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VÄLJ RÄTT KAFFE 

 
Efter önskemål från er nyhetsbrevsläsare kommer här ett nyhetsbrev om kaffe som flera av er 
har efterlyst. 
 
Kaffe är för många en dryck som bara måste finnas med varje dag och de som är beroende av 
drycken måste starta dagen med en kopp kaffe för att komma igång ordentligt. Vi svenskar 
dricker i genomsnitt ca. 10-11 kg kaffe per år och person, vilket gör att vi är ett av de folk 
som dricker mest kaffe av alla tillsammans med finländarna.  
Det finns även studier inom den medicinska litteraturen som visar att intag av kaffe är 
relaterat till en minskning av gallsten, reumatism samt urinvägs- och tarmcancer.  
Då kan man ju tro att ett stort intag av kaffe förbättrar vår hälsa, men tyvärr är det inte så. För 
andra studier har visat ett klart samband mellan om man dricker fler än tre-fyra koppar per 
dag och olika tillstånd såsom oro, lättretlighet, aggression, depression, paniksyndrom, 
insomningsproblem, rastlösa bensyndrom, huvudvärk, eksem, magkatarr, inflammation i 
matstrupen, magsår, benskörhet och äggstockscancer. En av anledningarna till detta, är att 
koffein blockerar kroppens upptag av järn, viket gör att vi har svårare att producera nya röda 
blodkroppar samt att syresätta dessa. Detta resulterar i ökade aggressioner, trötthet, rastlösa 
ben och ökad risk för infektioner. 
Dessutom har kaffedrickande associerats med en ökad halt av homocysteine (en aminosyra) i 
blodet, vilket är kopplat till ökad risk för åderförkalkning. Koffein kan även förvärra en 
tinnitus om man har problem med detta. 
Kaffe försvårar även kroppens förmåga att producera melatonin vilket gör att vissa personer 
får svårare att somna på kvällarna och de som tror sig om att sova bra, sover sällan tillräckligt 
tungt för att vara helt utvilade på morgonen. 
En svensk studie, som genomförts nyligen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och 
Karolinska sjukhuset i Stockholm, pekar på att det finns samband mellan kaffedrickande och 
benskörhet. 
Studien visar att kvinnor som dricker mycket kaffe, minst fyra koppar om dagen och 
samtidigt har för lågt intag av kalcium (under 700mg/dag) drabbas oftare av frakturer i arm, 
rygg eller höftleder. 
 
Nu är det väl så att de flesta väljer nog inte bort sitt älskade kaffe bara för de risker som finns 
och dessutom så finns vissa fördelar med att dricka sin två eller kanske tre koppar om dagen, 
men då är det väldigt viktigt att man väljer rätt kaffe. 
 
Fördelar med kaffe 
En amerikansk studie visar att kaffedrickare löper mindre risk att få Parkinsons sjukdom.  
Koffein vidgar blodkärlen och höjer muskulaturens arbetsförmåga. Det ökar 
ämnesomsättningen och värmebildningen samt stimulerar bildningen av adrenalin. 
Kaffe ökar effekten av värktabletter med 40 procent vid framförallt smärta. 
En undersökning från Harvard, England, visar att kvinnor som regelbundet dricker kaffe löper 
66 procents mindre risk att begå självmord. 
Koffeinet bryts ner till theophyllin i kroppen. Det är ett ämne som används för att lindra 
effekterna av astma. 
Amerikanska forskare har upptäckt att en kombination av ibuprofen och koffein har god 
effekt vid huvudvärk. 
Forskning tyder på att leversjukdomar, som är vanliga bland alkoholister, är mindre vanliga 
bland kaffedrickande alkoholister än bland alkoholister som inte dricker kaffe. 



Edward Giovannucci, professor vid Harvard Medical School, menar att risken för 
ändtarmscancer minskar med 24 procent om man dricker kaffe. 
Koffein sägs dra vatten ur fettcellerna. Ett gammalt tips mot celluliter är att massera in 
avsvalnad kaffesump på stjärt och lår. Flera cellulitkrämer innehåller koffein. Däremot 
fungerar det nog inte om man dricker kaffet. 
 
 
Kaffe är mycket tungt besprutat 
Det mesta av vårt kaffe kommer från Sydamerika. Där är besprutningsgifter tillåtna som är 
starkt begränsade och i vissa fall helt förbjudna inom EU. Kemikalier som är extremt farliga 
för alla levande organismer och då även människan. Vanliga bekämpningsmedel på 
kaffeplantagen är: Parakvat, endosulfan och lindan. men även många andra förekommer som 
är mycket farliga. Rester finns ofta kvar i kaffet om det inte är ekologiskt. 
 
Parakvat (paraquat) används som ogräsbekämpningsmedel och är akut giftigt för både djur 
och människor. Det bryts ner långsamt och ansamlas i jorden. Till dags dato saknas motgift. 
Kommer man i direktkontakt med ämnet, så tar det bara en månad innan man dör. Om man 
däremot får i sig ämnet som rester av bekämpningsmedel i t.ex. kaffe, sojaprodukter eller 
ananas, så kan man på sikt drabbas av skador på lever och njurar, men ämnet kan även 
påverka hjärta och muskler. 
Tillverkarna säger att parakvat inte är farligt för bönderna om de till punkt och pricka följer 
säkerhetsanvisningarna. Tyvärr så får de flesta som hanterar ämnet, på odlingarna, snabbt 
svåra skador. Då menat tillverkaren att detta orsakas av att de inte kan läsa. Det finns även en 
stark koppling mellan parakvat och Parkinsons sjukdom. 
Nu är det kanske inte så att just vi i Sverige, som dricker några koppa kaffe om dagen, 
kommer att drabbas av detta. Men vill vi vara orsak till att människor skadas svår och att barn 
blir föräldralösa i de länder där kaffet odlas.  
Det är ju så lätt att göra något åt detta. Köper vi ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, så slipper 
vi att vara orsak till detta. 
 
Endosulfan är ett extremt giftigt ogräsbekämpningsmedel som även är giftigt för däggdjur,  
fiskar, fåglar och insekter. På grund av dess hot mot människors hälsa och miljön, tog man 
fram ett globalt förbud vid Stockholmskonventionen i april 2011. Förbudet skulle gälla från 
juli 2012 men man fick 5 år på sig att avveckla ämnet. EU, Australien och Nya Zeeland, några 
afrikanska stater, USA och en rad andra länder har redan förbjudit ämnet. Faktiskt även 
Brasilien. Men tyvärr förekommer ämnet fortfarande vid besprutning av kaffebuskar och vid 
sojaproduktion. Vi får ju dessutom kaffe från flera länder som inte har förbjudit ämnet. 
Ämnet används fortfarande i stor utsträckning i Indien, Kina och flera andra länder.  
Tillverkningen av endosulfan sker främst i Indien och Kina. 
Här gäller samma som ovan, köp ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, så slipper vi vara orsak 
till att detta ämne sprids. 
 
Lindan som kanske är det minst farligaste av dessa tre ämnen, om man nu kan säga så. 
Arbetarna dör eller skadas allvarligt av alla tre av dessa ämnen. 
Lindan är ett insektsbekämpningsmedel och ett mycket farligt nervgift som bl.a. stör GABA-
produktionen i hjärnan. Ämnet påverkar nervsystemet och kan bindas i lever och njurar och 
kan dessutom orsaka endokrina störningar. (nervstörningar).  
Ämnet är förbjudet hos oss, men får finnas i läkemedel mot skabb och löss. 
 
Kräv även ekologiskt och rättvisemärkt kaffe på jobbet 



Det mesta kaffet dricker vi nog idag på våra arbetsplatser. Alla leverantörer bör ha ekologiskt 
och rättvisemärkt kaffe i sitt sortiment, så säg till att ni vill ha detta även i er kaffemaskin på 
jobbet. 
 
Rättvisemärkt kaffe 
När vi som konsumenter väljer rättvisemärkta produkter, bidrar vi till att odlare och anställda 
har något förbättrade ekonomiska villkor och arbetsförhållanden. Vi är inte heller orsak till 
barnarbete som inte förekommer vid rättvisemärkt produktion. 
Utöver den något högre betalningen för varan får odlarna också en extra premie. Den ska 
används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t.ex. till en ny skola, nya 
bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska 
användas tas gemensamt av odlarna. Även om detta inte fungera till 100% överallt, så har 
man på många håll, ändå lyckats med det sociala arbetet. 
Rättvisemärkt handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation, utan kriterierna 
främjar också demokratin, organisationsrätten samt tar miljöhänsyn i produktionen, då ofta 
den rättviseodlade produkten även är ekologisk.  
 
Hur gör man kaffe? 
Varje kaffefrukt innehåller normalt två bönor. När bönan är plockad så måste man skala den. 
Det finns två metoder och den vanligaste är att bönan torkas under ca. tre veckor. Bönorna 
vänds flera gånger om dagen tills de är ordentligt torra. Sedan tas det tunna skalet bort i ett 
tröskverk, för det är bara fruktköttet man vill åt.  
Den andra metoden (Den våta metoden) är mycket krångligare och dyrare än den torra och 
inte alls så vanlig. Kaffebönorna förs genom kanaler med rinnande vatten, där skovlar får de 
skadade bönorna att flyta ovanpå vattnet. Dessa skiljs från de oskadade som förs vidare till en 
jäsningsbassäng. 
Bönorna får jäsa i 12 till 36 timmar. Under jäsningen sker en kemisk process som ger kaffet 
dess syrlighet. Det är viktigt att jäsningsprocessen avbryts i rätt tid, för att kaffets smak och 
kvalitet ska bli så bra som möjligt. Efter jäsningen sköljs bönorna rena i vatten och torkas i en 
vecka. När bönorna torkat och bara innehåller 12 % vatten, avlägsnas skalet i tröskverket. 
Kaffe som behandlats med den våta metoden kallas för tvättat kaffe. 
 
Vid rostningen kommer de olika sockerarterna och de eteriska oljorna fram som ger kaffet sin 
smak och arom.   
 De två vanligaste metoderna för att rosta kaffe är trumrostning och varmlufts rostning. Vid 
trumrostning rostas bönorna i roterande behållare. När bönorna anses vara tillräckligt rostade 
kyls dom av för att de inte ska bli överrostade.  
I varmluftsrostning hettar man upp bönorna med varm luft. Kaffet rostas i ca 200 grader i 10 
min för mellanrostat kaffe. När kaffet rostas så sväller bönorna och blir dubbelt så stora. Ett 
ljusrostat kaffe har en större syra och en skarp smak. Medan ett mörkrostat kaffe har en 
fylligare och bittersöt eftersmak. 
Vid rostning användes förr avgaser från dieselmotorer, men denna metod är helt borta idag. 
När man behöver värme vid rostningen används idag gasol. 
 
Koffeinfritt kaffe 
När man tar bort koffeinet i ett kaffe, används i de flesta fall lösningsmedel. Så det är bättre 
att låta bli helt än att dricka detta helt onödiga kaffe. Dessutom är det ju inte heller ekologiskt. 
 
Vid köp av kaffemaskin eller kapselbryggare 
Se alltid till att det finns ekologiska och rättvisemärkta alternativ till din bryggare, annars är 
det ingen idé att köpa den. 
 



Svårt att sluta 
Det är mycket svårt att sluta dricka kaffe om man blivit beroende. Och sluta helt behöver man 
nog inte heller, om man köper ekologiskt kaffe och inte dricker för många koppar per dygn. 
Däremot vid graviditet bör man vara mycket sparsam med koffein ock helt avstå då fostret 
inte mår så bra av detta ämne. Tänk på som gravid att även svart te och cola-drycker 
innehåller koffein.   
Om man vill sluta dricka kaffe och gör det helt abrupt kan det uppstå stressymtom som 
huvudvärk, oro, irritation, sömnlöshet, insomningsproblem och depression. Vid gradvis 
nertrappning tenderar symtomen att bli mildare. Om man trappar ner gradvis tenderar 
symtomen bli mildare. 
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