativet berättar att det 
från början fanns ett kooperativ för männen i byn där kvinnorna 
bad att få vara med. Resultatet blev dock inte vad kvinnorna hade 
hoppats på: de blev aldrig fullvärdiga medlemmar i kooperativet 
och de fick ingenting att säga till om. På mötena satt de bara tysta 
medan männen pratade.

Kvinnorna fick nog och bildade därför ett eget kooperativ 
2001, vilket har fått bra resultat. Genom att organisera sig som 
kooperativ har kvinnorna fått bättre möjligheter att ta betalt för 
sitt kaffe och därmed fått större inkomster och bättre levnadsstan-
dard. Bland annat har flera av barnen från byn fått möjlighet att 
studera på universitet.

Från början var männen tveksamma till kvinnornas arbete; de 
ville helst att de skulle fortsätta stanna hemma och laga mat till 
dem och barnen. Tack vare We Effects jämställdhetsutbildningar 
har männen fått en större acceptans för kvinnornas arbete. Men 
kvinnorna själva menar att det är lång väg kvar att gå innan man 
kan börja prata om jämställda villkor.

Det senaste tillskottet till kooperativet är en rostningsmaskin 
som gör att kvinnorna nu kan sälja en helt färdig produkt istället 
för att endast sälja råkaffet. Drömmen är att kunna börja expor-
tera kaffet till nya marknader.

Exempel: Ekobönder drabbas mindre av bladrost i 
Guatemala
Svampepidemin ”La Roya”, eller bladrost, är inget nytt fenomen 
men drabbade Centralamerika extremt hårt under 2013 och har 
förstört stora delar av kaffeskördarna i regionen. Svampsjukdo-
men angriper kaffeplantornas blad så att de ramlar av; därmed 
kan inte plantan bära frukt. I Guatemala räknar man med att 

skördarna kommer att minska med upp till 40 procent. Det är 
ett hårt slag mot ett land där kaffeproduktionen utgör en viktig 
del av ekonomin.

Småskaliga kaffeproducenter som odlar ekologiskt i Guatema-
la har dock klarat sig mycket bättre. De över 400 kaffeproducenter 
som We Effect stödjer genom organisationen CCDA (El Comite 
Campesino de Altiplano) har lyckats begränsa svampangreppet 
med mellan 60 och 70 procent.

– Det är lite av ett grönt mirakel och gör att stora ekonomiska 
förluster kan avvärjas för de här redan fattiga människorna. Vi 
hoppas och tror att detta även kan öppna upp för att regeringen 
i Guatemala ökar stödet till ekologiska småskaliga bönder, säger 
Anna Tibblin, regionchef för We Effect i Latinamerika. Att de eko-
logiska bönderna klarar sig bättre har flera orsaker: 

– Bönderna tillverkar sitt eget ekologiska bekämpningsmedel 
mot svampsjukdomen som är gjort av kalk och svavel, som de 
gnider in kaffebuskens stam och blad med i förebyggande syfte. 

– De samodlar kaffet med andra grödor, som exempelvis 
bananträd och citrusfrukter. Det ger skugga till kaffebuskarna 
och skapar naturliga barriärer som gör det svårare för svamp-
sjukdomen att sprida sig. 

– Ekologiska kaffeproducenter odlar även medicinalväxter 
tillsammans med kaffebuskarna, som i sig är en typ av bekämp-
ningsmedel mot insekter och svampsjukdomar.

På bild: Francisco Toc. Han är ansvarig för en plantskola i byn 
Nueva Vida (som betyder nytt liv) i San Lucas Tolimán, Sololá, 
Guatemala. Han är engagerad i bondeorganisationen CCDA.
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Källor

Intervjuer

Leocadio Juracán, CCDA, Guatemala
Luis Balladárez, exportör till Johan & Nyström, 
Nicaragua
Manuel Quintero, Prodecoop, Nicaragua
María Elsa Gutierres Lira, Prodecoop, Nicaragua 
(intervju av Lina Karlsson)
Marvin Molina, Cecocafen, Nicaragua
Marvin Peréz, Prodecoop, Nicaragua
Orfa Cobon, FECCEG, Guatemala
Sebastian Xol, FECCEG, Guatemala
Vera Arreaga, FECCEG, Guatemala

Sverige

Björn Almér, Barista
Elisabet Lim, Fairtrade
Erica Bertilsson, Arvid Nordquist
Eva Eriksson, Löfbergs
Fredrik Larsson, Pressbyrån & 7-Eleven/Reitan 
Convenience Sweden AB
Frida Berg, Svenska McDonald’s
Gunnar Rundgren 
Göran Eklöf 
Johan Rosenblom, Starbucks 
Katarina Rosenqvist, Lidl
Lars Nellmer, KRAV
Linda Jacobsson, 7-Eleven
Louise Stephan, COOP
Louise Ungerth, Konsumentföreningen Stockholm
Marcel Clement, Rainforest Alliance
Marcus Schaefer, Marcus & Karin Schaefer AB
Maria Smith, ICA
Marie Louise Elmgren, Zoégas/Nestlé Sverige AB
Marika Lagerberg, Wayne's Coffee
Mark Sanctuary, Entwined
Mayra Gámez, Cecocafen, Nicaragua 
Michael Tedengren, Stockholms Universitet
Mikael Lagerwall, Bergendahls
Pontus Wretman, Espresso House
Robert Östergren, COOP
Sara Johansson, Gevalia/Mondelez International 
Sara Åberg, Coffeehouse by George
Åsa Domeij, Axfood
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