
	  

Kaffekvalité -  
Ett hett ämne  

Kandidatuppsats 15 hp 

Företagsekonomiska institutionen 

Uppsala universitet 

HT 2014 
 

Datum för inlämning: 2015-01-15 

Sofia Eidman  

My Sundberg 
 
Handledare: David Sörhammar 



	   2	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Författarna vill rikta ett stort tack till de medverkande kafferosterierna som låtit sin 

passion för kaffe lysa igenom i intervjuerna. Ett tack riktas även till David 

Sörhammar som gett värdefulla råd utmed arbetets gång och till alla andra läsare som 

delat med sig av sina synpunkter. 
 

Trevlig läsning, 

Uppsala, 15 januari 2015 

 

Sofia Eidman & My Sundberg 

 

	   	  



	   3	  

Sammanfattning 

 
Intresset för hälsa har lett till att konsumenter efterfrågar högre kvalité där fokus inte 

längre enbart är pris. Allt eftersom kvalité hamnar i centrum är det intressant att 

undersöka hur kvalité skapas. En produkt som tydligt följer denna trend är kaffe. 

Denna uppsats ämnar undersöka hur svenska kafferosterier skapar kvalité på kaffe 

genom en studie av sex rosterier av varierande storlek i Sverige. Studien följer en 

kvalitativ struktur som utformats efter en av de dominerande teorierna inom 

kvalitetsforskning, Total Quality Management, där analysmodellen primärt baserats 

på The Juran Trilogy. Resultatet visar att råkaffe är den viktigaste faktorn för 

skapandet av kvalité vid samtliga rosterier, däremot råder skilda meningar kring 

förhållandet till certifieringar. Författarna fann även att råkaffe inte är den enda 

faktorn som skapar kvalité, utan att mycket av kvalitetsskapandet ligger i relationen 

mellan rostare och odlare, samt den kunskap människor i produktionen besitter. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kaffebranschen, Kvalité, Kvalitetsskapande, Total Quality Management 



	   4	  

Innehållsförteckning 

1. INLEDNING	   5	  

1.1 PROBLEMATISERING	   5	  
1.2 SYFTE	   7	  

2. TEORI	   8	  

2.1 KVALITETSSKAPANDE	   8	  
2.2 TOTAL QUALITY MANAGEMENT	   9	  
2.2.1 THE JURAN TRILOGY	   9	  
2.2.1.1 QUALITY PLANNING	   10	  
2.2.1.2 QUALITY CONTROL	   10	  
2.2.1.3 QUALITY IMPROVEMENT	   11	  
2.3 SAMMANFATTNING AV TEORI	   12	  

3. METOD	   13	  

3.1 VAL AV ÄMNE	   13	  
3.2 VAL AV UNDERSÖKNINGSMETOD	   13	  
3.2.2 INTERVJUSTRUKTUR	   14	  
3.3 FÖRETAG- OCH RESPONDENTURVAL	   15	  

4. DEN SVENSKA KAFFEMARKNADEN	   18	  

4.1 INTERVJU MED PHILIPPE BARRECA, INKÖPS- OCH KVALITETSANSVARIG PÅ  ARVID NORDQUIST
	   18	  
4.1.1 FÖRETAGET	   18	  
4.1.2 PRODUKTIONEN	   18	  
4.2. INTERVJU MED MARTIN LÖFBERG, INKÖPSDIREKTÖR PÅ LÖFBERGS	   20	  
4.2.1 FÖRETAGET	   20	  
4.2.2 PRODUKTIONEN	   21	  
4.3 INTERVJU MED ULF LINDVALL (VD) OCH GABRIELLE LINDVALL (VD-SEKRETERARE) PÅ 
LINDVALLS KAFFE	   22	  
4.3.1 FÖRETAGET	   22	  
4.3.2 PRODUKTIONEN	   23	  
4.4. INTERVJU MED JONATAN LÅSTBOM, MARKNADSKOORDINATOR OCH ART DIRECTOR PÅ JOHAN 
& NYSTRÖM	   24	  
4.4.1 FÖRETAGET	   24	  
4.4.2 PRODUKTIONEN	   25	  
4.5 INTERVJU MED JOANNA ALM, VD PÅ DROP COFFEE	   27	  
4.5.1 FÖRETAGET	   27	  
4.5.2 PRODUKTIONEN	   28	  
4.6 INTERVJU MED DAVID HAUGAARD, GRUNDARE OCH ÄGARE AV HAUGAARD	   29	  
4.6.1 FÖRETAGET	   29	  
4.6.2 PRODUKTIONEN	   30	  

5. ANALYS	   32	  

5.1 QUALITY PLANNING	   32	  
5.2 QUALITY CONTROL	   34	  
5.3 QUALITY IMPROVEMENT	   36	  

6. DISKUSSION & SLUTSATS	   39	  

7. FÖRSLAG PÅ FRAMTIDA FORSKNING	   42	  

REFERENSLISTA	   43	  

BILAGOR	   46	  



	   5	  

1. Inledning 

1.1 Problematisering 
Följande avsnitt ger en kort introduktion till ämnet kvalité och presenterar en 

problemdiskussion kring hälsa och kvalitetsdefiniering, vilket leder fram till 

uppsatsens fråga. 

Svenskar lever allt längre, enligt Statistiska Centralbyrån har antalet hundraåringar 

ökat tiofaldigt sedan 1970. Den ökade livslängden är ett resultat av kombinerade 

faktorer, där hälsomedvetenhet är ett centralt element. (Marmstål et al., 2009) 

Ökningen av hälsomedvetenhet speglas i hur dagens livsmedelskonsumtion fokuserar 

alltmer på varors kvalité (Tjernström, 2014). Till följd av den konkurrens en 

globaliserad marknad innefattar faller prisfaktorn lätt i skymundan, kunden vill inte 

längre tvingas välja mellan pris och kvalité, utan förväntar sig finna en produkt som 

tillfredsställer båda kriterier (Sundberg, 2014). Det allt tuffare företagsklimatet gör att 

det inte längre går att kompromissa i produktionen, kvalité blir ett krav för framgång 

(Naidu et al., 2006). Enligt Louise König, hållbarhetschef på Coop, söker idag 

konsumenten efter livsmedel som smakar bra, men även efter kunskap om dess 

tillverkning och ursprung. Hälsotrenden visar på att konsumenten går allt mer från att 

köpa lågprisprodukter till att prioritera kvalité. (Sundberg, 2014) Begreppet kvalité 

kan vara svårt att definiera, då konsumenter ofta har olika åsikt om vad kvalité 

innebär. Beckert och Musselins (2013) definition av kvalité ger en tydlig och generell 

bild av vad begreppet innefattar: 

“‘Quality’ is not something that is naturally given, but the outcome of a 

collective process in which products become seen as possessing certain traits and 

occupying a specific position in relation to other products in the product space. 

Hence goods and services become ‘qualified’.” 

 

Kvalité kan enligt Beckert och Musselin (2013) både vara synligt, osynligt, explicit 

eller implicit vid värderingen av en vara, service eller person. Bra kvalité uppmuntrar 

till köp och dålig kvalité kan avskräcka, vilket gäller både för konsumenten och 

producenten i samband med investeringar (Beckert och Musselin, 2013). Beckert och 

Musselin (2013) beskriver därför det som viktigt att både säljare och köpare skall 

kunna bedöma kvalitén för en vara vid en jämförelse med andra varor under ett 

varuutbyte. En jämförelse är möjlig om konsumenten tydligt kan identifiera produkten 
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till en specifik och distinkt kategori. Utmaningen för säljaren är att marknadsföra 

produkten så att den faller inom denna specifika kategori med hjälp av varans 

egenskaper. Dock kan det ibland vara svårt att se om produkten tillhör en kategori 

eller inte, om produktens kvalité inte är synlig vid första anblick. Det kan även bildas 

nya kategorier inom den specifika kategorin på grund av produktdifferentiering, vilket 

är möjligt om det finns skillnader mellan produkternas egenskaper vad gäller kvalité 

eller pris. (Beckert & Musselin, 2013) 

 

Kvalité nämns ofta som ett begrepp när det talas om trender inom livsmedel och 

hälsa. En produkt som följt livsmedelstrenden på den svenska marknaden är kaffet. 

(Ekoweb, 2014) Redan i slutet av 1600-talet introducerades kaffet i Sverige (WWF, 

2014) och sedan dess har drycken ökat i både spridning och konsumtion, till att 

Sverige idag är en av de i topp konsumerande länderna i världen. Kaffe är en globalt 

viktig exportråvara och en stor inkomstkälla för många tillväxtmarknader.  USA, 

Tyskland och Italien står för en stor del av kaffeimporten, men det är i de nordiska 

länderna konsumtionen är som allra störst per invånare. (Råvarumarknaden, 2011)  
 

På senare tid har kaffet fått alltmer uppmärksamhet genom att olika innovationer, som 

kaffedrinkarna caffè latte och cappuccino, ökat i popularitet. Dock kan en ändring av 

denna trend skönjas då det återigen är det svenska bryggkaffet som står i fokus på 

många caféer. Trots dessa trender i kaffedrickande har bryggkaffet konstant behållit 

sin huvudroll i de svenska hemmen, där närmare 80 procent av kaffet vi köper idag är 

bryggkaffe. (Eriksson, 2012) Bryggkaffet har gjort “comeback”, men inte med mjölk 

och socker, utan det rena bryggkaffet (Kloka Hem, 2014). Likt raffineringen av 

druvor vid vinproduktion, har kaffet sitt ursprung i kaffebönan, som utgör grunden i 

bryggkaffet. Många kafferosterier hävdar att deras kaffe är av högsta kvalité, men 

redogör däremot inte för hur kvalitén skapas. Det är därmed av intresse att undersöka 

hur kvalité skapas, i detta fall hur svenska kafferosterier arbetar med att skapa kvalité 

på en så enkel produkt som kaffebönan. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och förklara hur processer bakom 

kvalitetsskapande hos olika stora svenska kaffeproducerande företag resulterar i 

kvalité. Studien utgår från samhällets ökade hälsomedvetenhet, där kvalité är 

svårdefinierat och kan upplevas som subjektivt. I kontrast till tidigare teoretiska 

studier kring kvalitetskapande fokuserar denna undersökning på observation av 

kaffeproduktion och intervjuer med tillverkarna, vilket leder in på uppsatsens 

problemformulering; 

Hur arbetar företag inom kaffebranschen med att skapa kvalité på sitt kaffe? 
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2. Teori 
I följande kapitel redovisas den teori som legat till grund för studien. Först berörs 

begreppet kvalité ur ett generellt perspektiv för att sedan gå in mer i detalj på de 

valda teorierna som använts för att förklara uppkomsten av kvalité. 
 

Kvalité är ett begrepp diskuterat inom många olika områden och uppmärksammas 

ofta inom sjukvården, statistiken och företagskulturen. Dessa områden eftersträvar 

hög kvalité, där det är möjligt att konstant förbättra kvalitén inom sin bransch med 

hjälp av olika processer. De kvalitetsskapande processerna skiljer sig åt beroende på 

vilket område de appliceras på, men trots detta är styrningen för att förbättra kvalitén 

på både produkter och tjänster nära relaterad. (Juran & Godfrey, 1999, s. 30f) Inom 

kvalitetsstyrning har det traditionellt sett varit vanligt att styra genom statistiska 

kontroller för att se om produktens kvalité håller måttet. Kontroll sker då av den 

färdiga produkten, men utvecklingen har gått till att istället kontrollera stegen i 

tillverkningsprocessen. Genom att utföra kontroller tidigare i produktionen är det 

möjligt att undvika defekter och därmed minimera kostnader som annars skulle kunna 

uppstå efter det att produkten redan är tillverkad. (Deming, 1986) 

2.1 Kvalitetsskapande  
Beckert och Musselin (2013) beskriver att kvalité skapas genom produktens 

egenskaper och position på marknaden och finns inte naturligt i produkten. Kvalité 

representeras både av osynliga och synliga aspekter hos produkter och är 

betydelsefulla för att skapa incitament till köp. Genom att förstå kvalité och 

kvalitetsskillnader mellan olika produkter är det möjligt för producenter att 

differentiera sin produkt genom att öka skillnaden i kvalité jämfört med konkurrenter. 

Vid en direkt jämförelse av produkter inom en kategori skapas ett rankingsystem, som 

till exempel bestämmelsen av antal karat i guld eller antal Guide Michelin-stjärnor för 

restauranger. (Beckert & Musselin, 2013) Det är företaget som genom sina processer 

bestämmer vilken rang de eftersträvar med sin produkt. Beckert och Musselin (2013) 

beskriver hur rankingsystem kan reducera osäkerhet mellan produkter där kvalité och 

pris påverkas av produktens rang. Det är konsumenten som direkt jämför två olika 

produkter på samma nivå och kvalité och därmed är konsumentens egen uppfattning 

avgörande i valet av produkt (Beckert & Musselin, 2013). 
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2.2 Total Quality Management 
Total Quality Management (TQM) består utav flera skolor, varav ett relevant urval 

redovisas nedan. En av dessa skolor är The Juran Trilogy, vilken studiens 

analysmodell utgår ifrån. Även Naidu (2006) förklarar TQM bestående av tre 

beståndsdelar som fångar essensen av vad begreppet innefattar. Total står för 

helheten, quality för graden av excellens på produkt eller tjänst och management för 

styrning och kontroll, vilket stämmer överens med Kaynaks (2003) tolkning av TQM 

som en holistisk styrningsfilosofi. Kaynak (2003) beskriver hur ett företag 

kontinuerligt strävar efter att förbättra tillverkningen av sin produkt, från mottagande 

av material till försäljning. TQM bygger på en “lärande” process, där tillverkningen 

kontrolleras utmed hela kedjan, vilket gör att fel snabbt kan upptäckas och åtgärdas 

för att undvika kostnader genom bristande färdig produktion (Hackman & Wageman, 

1995). Germain och Spears (1999) argumenterar istället för vikten av de anställdas 

delaktighet i implementeringen av TQM i företaget, vilket förutsätter en 

decentraliserad organisationsstruktur, varigenom anställda kan observera, upptäcka 

och korrigera defekt kvalité. Tack vare att fler är involverade i produktionen ökar 

möjligheterna för innovation och förbättring (Germain & Spears, 1999). Kaynak 

(2003) samstämmer och anser att TQM bör mätas i graden av dess integration med 

leverantörer eftersom det är en viktig del av TQM. 

2.2.1 The Juran Trilogy 
Kaynak (2003) beskriver TQM som en process där företag från mottagande av 

material till försäljning kan arbeta för att förbättra tillverkningen av sin produkt. En 

av de mer framträdande teorierna inom Total Quality Management är The Juran 

Trilogy av Juran & Godfrey (1999) som förklarar hur fenomenet kvalité skapas. Juran 

och Godfrey (1999) delar in TQM i tre interagerande processer; quality planning, 

quality control och quality improvement. Enligt Juran och Godfrey (1999) är det 

viktigt att fastställa organisationens vision, taktik och mål för att kunna uppnå 

resultat, i detta fall kvalité, vilket görs möjligt genom de tre ovanstående processerna. 

Processerna följer karaktäristiska steg och aktiviteter som interagerar med varandra 

och tillsammans utgör den totala processen som TQM beskriver. Stegen är universella 

och möjliga att applicera oavsett industri och område och därmed även 

tillämpningsbara på kaffeindustrin. (Juran & Godfrey, 1999, s. 30) De tre processerna 

förklaras utförligare nedan. 
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2.2.1.1 Quality planning 
Quality planning används vid utvecklingen av produkter och tjänster för att försäkra 

sig om att konsumentens behov möts. De problem som kan uppkomma vid quality 

planning är luckor mellan förväntningen av en produkt och den faktiska produkten. 

Vid planering och tillverkning av en produkt eller tjänst är det därför viktigt att 

försöka minska dessa luckor så att de tekniska aspekterna och konsumenternas behov 

uppfylls med hjälp av specifika processer, metoder och verktyg, vilket sker genom 

etablering av driftsprocesser som sedan skapar de funktioner eftersträvade av 

konsumenten. (Juran & Godfrey, 1999 s. 45ff) 

 

Vid minskning av skillnader mellan förväntningen av en produkt och den faktiska 

produkten beskriver Beckert och Musselin (2013) att positioneringen av produkten är 

viktig på marknaden vid skapandet av kvalité. De använder sig utav tre processer som 

bygger på att skapa kategorier där produkter lätt kan allokeras. Kategorin ska vara 

specifik och distinkt från andra kategorier för att det skall vara möjligt för 

konsumenten att se produkten som delaktig. På det sättet kan produkten konkurrera 

med liknande produkter inom samma kategori och konsumenten kan direkt jämföra de 

olika produkterna och dess kvalité. Vid en jämförelse av skillnad i kvalité kan, som 

tidigare beskrivits, rankingsystem användas vilket även gör att nya kategorier inom 

kategorin kan bildas till följd av produktdifferentieringen. Rankningsystem minskar 

osäkerheten kring produkter och influerar även dess uppskattade värde, vilket kan 

påverka prissättningen. (Beckert & Musselin, 2013) 

2.2.1.2 Quality control 

Quality control är en ledningsprocess för att uppnå stabilitet i kvalitén av en produkt. 

Denna process går ut på att det erhållna faktiska resultatet utvärderas genom en 

jämförelse med de tidigare uppsatta målen. Därefter är det möjligt att agera på 

skillnaden och uppnå bättre kvalité. (Juran & Godfrey, 1999, s.44ff) Förhållandet 

fungerar som ett kretslopp där processen fortsätter där den når sitt slut och resultatet 

utvärderas, jämförs och förbättras, vilket gör att produktens kvalité kontinuerligt 

kontrolleras och hålls stabil (Anderson et al. 1994). Quality control kan ta form 

genom automatisk återkoppling där direkt justering sker utan mänsklig inblandning, 

eller genom human självkontroll, när anställda ansvarar för att uppskatta förväntad 

prestation, observera faktisk prestation och återkoppla för att förbättra prestationen. 

Human självkontroll förutsätter att personerna i fråga är kvalificerade och kompetenta 
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att ta nödvändiga beslut i justeringen av processen för att nå ett bättre slutresultat. 

(Juran & Godfrey, 1999, s. 95ff) 

2.2.1.3 Quality improvement 
Improvement, eller förbättring, står för skapandet av en fördelaktig förändring och 

kan indelas i produktens egenskaper samt dess avsaknad av brister. Produktens 

egenskaper, vilka är inkomstorienterade, ska möta kundens behov och därmed öka 

kundens tillfredsställelse. (Juran & Godfrey, 1999, s.27) Genom att förbättra kvalitén 

är det möjligt att konkurrera med andra företag och öka kundtillfredsställelse och 

marknadsandel. Dock är högre kvalité ofta synonymt med högre kostnader. Brister 

hos en produkt kan skapa kundmissnöje och i producentens perspektiv är dessa 

kostnadsorienterade. (Juran & Godfrey, 1999, s.29ff) Genom att förbättra kvalitén kan 

företag till exempel reducera misstag, kundmissnöje eller förkorta lanseringstiden för 

nya produkter på marknaden. I detta fall innebär högre kvalité att kostnaderna 

sjunker. (Anderson et al., 1994) Det är dock viktigt att kontinuerligt förbättra sin 

produkt eller tjänst, då konsumenter är konstant rörliga i sina konsumtionsmål (Juran 

& Godfrey, 1999, s. 126ff).  För att kunna förändra och förbättra kvalitén hos en vara 

är det därmed viktigt att undersöka produktens egenskaper och brister för att 

tillfredsställa kunden och öka konkurrensen (Garvin, 1984). Figur 1 nedan visar hur 

de tre processerna förhåller sig till varandra och tillsammans generar 

kvalitetsskapande. 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. “Juran’s Quality Trilogy” (Whatissixsigma, 2014). 
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2.3 Sammanfattning av teori 
Tidigare forskning inom kvalité redovisar hur kvalitetsskapande processer utvecklats 

från statistiska kontroller av färdiga produkter, till styrning av kvalitén kontinuerligt 

och direkt i tillverkningen (Deming 1986). Juran och Godfrey (1999) beskriver 

modellen Total Quality Management (TQM) bestående av tre element för skapande av 

kvalité; quality planning, quality control och quality improvement (se Figur 1). Hela 

förloppet förklaras i figuren, där skedet både före, under och efter processen ingår, 

vilka kräver en aktiv ledning för att säkra kvalité genom TQM. Beckert och Musselin 

(2013) beskriver på motsvarande sätt hur kvalite skapas genom en produkts erhållna 

attribut, vilka tar form i både osynliga och synliga egenskaper, samt hur 

differentiering på marknaden är viktig genom rangordning av produkten i förhållande 

till konkurrensen. 
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3. Metod 
I följande kapitel presenteras författarnas tillvägagångssätt i undersökningen och hur 
den utformats kring val av respondenter, forskningsmetod och operationalisering av 
det teoretiska ramverket.  

3.1 Val av ämne 
Valet av ämne för uppsatsen föll sig naturligt för författarna när de insåg att de båda 

hade bakgrund inom cafébranschen och ett stort intresse för kaffe. Som följd av en 

diskussion kring vilket kaffe författarna brukar dricka, skapades ett intresse för varför 

de föredrog att dricka ett kaffe framför ett annat. Tillsammans diskuterades skillnader 

av kvalité på kaffe vilket ledde till att författarna blev nyfikna på att djupare 

undersöka hur kvalité definieras och skapas inom kaffebranschen. 

3.2 Val av undersökningsmetod 
Studien bygger på tidigare forskning av kvalité, med utgångspunkt från The Juran 

Trilogy (1999), vilket författarna utgått ifrån vid utförande och analys av intervjuerna 

och studiebesöken. För att undersöka hur kvalité inom kaffebranschen skapas har 

kvalitativa intervjuer med kafferosterier genomförts. Författarna har utifrån de 

teoretiska begreppen från The Juran Trilogy; quality planning, quality control och 

quality improvement samt Beckert & Musselins (2013) skapande av kvalité, försökt 

påvisa samband till empirin. För att underlätta för den ovana läsarens förståelse för 

fackterminologi i den empiriska delen, har en kort branschöversikt av kaffeproduktion 

bifogats (se Bilaga 1) tillsammans med kort information om de undersökta företagen 

(se Bilaga 2).  

 

Då studien fokuserar på kvalitetsskapande processer ur ett företagsperspektiv fann 

författarna att en kvalitativ forskningsdesign var mest lämplig för att besvara 

undersökningens fråga och ge läsaren en djupare förståelse för ämnet. Därmed valdes 

ett färre antal företag i undersökningen för att få tillräckligt djupgående intervjuer. 

(Saunders et al., 2009, s. 489) En kvalitativ studie möjliggjorde även för 

respondenterna att berätta kring kvalitetsskapande som författarna sedan kunde 

konceptualisera och analysera med det teoretiska ramverket (Saunders et al., 2009, s. 

480ff). 

 

Öppna personliga intervjuer har valts som undersökningsmetod då information bäst 

förmedlas direkt med möjlighet för intervjuaren att uppfatta kroppsspråk och andra 
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uttryck, som lätt förloras via telefon- och mailintervjuer (Saunders et al., 2009, s. 

324). Trots risk för partiskhet eller inverkan som kan förekomma med personliga 

intervjuer, har denna teknik föredragits för att kunna ge en mer ingående förståelse av 

de kvalitetsbildande processerna (Saunders et al., 2009, s. 326). Både personliga 

intervjuer och intervjuer via telefon har genomförts, de senare till följd av tidsbrist 

hos rosteriet eller när geografiskt avstånd varit ett hinder. Intervjuerna hölls enligt en-

mot-en strategi vilket innebar att både personliga intervjuer och telefonintervjuer 

genomfördes enskilt (Saunders et al., 2009, s. 321ff).  

 

De personliga intervjuerna utfördes på respektive rosteri, vilket var att föredra både 

för respondenterna då de ofta befann sig på plats, men även för intervjuarna som såg 

det som en fördel att få iaktta tillverkningen på rosterierna. Studiebesöken gav 

författarna större insyn i rosteriernas produktion, och förmedlade respondenternas 

intresse och engagemang för sin bransch väl. Genom personlig observation av 

tillverkningen erhölls även en tydligare förståelse av skillnader mellan rosterierna. 

 

Författarna var väl medvetna om att eventuell bias kunde förekomma under 

intervjuerna, där både intervjubias som kroppsspråk och andra icke-verbala orsaker 

kunde påverka respondenternas svar, och även svarsbias vilket är vanligt under öppna 

intervjuer om ämnet anses känsligt (Saunders et al., 2009, s. 326f). Hänsyn till 

svarsbias togs trots att författarna inte ansåg kaffebranschen som en särskilt känslig 

bransch på grund av den öppenhet och passion kring ämnet respondenterna uttryckte. 

3.2.2 Intervjustruktur 
Den kvalitativa studien följde en öppen struktur, då det gav respondenten möjlighet 

att tala fritt kring ämnet, vilket författarna hoppades skulle ge en djupare insikt i hur 

deras företag arbetar med konceptet kvalité. Metoden gav intervjuarna möjlighet att 

följa upp intervjufrågorna (se Bilaga 4) med följdfrågor och generera en mer 

avslappnad miljö för både intervjuaren och respondenten. (Saunders et al., 2009, s. 

337) Frågorna var tydligt ställda och eventuellt använda uttryck förklarades och 

diskuterades utifrån olika synvinklar för att inte påverka respondentens svar genom 

det språk som användes eller genom att intervjuaren vann insyn av respondentens 

kunskaper (Saunders et al., 2009, s. 327f).  
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Intervjuerna varade i cirka två timmar och något kortare över telefon, då 

studiebesöken kombinerades med rundvandring av rosterierna. Intervjuerna spelades 

in med hjälp av en mobiltelefon och respondenterna var väl medvetna om att 

uppsatsen kommer vara offentlig och gavs möjlighet att godkänna inspelningen och 

vad som kan komma att användas i uppsatsen. Anteckningar fördes kontinuerligt 

utmed intervjuerna och noteringar togs om plats, tid, miljö samt bakgrundsfakta om 

respondenterna. Dessa anteckningar ansågs viktiga då den kvalitativa undersökningen 

avspeglar verkligheten vid tidpunkten för intervjun och kan komma att förändras. 

Hänsyn till tidsaspekten krävs för att undersökningen skall kunna upprepas av andra 

forskare. (Saunders et al., 2009, s. 327f) Intervjuerna spelade främst in för att korrekt 

återge citat medan anteckningarna användes för att formulera empirin. Efter 

intervjuerna sammanfattades det insamlade materialet från undersökningen omgående 

då innebörden av svaren fortfarande var färska vilket gjorde det möjligt att återge 

tillräckligt omfattande svar på frågorna. (Saunders et al., 2009, s. 334) 

3.3 Företag- och respondenturval 
Författarna undersökte kaffemarknaden i Sverige för att ta reda på vilka svenska 

företag med eget kafferosteri i Sverige var och därmed vilka företag som skulle 

kontaktas. Författarna valde att kontakta tio företag av olika storlek. De större 

företagen som kontaktades var företag som sålde sitt kaffe i dagligvaruhandeln och är 

igenkända av de flesta, medan mikrorosterierna var för författarna både kända som 

mindre kända. Dock var inte alla företag anträffbara eller intresserade av att delta i 

studien och efter påminnelser både via mail och telefon hade totalt sex företag anmält 

sitt intresse (se Tabell 1 nedan). 

 

För att ge en marknadsöversikt av kaffebranschen och besvara frågan undersöktes 

både större rosterier och mikrorosterier för att ge ett representativt spektra av de 

verksamma aktörerna på marknaden, samt upptäcka eventuella skillnader mellan 

massproduktion och mindre produktion när det kommer till kvalité på kaffe. Många 

av de mer etablerade svenska kaffeföretagen var familjeföretag och har funnits i flera 

generationer, där flera av respondenterna representerade dagens generation av 

familjen och därmed bar samma namn som grundaren av företaget. Även bland 

mikrorosterierna (se Bilaga 2) var det vanligt att grundaren och ägaren var samma 

person, då företaget fortfarande är relativt nystartat. 
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(Tabell 1. Undersökta Svenska Kafferosterier) 

 

Av de ovan sex undersökta företagen resulterade fyra av dessa i studiebesök med 

personliga intervjuer hos Arvid Nordquist, Johan & Nyström, Drop Coffee och 

Lindvalls Kaffe, varav den sistnämnde intervjun skedde med två respondenter. Totalt 

två intervjuer hölls via telefon med Haugaard och Löfbergs, till följd av geografiska 

hinder och tidsbrist från rosteriets sida. Samtliga intervjuer utfördes av båda 

författarna, förutom telefonintervjun med Löfbergs, då endast en av författarna kunde 

närvara. Nedan redovisas relevant intervjuinformation: 
 

 

*Hämtat från allabolag.se 

(Tabell 2. Intervjurespondenter) 
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3.4 Operationalisering 

Intervjuerna följde en öppen struktur, där intervjuerna byggde på att förklara vald 

teori och mindre på att utforska den. Det teoretiska ramverk som användes i 

operationaliseringen var The Juran Trilogy (1999) där tre frågor konstruerades för att 

beröra ett begrepp ur teorin var. Dessa tre kvalitetsbegrepp bestod av quality 

planning, quality control och quality improvement. För varje begrepp konstruerades 

en öppen tematisk fråga med möjlighet att ställa följdfrågor, vilka bifogades till de 

intervjufrågor som författarna tillämpade under intervjuerna (se Bilaga 4). Frågorna 

konstruerades utifrån det teoretiska ramverket, där författarna först valde att kort 

berätta om undersökningen för att ge respondenten en större inblick i arbetet, och 

känna sig mer bekväm i situationen (Dalen, 2008). Därefter redogjordes varje begrepp 

var för sig och användes i den mån som behövdes beroende på hur informativa svar 

respondenten genererade. Begreppen gav även möjlighet att leda tillbaka 

respondenten in på ämnet vid behov, vilket kunde behövas då respondenten hade full 

frihet att berätta om företagets arbete kring skapandet av kvalité. De sex utvalda 

företagen presenteras i tabell 2 ovan, där det framgår vilket företag som besökts, vem 

som intervjuats och dess titel. Annan information som datum för intervjun, företagets 

årliga omsättning och årtalet företaget grundades har även bifogats i tabellen.  

 

I följande empiri redovisas de resultat författarna genererat från intervjuerna. Varje 

intervju redovisas separat, där respondenternas svar sammanfattats och delats in under 

rubrikerna Företaget och Produktionen. Företaget beskriver allmänt företaget och vad 

som definierar dem, vilket ämnar ge läsaren en klarare bild av vad som är unikt för 

företaget och vad som särskiljer dem från sina konkurrenter. Under rubriken 

Produktionen beskrivs företagets tillverkningsprocess från odlare till rostare och 

slutligen till konsument, vilket kan skilja sig åt beroende på företagets storlek och mål 

och gör det således lättare för läsaren att direkt kunna jämföra de olika företagen. 

Uppdelningen av intervjuerna har gjorts för att ge en tydligare bild av de 

kvalitetsskapande processerna i företagen och för att skilja mellan företagets filosofi 

och tillverkning av kaffe. Empirin redovisar de citat ifrån intervjuerna som författarna 

valt att använda vid beskrivning av företaget och ämnet i fråga. Citat presenteras både 

löpande i texten och utbrutna, de sistnämnda för att visa vilka citat som anses vara av 

större vikt för studien. Författarna har valt att presentera intervjuerna i storleksordning 

och rosterityp, där de större rosterierna redovisas först och mikrosterierna sist. 
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4. Den svenska kaffemarknaden  
Nedan följer empirin, som består av sju intervjuer om sex olika kaffeföretag med eget 

rosteri i Sverige. 

4.1 Intervju med Philippe Barreca, Inköps- och kvalitetsansvarig på  
Arvid Nordquist   

4.1.1 Företaget 
“Vår främsta överlevnadsstrategi är att prestera bästa möjliga kvalité”, beskriver 

Philippe Barreca om Arvid Nordquist (se Bilaga 2). Både kvalité och miljö har alltid 

varit i fokus hos företaget och de var till exempel tidigt ute med att byta ut 

aluminiumlaminat till plastlaminat i sina kaffeförpackningar. För Arvid Nordquist är 

det viktigt att leverera en så bra produkt som möjligt till ett rimligt pris där kvalitén är 

av största vikt;  

 

“Råvaran är A och O för bra kvalité.” 

 

Barreca liknar råkaffet med en köttbit och beskriver “om du har en seg biff spelar det 

ingen roll hur du steker och marinerar den, den kommer att vara seg på tallriken” där 

dålig kvalité aldrig går att dölja. I slutändan handlar, enligt Barreca, allt om smaken 

och därför bör inte råkaffepriset vara styrande vid import, utan det viktigaste är att det 

segment som köps är av bästa möjliga kvalité. Arvid Nordquist importerar endast 

råkaffe av Arabicabönor (se Bilaga 1) från totalt 14 olika länder där priset bestäms av 

kaffebörsen (se Bilaga 1). 

4.1.2 Produktionen 
Arvid Nordquist kontrollerar regelbundet kvalitén på det råkaffe som skall importeras 

och varje dag kan uppemot 20 olika sorters kaffe kontrolleras genom så kallad 

koppning (se Bilaga 1) på rosteriet. När den stora leveransen av råkaffe anländer sker 

ytterligare kontroller av råvaran genom provsmakning. Barreca anser att det bästa 

kaffet finns i Rwanda och Burundi, där kaffebusken växer på 1700-2000 meters höjd. 

I Burundi används utvecklade tekniker på tvättningsstationerna som använder sig utav 

metoden washed processed (se Bilaga 1). Det är dock viktigt att kontinuerligt 

kontrollera kaffet under framställningen då allt kaffe från ett land inte är bra. 
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Arvid Nordquist strävar efter att skapa samarbeten med odlare genom tecknande av 

avtal på mellan tre till fem år, då det är viktigt att båda parter ska känna sig nöjda och 

vilja fortsätta samarbetet. Det kan däremot finnas svårigheter att teckna avtal med 

länder av andra kulturer och Barreca berättar att;  

 

“Som vit man är det inte lätt att komma till ett kaffeplantage och försöka styra 

produktionen.” 

 

Arvid Nordquist har därför valt att använda ett Schweiziskt handelsbolag, som redan 

har etablerade kontakter i länderna, vid etableringen av avtal.  Det har tagit företaget 

tio år att kontraktera 20 procent av sin import, vilket de hoppas kunna öka till 70 

procent i framtiden.  

 

Det importerade råkaffet rostas med gas, där en kombinerad teknik av luft och 

rosttrumma används. Rostningstidens längd beror på bönsorten, men generellt 

använder företaget en relativt lång rostningstid jämfört med andra företag. Barreca 

beskriver Arvid Nordquist som “proffs” när det kommer till malningen av kaffet. De 

lägger stor vikt på moderna och rena kvarnar, där en vattenkyld modell används som 

möjliggör temperaturkontroll, då en överhettad kvarn påverkar kaffets smak negativt. 

Kaffet transporteras i ett lufttätt system, då syre påverkar färskheten och gör kaffet till 

en förbrukningsvara när förpackningen öppnats. Dock har hela bönor en längre 

hållbarhet än malet kaffe, som enligt Barreca redan dag två efter öppnandet försämras 

i smak.  

 

Barreca beskriver svensken som “en påläst konsument som inte dricker vad som 

helst”, vilket gör att fler och fler konsumenter idag efterfrågar hela bönor och högre 

kvalité. Barreca pratar varmt om mikrorosterierna i Sverige och anser att de är med 

och utvecklar en gourmetmarknad i Sverige. Arvid Nordquist ser inte 

mikrorosterierna som konkurrenter, snarare som komplement då; 

 

“Man kan inte vara både stor och liten, det är väldigt svårt.” 

 

Arvid Nordquist har därför valt att ha kontakt med två mikrorosterier, Johan & 

Nyström och Haugaard. Samarbetet är inte officiellt men består av en öppen dialog 



	   20	  

rosterierna sinsemellan där hjälp kan erläggas vid behov. Barreca anser att 

mikrorosterierna hjälper till att bredda marknaden och ger både nya infallsvinklar på 

kvalité, samt nya projekt i världen.  

 

Arvid Nordquist arbetar med att öka andelen ekologiskt kaffe i sortimentet, men att 

KRAV-märka (se Bilaga 3) allt kaffe blir svårt, då det kräver en premie som skulle 

resultera i en betydligt dyrare produkt. Smakmässigt finns det, enligt Barreca, ingen 

större skillnad mellan ett KRAV- och ett icke KRAV-märkt kaffe, utan den största 

skillnaden är vilken tillverkningstradition och jordmån kaffeplantagen använder sig 

utav. Barreca berättar att en god jordmån ger bättre kvalité där användandet av 

konstgödsel och kemikalier inte behövs. Idag använder Arvid Nordquist sig utav 100 

% certifierat (se Bilaga 2) kaffe, vilket Barreca motiverar med; 

 

“Skillnaden i kvalité mellan en certifierad gård och en icke-certifierad gård är stor.” 

 

I framtiden tror Barreca att det kommer bli lättare att kontrollera kvalitén med det 

transparenskrav som finns idag. “Kvalitén kan bara bli bättre” anser Barreca och 

“det är viktigt att vi och tredje världen hjälper varandra”, vilket enligt Barreca kan 

uppnås genom slutande av avtal. Det innebär att odlaren garanterat får sin skörd såld 

och producenten garanterad sin leverans. 

4.2. Intervju med Martin Löfberg, Inköpsdirektör på Löfbergs  

4.2.1 Företaget 
Enligt Martin Löfberg, Inköpsdirektör på Löfbergs (se Bilaga 2), står kvalité för 

“leverans av smak” och menar att smakupplevelsen är central för Löfbergs kaffe. Det 

som framförallt identifierar Löfbergs är den lila förpackningen, vilken Löfberg 

berättar att kunderna var med och tog fram och är idag en återspegling av kvalitén i 

produkten. Idag använder sig företaget av plastlaminat i sina förpackningar och var 

först med att introducera rena plaster i förpackningen. Löfbergs använder sig 

uteslutande av Arabicabönor som enligt Löfberg ger “störst smaknyans och 

komplexitet”, men även Robustabönor (se Bilaga 1) används i deras 

espressoblandningar för att ge en mer “medelhavssmak”, berättar Löfberg. Idag köper 

Löfbergs sina bönor från ett 20-tal olika länder, främst från Brasilien och Colombia. 

Löfbergs styr kvalitén på sitt kaffe genom att välja olika produktionsländer beroende 
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på när de går in i skördetid, eftersom “kaffe är en levande råvara”, berättar Löfberg, 

vilket gör det möjligt att konstant kunna importera ett så nyskördat kaffe som möjligt.  

4.2.2 Produktionen 
Löfberg beskriver kvalité som otroligt spännande då; 

 

“Råvaran sätter potentialen och rostningen lockar fram potentialen.”  

 

Men kvalité beskriver Löfberg även som något väldigt känsligt på grund av olika 

odlingsförhållanden, som till exempel klimat och växthöjd, där; 

 

“Det gäller att plocka kaffebäret när det är på sin pik, precis som vin.” 

 

Det som framförallt påverkar smaken och kvalitén i kaffet, anser Löfberg, är antalet 

soltimmar och regndagar, vilket influerar valet av torkningsprocess tillsammans med 

kulturella traditioner. Dock berättar Löfberg att kunderna alltmer efterfrågar natural 

processed (se Bilaga 1).  

 

Idag arbetar Löfbergs främst med Fairtrade och Rainforest Alliance (se Bilaga 3), 

men planerar att inom två år vara 100 % certifierade. Dock anser Löfberg att 

certifieringarna inte har mycket med kvalitén att göra, men att de kan bidra till att öka 

möjligheten för styrning av kvalitén, exempelvis kan olika certifieringar bidra till 

bättre odlingsteknik i den aspekten att de får ökad spridning. 

 

För Löfbergs är det viktigt att skapa långsiktiga relationer med odlarna och idag har 

företaget lyckats bibehålla 30 års långa relationer med flera utav sina leverantörer. 

Däremot arbetar Löfbergs inte med att skriva specifika avtal, utan vill istället skapa 

intentioner för att komma tillbaka, som en trogen kund. De vill inte låsa fast odlarna, 

vilket kan bli en risk för båda parter, utan istället etablera en relation med dem. För 

Löfbergs är det viktigt att besöka de gårdar de importerar råkaffe ifrån, där personliga 

besök ökar möjligheten för Löfbergs att vara med och styra i tillverkningsprocessen. 

Förutom att besöka gårdarna, sker uppemot 15 tester av råkaffet innan det lämnar 

fabriken. Löfbergs rostar råkaffet med gasol men är involverad i biobranschen och 

strävar efter det att använda så kallad grön gasol i framtiden. Företaget värnar om sitt 
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klimatavtryck och det är något deras konsumenter aktivt efterfrågar. De visar även 

mer intresse kring hur kaffet tillverkats och allt fler konsumenter väljer idag att prova 

nya kaffesorter, då “vårt kaffesortiment har breddats”, berättar Löfberg och ser även 

en tydlig förändring i konsumentbeteende där alltmer hela bönor säljs. 

 

Löfberg berättar att företaget har en stark fördel i sin moderna utrustning, tack vare 

investering i teknisk utrustning som skett under de senaste decennierna. Löfberg 

berättar att “vår industriella malningsutrustning har precision och extrem tolerans”. 

Efter det att kaffet har malts, fortsätter Löfberg berätta att kaffet paketeras utan “en 

gnutta syre i paketen” för att garantera lång hållbarhet. Löfberg anser att ett malet 

kaffe har en hållbarhet på mellan en till två veckor, medan hela bönor har betydligt 

längre hållbarhet.  

4.3 Intervju med Ulf Lindvall (VD) och Gabrielle Lindvall (VD-
sekreterare) på Lindvalls Kaffe 

4.3.1 Företaget 
Gabriella Lindvall, VD- sekreterare på Lindvalls Kaffe (se Bilaga 2), berättar att 

företaget importerar råkaffe från Syd- och Centralamerika samt Östafrika. Lindvalls 

Kaffe använder sig främst av Arabicabönor, men även Robustabönor förekommer i 

deras espressoblandningar, vilket Ulf Lindvall, VD på Lindvalls Kaffe, motiverar med 

att “det ger en bättre crèma och en dämpad syrlighet till espresson”. 

Miljömedvetenhet är viktigt för företaget, berättar Ulf Lindvall, där de till exempel 

var tidiga med att utesluta onödigt papper och metall från sina förpackningar. 

 

År 2011 brann hela rosteriet ned, till följd av misskommunikation mellan arbetarna, 

berättar Gabrielle Lindvall. En omgång rostade bönor hade lämnats kvar i tumlaren 

kvällen före och blev därmed rostade ytterligare en omgång dagen efter, vilket 

orsakade överhettade bönor och resulterade i en explosionsartad reaktion vid 

nedkylningen. Produktionen pausades, men hjälp erbjöds från flera kafferosterier i 

Sverige. Ulf Lindvall valde att ta hjälp från Bergstrands kafferosteri i Göteborg, som 

de tidigare bistått när deras rosteri brunnit ett par år tidigare. Bergstrands rostade 

bönorna som sedan maldes och paketerades av Lindvalls Kaffe i Uppsala. Några av 

maskinerna i rosteriet klarade branden, vilket gjorde att det var möjligt att fortfarande 
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mala och paketera bönorna i Uppsala, men när rosteriet restaurerats återupptogs även 

rostningen av bönorna i Uppsala, berättar Gabrielle Lindvall. 

4.3.2 Produktionen 
Gabrielle Lindvall berättar att innan Lindvalls Kaffe köper råkaffe skickar 

plantagerna och kooperativen prover till rosteriet. Kaffet handplockas främst, förutom 

i Brasilien, där det sker maskinellt vilket är möjligt med de höga platåerna kaffet 

växer på, berättar Ulf Lindvall och fortsätter; 

 

“Skillnaden mellan handplockat kaffe och maskinellt plockat ligger främst i 

att sorteringen av kaffebärens mognadsgrad sker direkt vid handplockningen, vid 

maskinell plockning plockas alla bär på trädet för att sedan sorteras av maskiner, 

kvalitén i sig är densamma.”  

 

Därav använder sig företaget utav både handplockat- och maskinellt plockat kaffe. 

När proverna anlänt till rosteriet, koppas kaffet för att sedan bestämmas om ett 

kontrakt skall upprättas. Vid leverans av det importerade råkaffet kontrolleras att 

kvalitén är jämn genom att ta stickprov från vartannat ton. Vid rostningen används en 

kalibrerad rostningsgrad som anpassats till det tidigare kaffeprovet och maskinerna 

ställs sedan in för att rosta allt kaffe efter samma instruktioner, vilket Ulf Lindvall 

anser genererar ett jämnt resultat, för att slutligen provsmakas ytterligare en gång. Ulf 

Lindvall berättar att de använder en gasoldriven rostmaskin då den ger bönan en jämn 

rost och att varje bönsort rostas olika länge. 

 

I Lindvalls kaffepaket kan det finnas uppemot 12 olika kaffesorter, vilka alla växer på 

över 700 meters höjd, beskriver Gabrielle Lindvall som menar att företaget gör “allt 

för att uppnå rätt smak”. Endast en av Lindvalls Kaffes produkter är märkt med 

KRAV, Fairtrade och EU ekologiskt jordbruk (se Bilaga 3). För ungefär ett år sedan 

lanserade Lindvalls Kaffe sin senaste produkt, “Premium”, med exklusivare bönor 

och förpackning till ett något högre pris. Lanseringen gjordes med mål att nå en ny 

kundgrupp vilka efterfrågade ett finare kaffe och var villig att betala för det, berättar 

Ulf Lindvall. Lindvalls ser inga mikrorosterier som konkurrenter, förutom Johan & 

Nyström när det kommer till restaurangleveranser, berättar Ulf Lindvall som även ser 
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att försäljningen av hela bönor ökat under de senaste tio åren. Valet att inte använda 

certifierade bönor i deras Premium- produkt, anser Ulf Lindvall beror på att; 

 

“Många certifierade bönor håller inte samma kvalitet.” 

 

I framtiden vill Lindvalls Kaffe ändå försöka utöka antalet certifierade kaffesorter, 

dock berättar Ulf Lindvall att kvalitén i form av smak på kaffet alltid kommer gå före. 

Ulf Lindvall menar på att “bönder idag har det allmänt bättre då olika certifieringar 

har uppmärksammat bristande arbetsförhållanden”, vilket påverkat att 

kaffeproduktionen idag är bättre i stort än tidigare. 

4.4. Intervju med Jonatan Låstbom, Marknadskoordinator och Art 
Director på Johan & Nyström 

4.4.1 Företaget 
Fokus på kvalité har alltid funnits hos Johan & Nyström (se Bilaga 2) och det som 

företaget anser utmärker dem från sina konkurrenter är det nära samarbetet med 

bönderna som odlar kaffet, vilket Jonatan Låstbom, Marknadskoordinator och Art 

Director på Johan & Nyström, beskriver med att “mycket av kvalitén på slutprodukten 

grundas redan där”. När det importerade råkaffet anländer till rosteriet genomförs 

tester för att försäkra sig om att kvalitén på bönorna håller den klass som är avsedd 

och att den inte spätts ut under transporten mellan produktionsland och Sverige. 

Låstbom berättar att problem med korruption är vanligast i de kaffeproducerande 

länderna i Afrika, särskilt då Johan & Nyström betalar ett kilopris högt över 

kaffebörsen för att försäkra sig om att bönderna levererar ett högkvalitativt kaffe. 

Johan & Nyström arbetar med certifieringen Direct trade (se Bilaga 3), vilket innebär 

att de har nära relationer med bönderna istället för att använda en tredje hand i form 

av certifieringar. Direct trade är unikt för Johan & Nyström då större företag ofta inte 

har råd på grund av en stramare budget, att hålla en nära relation till sina många 

leverantörer. Johan & Nyström har idag Direct Trade-samarbete med ett 10-tal 

kaffeodlare, men målet är att hela tiden utöka antalet Direct Trade-samarbeten. 

Låstbom berättar att; 
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“Vi arbetar mest med Direct trade, alltså att vårt samarbete med plantagerna 

gör det möjligt för bönderna att må och leva bra eftersom vi betalar dem mer än de 

skulle få på kaffebörsen.”  

 

Låstbom fortsätter att berätta att “Fairtradebönder lever ofta i fattigdom”, där 

certifieringen Fairtrade inte behöver betyda att bönderna har det bättre, utan att de 

istället endast erhåller en liten del av prisskillnaden på kaffet. Ett nära samarbete 

mellan duktiga odlare och rostare skapar istället ett genuint intresse för båda parter att 

producera ett så fint kaffe som möjligt. Bönderna Johan & Nyström samarbetar med 

är skickliga, miljömedvetna och levererar handplockat Arabicakaffe odlat på hög 

höjd, dock används även en liten del Robustabönor i espressoblandningarna, förklarar 

Låstbom, för att ge en jordigare ton i smaken. Låstbom hävdar Johan & Nyströms 

kaffe både smakar bättre och håller en högre kvalité idag än när de startade för 10 år 

sedan, till följd av utvecklingen av både böndernas odlingskunskaper och rosteriets 

förbättrade rostningsmetoder. 

4.4.2 Produktionen 
Det tar omkring sex månader innan råkaffet anländer till rosteriet och beroende på 

vilken gård som levererar kaffet, berättar Låstbom att en leverans råkaffe kan bestå av 

mellan 1 säck á 60 kilo till betydligt fler. När Johan & Nyström besökt en gård och 

etablerat en relation med bonden, beslutas huruvida ett Direct trade samarbete skall 

införlivas. Om så är fallet tecknas ofta ett avtal på mellan tre till fem år för att både 

försäkra både bonden och företaget att skörden kommer att levereras. Johan & 

Nyström besöker regelbundet plantagerna de samarbetar med för att se till att kvalitén 

uppehålls, där det enligt Låstbom är svårt att gömma fusk i produktionen då; 

 

“Ofta är det väldigt lätt att se direkt vilka gårdar som inte sköter sig bara 

genom att titta på anläggningarna.” 

 

Ett Direct trade samarbete innebär även att odlarna har ett ekologiskt förhållningssätt. 

Vilken torkningsprocess som används beror på vilket land kaffet odlats i och de 

traditioner som finns där, till exempel berättar Låstbom att natural processed främst 

används i Afrika till följd av vattenbrist, men att; 
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“Vilken process som används avgör inte kvalitén på det färdiga kaffet.”  

 

Enligt Låstbom påverkas inte kvalitén av processen utan snarare alternerar smaken 

och karaktären. Låstbom berättar att “tvättat kaffe är vanligast”, så kallat washed 

processed, men att Johan & Nyström även tar in stora partier natural processed, då 

det inte finns en metod som föredras framför andra. 

 

När bönorna ska rostas kalibreras rostningstiden så att varje typ av böna blir tilldelad 

en specifik rostningsprocess. När rostningsprocessen är beräknad kan sedan 

resterande del av importen rostas tills den optimala temperaturen och rostningsgraden 

är nådd, vilket ger en jämn kvalité på produkten. Rosteriet har tre olika rostmaskiner, 

två stycken rostar med gas och den tredje med varmluft vilken ger “en jämnare 

rostning och mindre utsläpp” enligt Låstbom. Företagets erfarenheter från sina resor 

till plantagerna har lett till förbättrade processer, exempelvis hur kaffet rostas till 

“andra knäppet” (se Bilaga 1). Efter rostningen sker ännu en provsmakning av kaffet 

för att förvissa sig om att rätt rostningsgrad är nådd och stämmer överens med 

förväntad kvalité. På Johan & Nyström rostas kaffet ljust med en metod som kallas 

för slow roast (se Bilaga 1), medan mycket av kaffet på marknaden rostas mörkt och 

“smakar ofta mer rost än kaffe”, enligt Låstbom. 

 

“När bönorna är rostade åldras de snabbt, de finare smakaromerna förloras 

och kaffet blir tråkigt och smaklöst. Men kaffet påverkas mer om bönorna mals eller 

utsätts för syre och solljus.” 

 

Låstbom menar inte att kaffet blir dåligt i sig, men att hållbarheten förkortas. Låstbom 

berättar att “svenskar bryr sig allt mer om vilket kaffe de dricker”, vilket är en trend 

som Johan & Nyström anammat och hoppas få fler konsumenter att börja dricka ett 

högkvalitativt kaffe. De försöker därför att hela tiden utöka tillgängligheten på sina 

bönor för att nå fler kunder, men undviker dock dagligvaruhandeln, där fokus ofta 

hamnar på pris istället för kvalité. Det är även viktigt för Johan & Nyström att kunden 

har möjlighet att ställa frågor och få kaffet malt på plats, vilket finns med i valet av 

försäljningsplats. Johan & Nyström riktar sig mot en bred kundgrupp någonstans 

mellan finsmakarna och massproducenterna, med målet att alla ska kunna hitta ett 

kaffe de tycker om i sortimentet och därmed dricka ett så bra kaffe som möjligt. 
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4.5 Intervju med Joanna Alm, VD på Drop Coffee  

4.5.1 Företaget 
Sedan Drop Coffee (se Bilaga 2) startades har fokus legat på kvalitén och för Joanna 

Alm, kafferostare på Drop Coffee och Svensk mästare i kafferostning (Drop Coffee, 

2014), handlar kvalité framförallt om råvaran vilken mäts enligt SCAAs kvalitetskala 

(se Bilaga 1). Alm berättar att; 

 

“Det kommer aldrig gå att rosta gott kaffe om man använder sig av en dåligt 

råvara, därför använder sig Drop Coffee endast av råkaffe som alltid håller minst 

85/100 på SCAAs kvalitetskala.” 

 

Inom kaffebranschen finns även andra protokoll som används för att betygsätta olika 

nyanser av smaker på kaffe, exempelvis hur mycket kropp och syra ett kaffe har, 

berättar Alm. Drop Coffee använder sig utav samma protokoll som används i Cup of 

excellence, en kaffekvalitetstävling där det mest högkvalitativa kaffet vinner berättar 

Alm. Alm strävar efter det att köpa en defektfri råvara som sedan rostas för att 

framhäva så rena, klara smaker i kaffet som möjligt. Genom rostning av kaffet vill 

Alm sedan framhäva dess identitet och inte använda rostningen som ett sätt att 

försöka dölja bristande kvalité, vilket Alm fann nödvändigt för deras tillverkning då; 

 

“Kvalité innebär olika för olika människor, därför var det viktigt för oss att 

definiera vad kvalité innebär för oss.” 

 

Alm anser att samtliga smaker i kaffet hänger ihop med att välja en bra råvara och att 

“alla smaker i kaffet måste vara bra” där Alm vill “pusha på ursprunget”, det vill 

säga att kaffet distinkt ska kunna spåras till den gård där det producerats genom både 

produktionstransparens och smak. Drop Coffee är idag en av de mindre aktörerna på 

den svenska marknaden och riktar sig med en högkvalitativ produkt till dem som 

efterfrågar den. Alm berättar därför att; 

 

”Jag vill rosta det bästa av det bästa kaffet, oavsett storlek på marknaden.” 

 

Drop Coffee bearbetar kaffet från det att råkaffet levererats till rosteriet av Nordic 

Approach, en globalt agerande råkaffegrossist. Nordic Approach levererar kaffe enligt 
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instruktioner av Alm, endast handplockade mogna Arabicabär med hög kvalité från 

Etiopien, Colombia, Kenya, Rwanda, Costa Rica, El Salvador, Gutemala och 

Brasilien. Alm berättar att Drop Coffee inte ställer krav på att kaffet skall vara 

certifierat, eftersom; 

 

“Vi betalar fem gånger mer för vår råvara än marknadspriset. Bra kvalité på 

råvaran kommer ofta från ett bra produktionssätt men en certifiering ger ingen 

garanti för ett högkvalitativt kaffe.” 

 

Företaget betalar betydligt mer för att få en råvara som framställs bra och som håller 

hög kvalité. Alm förklarar att det är viktigt att pengarna går till rätt personer och 

betalar således hellre mer till bönderna än till de som hanterar certifieringarna. Alm 

berättar att företagets storlek inte möjliggör för dem att resa runt och etablera egna 

relationer med kaffeodlarna, och att det som västerländsk kvinna kan vara svårt att 

vinna respekt hos kaffeodlarna. Därmed underlättar Nordic Approach processen 

eftersom de redan har etablerade kontakter och avtal i de kaffeproducerande länderna. 

4.5.2 Produktionen  
Drop Coffee tar emot råkaffeprover från Nordic Approach som sedan rostas, mals och 

koppas för att garantera smak och kvalité. Håller inte kaffet måttet skickas det 

tillbaka. Alm utgår alltid ifrån; 

 

“Hur höjer vi kvalitén till nästa nivå?” 

 

Alm väljer därför att lägga störst tyngd vid råvarans kvalité vid valet av vilka 

kaffesorter som skall importeras och berättar att; 

 

“Jag går bara på smak, olika metoder ger olika smak.” 

 

Med det syftar Alm på vilken torkningsmetod hon föredrar och berättar att Drop 

Coffee mestadels importerar washed processed men även natural processed, allt beror 

på hur råvaran smakar. Alm berättar även att kvalitén på råkaffet påverkas av vilken 

höjd kaffebusken vuxit på och berättar; 
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“Jag har aldrig druckit ett gott kaffe som odlats på under 1000 meters höjd.” 

 

På rosteriet används en gasdriven rostmaskin med inbyggd infraröd värme, vilken ger 

en jämn rost och en ren process för minimal miljöpåverkan. Kaffet rostas enligt en 

beräknad kurva, och under tiden kaffet rostas kontrolleras det att det håller måttet och 

smakar tillräckligt rent. Idag rostar Drop Coffee cirka 1 ton kaffe i månaden, men i 

framtiden hoppas de öka produktionen till 2,5 ton. Förutom att leverera till sin egen 

servering, levererar Drop Coffee till andra kaféer både i Sverige och internationellt. 

De har en exklusiv produkt och levererar till de som är beredda att betala. Alm 

uttrycker att hon ser de större kaffeproducenterna som konkurrenter, trots att hon 

tycker deras produkt skiljer sig markant från dem i kvalité och berättar; 

 

“Om man nu ska välja att kalla det ‘specialkaffebranschen’, så växer branschen så 

växer vi.”  

 

Alm menar att Drop Coffee har möjlighet att växa om intresset för specialkaffe (se 

Bilaga 1) ökar och därför har Alm gärna en dialog med andra kafferostare, oavsett 

konkurrens, då det handlar om att sprida kunskap. Alm berättar att hon tycker om att 

träffa “de som jag kan prata rostkurvor med” vid olika kaffetävlingar. I framtiden ser 

Alm att de inför vakuumförpackat kaffe, då deras förpackningar idag består endast av 

papper och en uppdatering av förpackningen skulle generera ett färskare kaffe med 

bättre hållbarhet. 

4.6 Intervju med David Haugaard, grundare och ägare av Haugaard 

4.6.1 Företaget 
För kvalité är råvaran den viktigaste komponenten i kaffe, anser David Haugaard, 

grundare och ägare av Haugaard (se Bilaga 2). Även om Haugaard själv endast rostar 

och förpackar kaffet är det hela produktionskedjan, från odling till servering, som är 

essentiell för att kunna säkra god kvalité på produkten. Idag är Haugaards kaffe 100 

% certifierat och Haugaard beskriver certifieringar som “ett kvitto på att man tar det 

på allvar och ger både arbetare och produkt säkerhet”. Haugaard använder sig dock 

inte av alla certifieringar och berättar att;  

 

“Jag arbetar absolut inte med Fairtrade, det är en av de märkningar jag avskyr.” 
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Valet att inte arbeta med Fairtrade beror enligt Haugaard på att “Fairtrade inte 

främjar kvalitén, snarare tvärtom, Fairtrade beror på att fattiga människor förblir 

fattiga”. Haugaard berättar att han aldrig sett något positivt gällande Fairtrade under 

de besök av kaffeplantager som han gjort och skulle därför aldrig vara med och stödja 

det. 

 

Idag importerar Haugaard råkaffe från Kenya, Rwanda, Etiopien, Jemen, Java, 

Australien, Brasilien och Palma och använder sig utav två sorters bönor. Främst 

används Arabicabönor, men även en liten del från släktet Rassemora, vilken Haugaard 

berättar är “en naturlig ‘decaf’ som gör sig bra med Arabica”. Valet att ibland 

använda blandningar (se Bilaga 1), motiverar Haugaard med att; 

 

“Blandningar är intressant, för två sorter som är helt olika kan faktiskt hjälpa 

varandra. Det är till exempel möjligt att blanda två syrliga arter som var för sig är 

odrickbara men tillsammans motverkar de syran och skapar något helt annat.” 

4.6.2 Produktionen 
Haugaard arbetar med att skapa långsiktiga relationer med odlarna istället för att 

skriva avtal, vilket ger säkerhet för både odlare och köpare genom att ömsesidigt 

skapa intresse för att vårda relationen och generera kvantitet. Haugaard beskriver sin 

produkt som “extremt jämn” då hans långa erfarenhet och kvalitén på hans 

rostningsmaskin tillsammans ger en säker produkt. Haugaard väljer att arbeta med en 

exklusiv produkt och strävar inte efter att köpa billigt för att gynna kunden då; 

 

 “Jag köper dyrt för att få den kvalité jag eftersträvar.” 

 

Kvalitetsskillnaden på ett kaffe från Haugaard och andra märken består av de 

relationer, den leveranssäkerhet och råvara samt själva skapandeprocessen av kaffet, 

enligt Haugaard.  Således förklarar Haugaard att ”jag har inga konkurrenter”. Dock 

tävlar givetvis många märken om samma kunder men som Haugaard beskriver; 

 

 “Konkurrensen ligger kanske inte i att slåss om vem som får lov att leverera 

utan konkurrensen kanske skiljer sig i form av den färdiga kvalitén.” 
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Haugaard väljer att använda både handplockat- och maskinellt plockat kaffe, det 

sistnämnda kommer främst från Brasilien och Java, då; 

 

“En maskin är mycket säkrare än en människa, därför går det inte att säga 

vilken typ av plockning som är bäst, då detta främst beror på vem som plockar 

respektive styr maskinen.” 

 

Kontroll av råkaffets kvalité sker kontinuerligt under hela processen och råkaffet 

provrostas, mals och koppas för att säkra att kvalitén är lika med den förväntade. 

Rostningen beror helt på vilken typ av böna det är, då varje böna har en egen profil 

och kräver en individuell rostning, dock väljer Haugaard att aldrig rosta mörkt. 

 

En viktig fråga för Haugaard är vattenfrågan och hur det restvatten som uppstår vid 

torkningsprocesserna återvinns. I regel föredrar Haugaard natural processed eller 

natural pulped processed (se Bilaga 1), men tack vare de relationer med odlarna som 

Haugaard skapat genom åren finns det möjlighet att påverka torkningsprocessen, 

vilket enligt Haugaard är mycket viktigt då torkningsprocessen har stor inverkan på 

smaken; 

 

“Man får en unik produkt när man får lov att vara med och experimentera och skapa 

en smak.” 

 

Idag köper Haugaard in mycket vakuumförpackat kaffe, vilket minskar risken att syre 

och UV kan komma in och bryta ner kaffearomerna. Haugaard säljer endast hela 

bönor då “hållbarheten är väldigt lång” och kommer att från och med sommaren 

packa allt sitt kaffe med kvävgas. Färskheten är en viktig kvalitetsfaktor för 

Haugaard, men trots att han inte skulle ha några problem med att sälja sitt kaffe i 

dagligvaruhandeln, skulle kontrollen av förpackningarnas färskhet på hyllan bli 

betydligt svårare. 
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5. Analys 
I följande avsnitt kopplas det teoretiska ramverket till de empiriska data som samlats 

in. Analysen utgår från de tre kvalitetsbegreppen; quality planning, quality control 

och quality improvement. Författarna analyserar hur företag inom kaffebranschen 

skapar kvalité genom dessa tre processer och hoppas även utreda hur företagen 

väljer att definiera vad kvalité på kaffe innebär för dem. 

5.1 Quality Planning 
Juran och Godfrey (1999, s. 45ff) beskriver det första steget, quality planning, i The 

Juran Trilogy som ett sätt för företag att utveckla produkter och tjänster så att de 

möter konsumentens behov. Deras synsätt samstämmer med Beckert och Musselins 

(2013) syn på en produkts synliga och osynliga egenskaper vilka kan komma att 

påverka produktens uppfattade kvalité. En både synlig och osynlig egenskap 

kafferosterierna använder kan identifieras i hur de förhåller sig till certifieringar. En 

certifiering är synlig i den aspekten att förpackningen kan bära certifieringssymbolen, 

men osynlig då ett certifierat respektive icke-certifierat kaffe ser likadant ut i koppen. 

Av intervjuerna framgår att ett ställningstagande till certifieringar är viktigt för alla 

rosterier, dock råder olika åsikter kring hur företagen ser på certifieringar. Det finns 

ett betydligt större fokus på certifieringar hos de stora rosterierna och hos Haugaard i 

jämförelse med Drop Coffee och Johan & Nyström, vilka betonar att certifieringar 

inte är en garanti för kvalité. Haugaard och Arvid Nordqvist är mest positiva till 

användandet av certifieringar, där Haugaard ser en certifiering som “ett kvitto på att 

man tar det på allvar [...]”, vilket samstämmer med vad Barreca uttrycker som; 

 

“Skillnaden i kvalité mellan en certifierad gård och en icke-certifierad gård är stor.” 

 

Certifieringar kan ses som ett sätt för företag att positionera sig på marknaden, som 

Beckert och Musselin (2013) argumenterar är det viktigt i en produkts 

marknadsföring att särskilja sig från konkurrenter. För den oinsatte konsumenten, får 

därmed ett certifierat kaffe ett högre rangtal än ett ocertifierat, vilket ligger i linje med 

Beckert och Musselins (2013) rankningssystem.  

 

Märkningen Fairtrade var särskilt debatterad bland rosterierna, där samtliga 

mikrorosterier var negativt inställda till certifieringen. Jonatan Låstbom beskriver att 
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“Fairtradebönder lever ofta i fattigdom”, vilket resulterat i att Johan & Nyström valt 

att istället betala mer för duktigare bönder, som då per automatik får en bättre 

levnadsstandard. Även Haugaard uttrycker, trots sin positiva inställning gentemot 

andra certifieringar, att “Fairtrade främjar inte kvalitén, snarare tvärtom”. Haugaard 

förklarar vidare att Fairtrade resulterar i att fattiga människor förblir fattiga, vilket 

enligt Haugaard därmed inte kan generera ett bra produktionssätt. Samtliga 

mikrorosterier och även Lindvalls Kaffe med sin nya produkt Premium uttrycker att 

de betalar ett betydligt högre pris för sin råvara än priset på kaffebörsen för att få ett 

högkvalitativt råkaffe. 

 

Både Lindvalls Kaffe och Löfbergs väljer att inte använda certifieringar i någon stor 

utsträckning då de anser att certifieringar inte genererar högre kvalité. Ulf Lindvall 

uttrycker att; 

 

“Många certifierade bönor håller inte samma kvalitet.” 

 

Medan Löfbergs inte ser att certifieringarna har att göra med kvalitén på varan även 

om de kan bidra positivt till produktionen i form av förbättrade odlingsförhållanden.  

 

Samtliga rosterier med undantag för Drop Coffee, uttrycker i intervjuerna att en 

personlig relation till kaffeodlarna var viktig för att kunna vara med och påverka 

kvalitén av produkten utmed hela processen, vilket korrelerar med det holistiska 

förhållningssätt av produktionen som Total quality management innebär enligt 

Kaynak (2003), där arbetet med att optimera kvalitén i varje steg av produktionen 

sker kontinuerligt. Detta stärks ytterligare av Haugaard och Johan & Nyström, som 

anser att personliga besök och goda relationer till odlarna är en kvalitetsgaranti som 

ger möjlighet att påverka hur bönderna odlar och skördar, vilket i sin tur möjliggör att 

de kan influera och påverka kvalitén redan i ett tidigt stadium i produktionsprocessen. 

Deras förhållningssätt speglas väl i den ”lärande process” Hackman & Wageman 

(1995) beskriver TQM som där tillverkningen övervakas, vilket försäkrar att den 

färdiga produkten möter kundens förväntningar. 

 

Drop Coffee anser att deras expertis är rostning av råkaffe och tar därför avstånd från 

processen innan leverans av råkaffet. De vill därmed överlåta odlingsprocessen och 
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upphandlandet av kontrakt till de som kan det bäst, vilka de anser är Nordic 

Approach. De andra rosterierna som är delaktiga i hela produktionskedjan visar på att 

det skiljer sig mellan hur olika företag förhåller sig till odlare beroende av storleken 

på företaget. De stora rosterierna säger sig inte ha direkt kontakt med odlarna utan 

använder sig av mellanhänder, medan Haugaard och Johan & Nyström förhandlar 

direkt med plantagerna, vilket korrelerar med Germain och Spears (1999) artikel där 

decentralisering av organisationen och Kaynak (2003) integration med leverantörer är 

viktigt för att öka innovation och korrigera bristande kvalité i produktionen. 

 

En kärnpunkt i Juran & Godfreys (1999) quality planning är hur företag differentierar 

sig på marknaden för att möta konsumenternas produktförväntningar. Den förvärvade 

informationen från intervjuerna visade att alla företag har hög kvalité som ledmotiv 

för produktionen av deras kaffe och Alm uttrycker;  

 

”Jag vill rosta det bästa av det bästa kaffet, oavsett storlek på marknaden.” 

 

Alms synsätt skiljer sig från de större aktörerna Arvid Nordqvist och Löfbergs, där en 

tillgänglighet i dagligvaruhandeln ses som en viktig del i marknadsföringen av deras 

kaffe. Trots att företagen är av olika storlek anser alla att det viktigaste är att uppnå 

hög kvalité. Däremot skiljer sig sättet att mäta kvalité, ett mikrorosteri kan till 

exempel ha högre krav än ett stort rosteri på olika kvalitetsaspekter. 

5.2 Quality Control 
Juran och Godfrey (1999) beskriver quality control som ett kretslopp där målet är att 

uppnå en stabilitet i kvalitén av produkten i fråga, vilket sker genom kvalitetskontroll. 

Stabilitet i kvalitén korrelerar med samtliga intervjuade kafferosterier där råkaffet är 

den viktigaste komponenten för stabilitet i produktionen.  Barreca jämför råkaffe med 

en bit kött och förklarar; 

 

“Om du har en seg biff spelar det ingen roll hur du steker och marinerar den, den 

kommer att vara seg på tallriken.” 

 

Där råvaran, enligt Barreca, är A och O. Ett råkaffe som inte håller hög kvalité 

skickas därför tillbaka till leverantören, eftersom det inte är möjligt att skapa ett 
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högkvalitativt kaffe av ett dåligt råkaffe. Därför är det viktigt att personerna som utför 

kontrollerna av råkaffet är kunniga, vilket samstämmer med human kvalitetskontroll, 

vilken Juran och Godfrey (1999, s. 97) beskriver förutsätter att personerna i fråga är 

kvalificerade och kompetenta att ta rätt beslut.  

 

Ett annat exempel på hur företagen erhåller en stabil och jämn produkt av 

kvalitetskontroll är genom blandningar, vilket även det kräver den ovan nämnda 

human kvalitetskontroll (Juran och Godfrey, 1999, s. 97). För de stora rosterierna 

används blandningar för att uppnå en jämn nivå i form av smak mellan de olika 

leveranserna som rostas, medan de mindre rosterierna rostar varje parti för sig och 

därmed får varje råkaffeleverans sin egen prägel. Alm beskriver att Drop Coffee 

använder endast det kaffe som de anser är av bäst kvalité vid tillfället och 

mikrorosterierna har därför ett mer varierande sortiment då de strävar efter att 

använda den bästa kvalitén de kan hitta, vilket kan variera mellan skördar. Haugaard 

anser att blandningar kan vara intressant, men framförallt att “jag köper dyrt för att få 

den kvalité jag eftersträvar”. Eftersom mikrorosterierna köper en dyrare råvara 

resulterar det i ett högre pris på produkten. Dock har mikrorosterierna en annan 

målgrupp med större incitament att betala ett högre pris för att få en exklusivare 

produkt. Kafferosterier som däremot säljer sitt kaffe i dagligvaruhandeln har en 

kundkrets som kräver att kaffet de köper skall smaka likadant varje gång och 

prioriterar istället ett rimligt pris. Blandningar möjliggör för de stora rosterierna att 

uppnå samma smaknyans oavsett varierande skördar.  

 

Författarna ser att mikrorosterierna generellt sett köper råkaffe som odlats på en högre 

höjd än de större rosterierna. Alm berättar att “jag har aldrig druckit ett gott kaffe 

som odlats på under 1000 meters höjd” vilket är i enlighet med vad Haugaard anser 

är lägsta nivå för Arabicabusken att växa på. Däremot köper Lindvalls Kaffe råkaffe 

som vuxit på minst 700 meters höjd. Företagens val när det kommer till vilken höjd 

råkaffet odlats på korrelerar med Beckert och Musselin (2013) och deras teori kring 

att produkter direkt jämförs genom rankingsystem. Kaffeföretagen har själva gjort sitt 

val av vilket råkaffe de köper och därmed vilken rang de väljer ska representera sitt 

kaffe. Det är sedan konsumenten som avgör vilket företags kaffe som de anser 

representerar högst kvalité. Dock har mikrorosterierna möjlighet att välja ett råkaffe 

som vuxit på högre höjder eftersom de säljer en mer exklusiv produkt, medan de stora 
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rosterierna köper betydligt större partier av råkaffe vilket ger dem färre 

valmöjligheter, till följd av tillgången och prisaspekten. 

 

Kaynak (2003) beskriver hela processen i Total Quality Management betydande för 

kvalité, från råvara till försäljning, vilket samstämmer med de tre huvudbeståndsdelar 

som Juran och Godrey (1999) delar in TQM i. Ett råkaffe av hög kvalité garanterar 

inte en kvalitativ slutprodukt utan “råvaran sätter potentialen och rostningen lockar 

fram potentialen” berättar Löfberg. Valet av rostning är avgörande för slutprodukten 

där rostningsgraden bör anpassas efter typen av böna för att uppnå en optimal 

rostning. Mycket av kaffet på marknaden “smakar ofta mer rost än kaffe” berättar 

Låstbom, medan Alm beskriver att det inte är möjligt att framhäva samtliga smaker i 

kaffet om det rostas mörkt. Även Haugaard väljer att inte rosta sitt kaffe mörkt i 

jämförelse med samtliga stora rosterier som säljer både mörk- och mellanrostat kaffe. 

Ett mörkrostat kaffe döljer smaknyanserna mer och gör det lättare för stora rosterier 

att uppnå en stabil smak från år till år, vilket tidigare beskrivits av Juran och Godfrey 

(1999), där quality control gör det möjligt att stabilisera kvalitén i produkten. 

5.3 Quality Improvement 
I enlighet med det tredje steget quality improvement i The Juran Trilogy (Juran & 

Godfrey, 1999, s. 126) som fokuserar på att förändra och förbättra, uttrycker samtliga 

rosterier att en konstant kvalitetsförbättring är en central punkt de arbetar med. 

 

Kaynak (2003) styrker Juran och Godfrey (1999) och förklarar möjligheten för 

företag att förbättra tillverkningen av en produkt genom att TQM är delaktig i hela 

processen, från mottagande av material till försäljning.  Låstbom berättar att dagens 

kaffe håller en betydligt högre kvalité jämfört med för några år sedan. 

Kvalitetsförbättringen har skett tack vare utvecklingen av teknik men även tack vare 

ökningen av odlarnas kunskap, vilket Johan & Nyström arbetar med genom deras 

Direct trade- samarbete. Kaynak (2003) anser att en viktig del av TQM är graden av 

integration med leverantörer, vilket direkt kan kopplas till samarbetet Johan & 

Nyström har med sina odlare. Även Haugaard berättar att han arbetar för att skapa en 

relation till de odlare han väljer att arbeta med, vilket resulterar i att det är möjligt för 

Haugaard att vara med och styra tillverkningen. När kunskapen ökar bland odlarna 
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ökar även passionen kring kaffe, vilket i sin tur genererar en bättre produkt av högre 

kvalité. 

 

Kunskapen och intresset för kvalité har även ökat hos dagens konsument, vilket 

Barreca berättar att svensken är “en påläst konsument som inte dricker vad som helst 

och Låstbom påpekar att “svenskar bryr sig allt mer om vilket kaffe de dricker”. 

Resultatet av det ökade intresset för kaffe har resulterat i att försäljningen av hela 

bönor ökat bland de stora rosterierna. Haugaard och Drop Coffee väljer att enbart 

sälja hela bönor, och Johan & Nyström har endast någon enstaka produkt som redan 

är mald. Låstbom berättar att; 

 

“När bönorna är rostade åldras de snabbt, de finare smakaromerna förloras 

och kaffet blir tråkigt och smaklöst. Men kaffet påverkas mer om bönorna mals eller 

utsätts för syre och solljus.” 

 

Mikrorosterierna väljer att endast sälja hela bönor, då hållbarheten sjunker snabbt 

efter det att bönorna malts. Här uppstår det en kvalitetsskillnad mellan dem och de 

stora rosterierna, där den största andelen av sortimentet består av malet kaffe. Juran 

och Godfrey (1999, s. 126ff) tydliggör vikten av att förbättra sin produkt eller tjänst, 

då konsumenten är konstant rörlig i sina konsumtionsmål. På grund av att 

konsumenter blir mer pålästa ökar kravet på företagen att konstant förbättra kvalitén 

av kaffet. Det är tydligt att dagens konsument både är intresserad av tillverkningen 

och den slutliga kvalitén. Lindvalls har till exempel tack vare efterfrågan på en mer 

exklusiv produkt lanserat “Premium”, medan Johan & Nyström arbetar med att göra 

sitt varumärke mer lättillgängligt så att fler kan dricka ett högkvalitativt kaffe. 

Haugaard beskriver tillverkningsprocessen av kaffe som en lång process vilken 

inkluderar allt från böna till servering. Därmed är kundens uppfattning av produkten 

extremt viktig och avgör efterfrågan, vilket stärks med Beckert och Musselins (1999) 

syn på kvalitetsskapande där det är kunden som avgör om en produkt anses attraktiv 

eller inte. Juran och Godfrey (1999, s. 27) beskriver möjligheten för företag att öka 

kundtillfredsställelsen och konkurrera med andra företag genom att förbättra kvalitén 

på sin produkt och precis som Johanna Alm berättar påverkas även andra företag 

positivt när kaffebranschen växer; 
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“Om man nu ska välja att kalla det ‘specialkaffebranschen’, så växer 

branschen så växer vi”.  

 

Ett ökat intresse av specialkaffe (Se Bilaga 1) skulle till exempel kunna resultera i att 

Johan & Nyström växer, vilket i sin tur skulle öka försäljningen för Drop Coffee. 

Därmed ser flera av företagen det som viktigt att hålla en dialog med andra 

kafferostare för att sprida kunskap och ser därmed inte de andra kafferosterierna strikt 

som konkurrenter. Genom kontakt med andra kafferosterier är det är möjligt att hjälpa 

varandra och dela kunskap, vilket syns tydligt i den hjälp Lindvalls Kaffe erbjöds från 

flera kafferosterier efter branden 2011. Lindvalls Kaffe var ensamma om att se 

samtliga andra kafferosterier som konkurrenter. De skiljer sig från övriga intervjuade 

företag som snarare ser andra kafferosterier som en källa för utbyte av kunskap, vilket 

tydligt visar på branschens vänliga attityd och inställning. 
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6. Diskussion & Slutsats 
I det avslutande avsnittet redogörs resultatet av analysen med mål att besvara 

uppsatsens fråga och syfte, kompletterad med en diskussion och förslag till framtida 

forskning. 

 

Studiens syfte är att undersöka och förklara processerna som leder till skapandet av 

kvalité hos svenska kafferosterier, där uppsatsen ämnat besvara frågan;  

 

Hur arbetar företag inom kaffebranschen med att skapa kvalité på sitt kaffe?  

 

Författarna fann att undersökningen resulterat i ett flertal intressanta slutsatser i hur 

svenska rosterier av olika storlek skapar kvalité i sitt kaffe. Resultatet visar på att 

rosteriernas helhetsprocess har stor betydelse vid kvalitetsskapande, vilken kan 

identifieras i de tre begreppen; quality planning, quality control och quality 

improvement. Författarna har i dessa identifierat fyra kärnpunkter som bidrar till 

skapandet av kvalité på kaffe; råkaffe, kunskapsdelning, relationer och certifieringar. 

 

Samtliga undersökta rosterier har haft relativt ekvivalenta tillverkningsprocesser med 

enighet om att den viktigaste komponenten för att uppnå högsta kvalité är råvaran, 

råkaffet. Ett högkvalitativt råkaffe tillhandahåller potentialen för en högkvalitativ 

slutprodukt, medan en sämre råvara aldrig kan generera likvärdig kvalité. Blandningar 

och mörkrostade bönor användes till viss del, främst hos de större rosterierna, för att 

dölja bristande kvalitet och generera jämn smak, medan mikrorosterierna vill 

framhäva varje kaffesorts unika karaktär genom en ljusare rost. Ett högkvalitativt 

råkaffe ger ingen garanti i sig utan rostningen av råkaffet är minst lika viktig vid 

kvalitetsskapande. 

 

Vad som även delades av samtliga rosterier var den vänliga inställningen till 

konkurrens, tonen i kaffebranschen är mild, då rosterier inte tar avstånd från att sprida 

kunskap, till följd av att de ser sig ha olika kundsegment. Detta inspirerande 

förhållningssätt indikerar en fertil tillväxtbransch, i vilken en ökad hälsomedvetenhet 

hos konsumenten bidrar med möjligheter för hållbar utveckling inom kaffebranschen. 
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Denna trend är tydligare bland mikrorosterierna än hos de större aktörerna, vilka inte 

påverkas i lika stor utsträckning av specialkaffebranschens storlek. 

 

Författarna ser även ett samband mellan kvalité och nära relationer mellan odlare, 

rostare och konsument, något som är mer framträdande bland de mindre 

producenterna. Ett nära samarbete verkar resultera i ökad möjlighet till övervakning 

av produktionen och på så vis generera en jämnare, högre kvalité på produkten som 

bättre möter konsumentens förväntningar. Att notera är ökningen i kvalité korrelerat 

med ökningen i pris, då en dyr produktion ger en dyr produkt. Samtliga rosterier 

instämmer med att konsumenter idag ställer ökade krav på tillverkningstransparens 

och tillgång på hela bönor. De allt mer insatta konsumenterna i kombination med en 

högre betalningsvilja har reflekterats i kaffeindustrin genom ett ökat urval av 

högkvalitativt kaffe. Tillväxten av specialkaffe korrelerar med dagens hälsotrend och 

konsumenters ökade kvalitetskrav vad gäller både produkt och tillverkning. 

 

Certifieringar visade sig ha olika betydelse för företagen, där inget tydligt samband 

mellan företagets storlek kunde härledas gällande preferenser. För några företag var 

certifieringar en kvalitetsstämpel, medan för andra innebar certifieringar inte någon 

kvalitetsgaranti. De rosterier som använder sig av certifieringar gör det för att 

förbättra odlingsförhållandena och produktens uppfattade kvalité, vilket samstämmer 

med dagens hälsomedvetenhet. Certifieringar säljer, tack vare att den insatta 

konsumenten månar om både sin och producentens hälsa. De företag som istället tog 

avstånd från certifieringar, gjorde det därför att de ansåg att certifieringar inte 

nödvändigtvis var en kvalitetsstämpel. Författarna upplevde i intervjuer och 

studiebesök att de mindre företagen har en större passion för produkten då de valt att 

lägga mer fokus på kaffet i sig och inte vilka certifieringar som använts. De har inte 

samma intresse som de större producenterna att använda certifieringar endast som ett 

säljargument. De mindre rosterierna gav intrycket att de drev företaget för sitt intresse 

av kaffe och med mindre fokus på vinst. Deras intresse i kaffe avspeglas på den högre 

betalningsviljan för råkaffe och den mindre tillverkningsvolymen som medför att de 

inte behöver tumma på kvalitén i form av en betydligt lägre kvantitet. För de mindre 

kafferosterierna handlar det mer om kvalité framför kvantitet. 
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Det finns en begränsad mängd kaffe som produceras i världen, vilket därmed innebär 

att endast en liten del råkaffe kan representera den allra högsta kvalitén. Därmed kan 

slutsatsen dras att de större rosterierna aldrig kommer ha samma möjlighet som de 

mindre att köpa sitt absoluta råkaffebehov av den högsta kvalitén, då sådana 

kvantiteter inte existerar. Därmed kan mikrorosterierna försvara sin import med att 

betala mer för råvaran då de skapar sig en större konkurrensfördel, trots sin ringa 

storlek, genom att erbjuda det mest exklusiva kaffet om än till ett exklusivt pris. Vad 

författarna uppmärksammat är att konsumenten får vad denne betalar för när det 

kommer till kaffekvalité. Kaffe med en högre produktionskostnad innebär generellt 

sett en bättre tillverkningsprocess och därmed en högre kvalité. Detta gäller oavsett 

om det dyrare priset är ett resultat av att producenten betalat för certifierat kaffe eller 

haft en närmre övervakning av produktionen. På kaffemarknaden gynnas 

mikrorosterierna av den rådande trenden inom hälsa och kvalité tack vare det höga 

pris konsumenten är villig att betala idag, med en tillverkningsprocess där primärt 

fokus ligger på att skapa det bästa möjliga kaffet snarare än en prisvärd produkt. 
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7. Förslag på framtida forskning  
Undersökningen bygger endast på ett begränsat antal observationer. Studien kan 

uppnå högre kredibilitet genom en mer omfattande undersökning med utgångspunkt 

från en större population och därmed möjliggöra vidare statistiska generaliseringar 

kring kvalitetsskapande. 

 

Studien visade på kontroversiella åsikter kring användandet av certifieringar, något en 

fördjupad undersökning av korrelationen mellan certifieringar och kvalité skulle 

kunna utreda. En fortsatt studie skulle kunna kritisera säkerheten med certifieringar; 

är en certifiering verkligen pålitlig? Författarna anser en fortsatt studie kring 

certifieringar skulle kunna inspirera ytterligare kvalitetsforskning för det alltmer 

hälsoinriktade samhället. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Kaffebranschen 
 

1. Smakparametrar 

1.1 Bönsorter 
Av omkring 60 olika kaffesorter i världen är det endast två stycken som är 

kommersiellt betydande, Arabica och Robusta. Arabica kommer ursprungligen från 

Etiopien och utgör hela 75 % av världens kaffeproduktion (Moccamaster, 2014). 

Arabica består i sin tur av hundratals varieteter som alla har sin egen prägel (Johan & 

Nyström, 2014). Arabicabönan har en mjukare smak med mer subtila smaknyanser 

och är populär att dricka i Sverige. Robustabönan kommer ursprungligen från Kongo 

och är populär i södra delar av Europa. Den har en mer bittrer smak och innehåller 

dubbelt så mycket koffein som Arabica. Robusta är således mer passande för att 

använda till espresso, då den innehåller mindre fett och ger en bättre crèma. 

(Moccamaster, 2014) Arabicabönan anses överlägsen Robusta, då den framställer 

finare, mer aromatiska bönor. Nackdelen med Arabica är att den är svårare att 

framställa då bönan kräver att den odlas i bättre jord och på en högre höjd (3000-6000 

mö.h.) än Robustaträdet, som är en mer tålig sort och kan oavsett höjd odlas i 

kafferegionerna. (Scribblers Coffee, 2009)  

 
1.2 Odlingsförhållanden 
Det finns flera faktorer som påverkar kaffets smak, men vart det odlas samt 

förutsättningarna i området påverkar smaken mest (Moccamaster, 2014). En kaffesort 

som odlas på en högre höjd mognar långsammare och får en högre densitet till följd 

av den låga syrehalten. Kaffet får då mer arom och smak (Johan & Nyström, 2014). 

För att uppnå en jämn kvalitet på kaffet så att smaken inte förändras från år till år 

använder sig många kaffemärken av blandningar från olika länder och det kan finnas 

upp till 15 kaffesorter i en blandning (Moccamaster, 2014). 

 
1.3 Torkningsprocess 
När kaffebönorna har skördats påbörjas den så kallade processen eller förädlingen, det 

vill säga kaffebönorna torkas på olika sätt. Beroende på den metod som används får 

bönan sin specifika prägel som bidrar till dess smak och arom. Det finns fyra 

huvudsakliga processer, vilka är Natural, Honey, Pulped Natural och Washed. 
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Natural innebär att bönorna läggs ut i solen för att torka med både fruktkött och skal 

kvar, vilket tar upp till tre veckor. När fruktköttet får vara kvar ger det kaffet en högre 

sötma och mer kropp. Denna process är vanlig i länder med knapp tillgång till vatten, 

ofta länder i Afrika. I processen honey torkas bönorna utomhus med det omgärdade 

mucilaget, sockerlagret, men skal och fruktkött avlägsnats. Det ger ett sötare kaffe 

med mycket kropp. Pulped natural innebär att kaffet skickas till en processtation som 

avlägsnar bönan från kaffefrukten. Bönorna packas sedan i stora säckar för att torka 

till 40 % fuktighetsgrad. En lyckad process ger en intensiv sötma, stor mun och rund 

syrlighet till kaffet. Denna process hör främst till Brasilien. Den fjärde processen, 

Washed, användes ofta för kaffe som har vuxit på hög höjd och ger en ren och elegant 

karaktär med något högre syrlighet. Vid processen sorteras bären i ett vattenbad och 

skal och fruktkött tas bort för att sedan läggas i vattenbassänger. Detta gör att bönorna 

fermenteras och dess mucilage försvinner, vilket tar 24-36 timmar för att sedan tvättas 

rent innan det får torka i solen. (Johan & Nyström, 2014) 

 
1.4 Rostning 
Innan rostningen är kaffebären blekt gröna och har ingen speciell arom. För att kaffet 

skall få sin karaktär krävs att det rostas, vilket är en viktig del i bearbetningen av 

kaffet. Vid rostningen av kaffebönan framträder de smaker som identifierar kaffet 

som produkt. Färgen på råkaffet övergår då från grönt till brunt och dess arom 

framträder. Beroende på vilken rostningsgrad som används kan kaffet klassas från 

ljust till mycket mörkt beroende på tidslängden och temperaturen. Rostningsgrad 

användes således beroende på vilken karaktär kaffet har, dess unika smak eller dess 

användningsområde. (Moccamaster, 2014) När kaffebönor rostas beskrivs det som 

“crack”, eller så kallad knäppning. I början av rostningen går det ganska långsamt 

men när bönorna börjar få en ljusbrun färg börjar bönorna att svälla och ger ifrån sig 

ett knäppande ljud, därav benämningen “första knäpp”. När bönorna sedan börjar får 

en mer mörkbrun ton sker “andra knäpp” och efter andra knäppet blir bönorna fort 

mörka. Vid “andra knäpp” är kaffet färdigt, optimal rostningsgrad har nåtts och 

bönorna har fått en jämn oljig ton. Så fort råkaffet har rostats blir det en 

förbrukningsvara och hållbarheten förkortas snabbt. Råkaffe har en hållbarhet på upp 

till två år medan ett rostat kaffe bör drickas inom de närmsta veckorna. (Rostakaffe, 

2014)  
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Riktlinjen är att en ljusare rost ger en mer elegant och syrlig smak medan en mörkare 

rost ger mer bitterhet (Johan & Nyström, 2014) och mindre koffein (Moccamaster, 

2014). Rostningen skiljer sig även mellan de olika bönsorterna. Arabicabönan kan 

rostas kortare och på lägre temperatur för att få fram finare nyanser av kaffet, medan 

Robustabönan kräver en mer aggressiv rostning för att få fram sin kaffearom, då den 

saknar mer lena aromer rostas kaffet mörkt och smakar då mer rost. Robusta kan 

användas i blandningar för att minska syran hos Arabica. (Haugaard, skandinavisk 

stil) 

 
1.5 Malning 
När kaffebönorna är rostade mals kaffet, där malningsgraden beror på typen av 

kaffeböna för att uppnå den bästa aromen. Riktlinjen är att ju längre vattnet har 

kontakt med kaffet desto grövre skall kaffet malas. Till bryggkaffe användes till 

exempel en medelgrov malning. (Moccamaster, 2014) När kaffet har malts minskar 

hållbarheten snabbt och bör användas direkt efter malning så syre inte hinner bryta 

ner smaken (Rostakaffe, 2014).  

 
2. Bestämmelser 

2.1 Ursprung 
Klassificering av kaffe beror på vartifrån kaffet ursprungligen kommer ifrån. Ett 

Single Estate kaffe innebär att kaffet kommer från enskilda gårdar och har både 

odlats, processats och exporterats från en enda gård. Single Origin betyder att odlare 

inom ett område tillsammans har drivit en processtation vid förädlingen av kaffebäret. 

Sedan finns det blandningar som kan bestå utav kaffesorter från olika delar av 

världen. Blandningar gör det möjligt att kunna styra smakerna. Ett kaffe som har 

plockats på en och samma dag är en Mikrolott. Kaffet plockas då när det är som bäst, 

vilket gör att bönan får sin optimala karaktär. (Johan & Nyström, 2014) 

 
2.2 Kaffebörsen 
Kaffe är världens näst mest handlade råvara efter råolja och handlas på större 

råvarubörser, där de största marknaderna är London och New York. Vilket pris som 

sätts på kaffebörsen bestäms av utbud och efterfrågan och således är priset på kaffe 

konstant rörligt. (Råvarumarknaden, 2011) 
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2.3 SCAAs kvalitetskala 
SCAAs står för Specialty Coffee Association of America och är en kvalitetsskala för 

mätning av kaffe. Kvalitetsskalan redogör vilken standard som krävs vid så kallad 

“koppning” av kaffe för att försäkra bästa möjliga kvalitet. Koppning innebär att efter 

råkaffet har rostats vägs en specifik mängd bönor upp för att sedan malas. Efter kaffet 

malts tillsätts varmt vatten för att låta kaffet dra och sedan provsmakas. Koppning 

används för att utvärdera olika smakattribut ett kaffe har. (SCAA, 2014)  
 

Ett kaffe som går att spåra dess ursprung och har efter koppning genererat minst 80 

poäng av 100 möjliga i ett ett formulär av SCAAs karaktär, får kallas specialkaffe. Ett 

specialkaffe har dessutom odlats och skördats enligt förhållanden som anses bäst och 

då haft möjlighet att utveckla dess karaktäristiska smaker och aromer. (Åre 

Kafferosteri, 2014) 
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Bilaga 2. Kaffeföretag 
 
1. Storleksparametrar 
Det finns olika stora kafferosterier och ett större kafferosteri består av en anläggning 

där råkaffe, köps in för att behandlas till ett drickbart kaffe, vilket sker genom 

rostning och malning. Det finns även mindre kafferosterier, så kallade mikrorosterier. 

Totalt finns det omkring 20 mikrorosterier i Sverige vilka rostar så kallat specialkaffe, 

som är ett färskare kaffe med raffinerade smaker. (Foood, 2014)  

 
2. Intervjuobjekt 
I denna studie har sex olika kaffeföretag med eget rosteri i Sverige undersökts. Nedan 

presenteras de kort, för att ge en inblick i rosteriernas historia. 

 

2.1 Arvid Nordquist  
År 1884 öppnade Arvid Nordquist en butik under eget namn på Nybrogatan i 

Stockholm, men är idag ett handelsbolag som verkar i hela Norden. Arvid Nordquist 

är tredje generationens familjeföretag och leds idag av Anders Nordquist. Företagets 

kafferosteri ligger i Solna utanför Stockholm och arbetar för kvalitet, service och 

hållbarhet. (Arvid Nordquist) De har kontor i både Stockholm, Helsingfors, Oslo och 

Köpenhamn med omkring 170 medarbetare och en omsättning på 1400 miljoner 

kronor (Alla Bolag, Arvid Nordquist Handelsaktiebolag).  

 

2.2 Löfbergs 
Löfbergs grundades år 1906 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Det är ett familjeägt 

företag med egna rosterier i Sverige, Norge, Danmark och Lettland. Löfbergs är en 

stor internationell importör av ekologiskt och Fairtrade kaffe. (Löfbergs) Löfbergs 

lägger vikt på kvalitetsfokus från plantagerna till konsumtionstillfället, samt ett socialt 

och miljömässigt ansvar med passion för produkten (Löfberg, Kathrine). De har idag 

280 anställda och en omsättning på 970 miljoner kronor (Alla Bolag, Löfbergs Lila 

Aktiebolag ). 

  

2.3 Lindvalls Kaffe  
Lindvalls Kaffe är ett femte generationens familjeföretag, som startades år 1891. 

Deras kafferosteri ligger i Uppsala och företaget har sedan Gustav V:s tid varit 

Kunglig Hovleverantör. (Lindvall) Företaget har omkring 20 anställda och en årlig 

omsättning på 60 miljoner kronor (Alla Bolag, Lindvalls Kaffe Aktiebolag). 



	   52	  

 

2.4 Johan & Nyström 
I november 2004 grundades Johan & Nyströms mikrorosteri med målet att rosta ett 

mer exklusivare, godare, roligare, rättvisare och mer ekologiskt kaffe. Deras 

kafferosteri ligger i Tullinge utanför Stockholm där de använder sig av metoden slow 

roast vid rostningen av sitt kaffe. Slow roast är en långsam rostningsmetod på 12-15 

minuter som sker för hand i små omgångar på deras två rostningsmaskiner från 1956. 

(Johan & Nyström) Idag har Johan & Nyström omkring 25 anställda och en 

omsättning på 80 miljoner kronor (Alla Bolag, Johan och Nyström Kafferostare och 

tehandlare AB). 

 

2.5 Drop Coffee  
Mikrorosteriet Drop Coffee öppnades i samband med deras två kaféer belägna i 

Stockholm 2009 (Drop Coffee, The Café) och har sitt kafferosteri i 

Midsommarkransen utanför Stockholm. Där satsar de på kvalitetssäkring i hela 

kedjan, från producent och internationell handel, till rostning och bryggning. (Drop 

Coffee) Idag har företaget 9 anställda och en årlig omsättning på 5 miljoner kronor 

(Alla Bolag, Drop Coffee AB).  

 

2.6 Haugaard 
Haugaard är ett mikrorosteri som startades av David Haugaard. Efter att David 

Haugaard flyttat till Stockholm hyrde han in sig i en lokal hos kafferosteriet Johan & 

Nyström där han experimenterade med kaffe. Charles Nystrand som vann Årets 

Barista 2005 coachades av Haugaard och 2006 rostade Haugaard till hälften av alla 

finalister. (Foood, 2014) Idag har företaget 2 anställda och en årlig omsättning på 

knappt 4 miljoner kronor (Alla Bolag, Haugaard Stockholm AB). 
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Bilaga 3. Certifieringar 
 
1. Certifieringar 
Kaffe kan ha olika certifieringar beroende på om de uppfyller de ställda kraven. Dessa 

certifieringar kan vara KRAV, Fairtrade, UTZ Certified, Rainforest Alliance eller 

Ekologiskt Jordbruk Europa. För att en gård skall bli certifierad krävs en hög avgift 

för varje typ av certifiering, vilket för små odlare ofta blir en alldeles för dyr 

investering. En certifierad gård är dessutom beroende av pengar för att ha råd att 

betala de olika inspektioner som certifieringarna utför samt för att ändra produktionen 

till de krav som måste uppnås för att erhålla certifieringen. (Swedwatch, 2008) Nedan 

presenteras några av de mest kända certifieringarna inom kaffeodling. 

 

1.1 KRAV  
KRAV är en svensk märkning och står för ekologisk produktion, vilken har som syfte 

att producera livsmedel med största möjliga hänsyn till både djur och miljö. En 

KRAV- certifiering kräver att produkten skall ha producerats enligt EU:s regler 

gällande ekologisk produktion, vilket innebär produktion utan kemiska 

bekämpningsmedel och konstgödsel samt att varan inte får innehålla några 

genmodifierade organismer, GMO. (Selecta, 2014) 

 

1.2 Fairtrade  
Fairtrade fokuserar på mänskliga arbetsvillkor och baseras på FN:s deklaration om 

mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barns rättigheter samt de grundläggande 

ILO- konventionerna. Uppfyller odlare certifieringen erhåller de ett minipris för sitt 

kaffe som är oberoende av världsmarknadspriset för samma volym som efterfrågas av 

Fairtrade. Den extra premien som utlovas går till ekonomisk och social utveckling. 

(Selecta, 2014) 

 
1.3 UTZ Certified  
Certifieringen UTZ Certified garanterar att ett kaffe är producerat enligt ett 

miljösynpunkt ansvarsfullt sätt och att dess produktion har rimliga villkor. 

Certifieringen baseras på UTZ Kapehs Code of Conduct, som innehar kriterier för 

socialt och miljömässigt ansvarstagande vid produktion samt en effektiv styrning på 

odlingen. (Selecta, 2014) 
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1.4 Rainforest Alliance  
Rainforest Alliance fokuserar på ekosystemet och är en internationell miljömärkning 

som arbetar för en långsiktigt hållbar kaffeproduktion. För att erhålla denna 

certifiering måste råvaran vara producerad under socialt acceptabla och miljövänliga 

förhållanden. (Selecta, 2014) 

 

1.5 Ekologiskt Jordbruk Europa  
Certifieringen Ekologiskt Jordbruk Europa innebär att produkten överensstämmer 

med EU:s regler för ekologiskt jordbruk. Denna märkning är obligatorisk för all 

färdigpackad ekologisk mat inom EU från och med juli 2010. Men det är även möjligt 

att använda logotypen för ekologiska produkter frivilligt utan att de är färdigpackade 

inom EU eller för ekologiska produkter som importerats från länder utanför EU. 

(Selecta, 2014) 

 
2. Kvalitetsmärkning 
 
2.1 Direct trade  
Direct trade är en kvalitetsmärkning, som skiljer sig från andra certifieringar genom 

att den inte involverar en mellanhand, alltså att en tredje part bedömer kvalitén på 

produkten. Certifieringen är ett skyddat varumärke i Sverige av Johan & Nyström, 

men används runtom i världen. Ett Direct trade kaffe innebär att ett nära arbetssätt 

existerar mellan kaffeodlare och kafferostare, där pengarna oavkortat når bonden och 

tillverkningsprocessen har total transparens. Odlarna som märkts med certifieringen 

använder sig av ekologiska principer med ett hållbart förhållningssätt. (Johan & 

Nyström, 2014) 
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Bilaga 4. Intervjufrågor 
 
Intervjuguiden har konstruerats efter en struktur med tre teoretiska begrepp, quality 

planning, quality control och quality improvement. För varje begrepp finns sedan 

följdfrågor som använts beroende på hur informativa svar respondenten gav. 
 

Quality Planning (Kvalitetsplanering) 
Beskriv hur ni utvecklade ni ert kaffe till den produkt ni producerar idag? 

• Vilka egenskaper/attribut trycker ni extra på vid framställningen av er 

produkt? 

• Vad innebär kvalité för er? 

• Hur arbetar ni med certifieringar och vilka använder ni er utav och varför? 
 

Quality Control (Kvalitetskontroll) 
Berätta hur ni arbetar med att uppehålla/bevara kvalitén på ert kaffe? 

• Uppdaterar ni ert sortiment? 

• Kontrollerar ni att kaffet håller samma smak? 

• Prövning av kaffe och resultat av förfiningsprocessen, hur återkopplas det? 

• Hur arbetar ni med övervakning av processer: bönsorter, odlingsförhållanden, 

torkningsprocess, rostning och malning? 
 

Quality Improvement (Kvalitetsförbättring) 
Berätta hur ni arbetar med att förbättra ert kaffe? 

• Hur ställer ni er mot konkurrenter? 

• Hur ser det ut i butik och hur har ni resonerat kring prissättning av 

produkterna? 

• Vad finns för framtida utvecklingsplaner för er produkt? 
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