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Vet du detta om kaffe och koffein? 

 

Kaffe ligger oss svenskar varmt om hjärtat. Vi är ett av de länder som dricker 
mest kaffe i världen. Men det är stor skillnad på kaffe och kaffe. Kokkaffe, 
bryggkaffe, pulverkaffe, presskaffe och automatkaffe skiljer sig ganska mycket 
från varandra både i smak, innehåll av fetter, garvsyror och i lämplighet att 
dricka.  
Nya forskarrön visar att kokkaffe innehåller mer av kolesterolhöjande kaffefetter 
än andra sätt att göra kaffe. Detta beror på att vattnet värms till 100 grader och 
att kaffet under en längre tid har möjlighet att lösa sina fetter i det kokande 
vattnet. I lägre temperaturer som i t.ex. en kaffebryggare är temperaturen 
normalt under 100 grader när vattnet drar ur kaffet. I kokkaffe finns det upp mot 
80 gånger så mycket kaffefetter som det finns i bryggkaffe. 
  
Nu är det kanske inte så farligt med de kolesterolhöjande fetterna, som man trott 
tidigare, då allt mer forskning visar att högt kolesterol i de flesta fall gör mer 
nytta än skada. Kroppen höjer kolesterolet som ett skydd mot stress, rökning, 
dåliga kostvanor, övervikt och när kroppen inte får tillräckligt med motion. Att 
vi skulle öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar när vi får lite högre kolesterol, 
är en teori som bara lever kvar hos dåligt insatta läkare. Dessutom har forskaren 
Lena Nilsson och hennes kollegor vid Folkhälsa och medicin vid Umeå 
universitet upptäckt att dessa fettsyror minskar risken för bröstcancer, men 
tyvärr även ökar risken för cancer i bukspottskörteln, samt för lungcancer hos 
män. 
Forskningsresultatet omfattade 64 603 personer i Västerbotten och publicerades 
nyligen i den vetenskapliga tidskriften Cancer Causes and Control. 
 
Under senare år har det blivit allt populärare att dricka kaffe av olika sort och 
smak som serveras på caféer och kaffebarer och många vill ha sitt kaffe gjort av 
nymalda bönor så att så mycket som möjligt av aromerna i kaffet finns kvar. 
 
Mest kaffe per person i världen dricks i Finland, men vi svenskar kommer som 
god två. De stora kaffemängderna hänger förstås samman med att många är 
beroende av koffein och dess uppiggande effekt. Vissa kaffedrickare drabbas till 
och med av abstinensliknade symtom i form av huvudvärk och orolighetskänsla 
när koffeinhalten i blodet sjunker. 
 
Det första kaffet kom till Sverige år 1685 och i början av 1700-talet hade 
Stockholm ett femtiotal caféer eller kaffehus som det hette då. 
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Vid 1756 års riksdag infördes ett förbud mot kaffedrickande och blev någon 
ertappad med att dricka kaffe blev det böter. Men 1769 hävdes förbudet och 
ersattes med en importtull. Ytterligare tre förbud mot kaffe genomfördes i 
Sverige 1794-1796, 1799-1802 och 1817-1823. 

1718 var importen till Sverige 712 ton det vill säga 0,33 kg per person och idag 
är importen 110.000 ton vilket motsvarar över 10 kg per person och år. 

41% av det kaffe vi importerar till Sverige kommer från Brasilien. Brasilien är 
också ett av de länder som använder mest bekämpningsmedel på sina 
kaffeodlingar, så därför att det nog en bra idé att köpa så mycket ekologiskt 
kaffe som möjligt.  

Problem med kaffe. 
Kaffe är ett av världens mest besprutande livsmedel. Effekterna på miljö och 
hälsa är förödande. Människor som jobbar på och bor i närheten av 
kaffeplantagen förgiftas och dör av bekämpningsmedlen.  
I dagsläget finns det glädjande nog alternativ. Mellan 80 och 100 olika 
kaffeprodukter som säljs i Sverige är ekologiskt odlade eller KRAV-märkta. 
Bland dem finns varor som är lämpade både för privatpersoner, företag och för 
caféer.  
På ca. 70-80% procent av kaffeodlingarna, som inte är ekologiskt odlade, 
används mycket giftiga bekämpningsmedel, många sedan länge förbjudna i 
Europa. Två av dem heter parakvat och lindan. Enbart i Brasilien, rapporteras 
varje år cirka 200.000 fall av förgiftningar och 100-tals dödsfall bara på grund 
av parakvat. Nu är det svårt att säga hur många av dessa som just kaffet står för, 
då dessa ämnen används även i soja- och tobaksproduktion. 
 
Av de drygt 10 kilo kaffe som en genomsnittssvensk dricker per år är bara var 
20:e kopp brygd på ekologiskt odlat eller KRAV-märkt kaffe som odlats utan 
gifter.  
Det ekologiska kaffet är så kallat skuggkaffe som odlas tillsammans med många 
olika träd och andra växter. Den rika växtligheten hjälper till att hålla vatten 
kvar i marken, löven återför näring till marken och håller borta en del växter 
som annars bekämpas som ogräs med gifter. Fåglar, fladdermöss, myror och 
spindlar som är naturliga fiender till skadeinsekter, trivs i den omväxlande 
miljön. Att kaffebuskarna inte står för tätt bidrar också till att minska 
spridningen av parasiter och skadedjur.  
 
Stora företag som IKEA och Scandic Hotel serverar redan nu bara KRAV-kaffe, 
liksom även många mindre caféer. Det är inte svårt att byta kaffe till ekologiskt 
då det finns i de flesta butiker och om en person säger att det ekologiska kaffet 
inte är gott, är det en framkallad teori, då det inte finns någon som helst 
smakskillnad. Däremot kan det ekologiska kaffet smaka bättre mentalt, då man 
vet att man inte bidrar till att människor, som odlar kaffet, tar skada eller att man 
inte dricker ett kaffe som kan innehålla rester at starka bekämpningsmedel. 
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Ska man dricka kaffe? 
Om man själv känner att man mår bra av kaffe, är det ingen fara att dricka ett 
par koppar kaffe om dagen, men man bör nog hålla sig till tre eller max. fyra 
koppar. Detta beror också på vilket kaffe man dricker, hur gammal man är och 
om man är gravid eller inte. Det finns forskning som visar att om mamman 
dricker kaffe regelbundet under en graviditet ökar risken för att barnet ska födas 
för tidigt. Det finns även forskare som påvisat att foster som utsatts för koffein, 
när de ligger i magen, oftare drabbas av försenat utvecklat skelett är barn som 
inte utsatts för koffein.   
Jag tycker att gravida ska strunta i kaffe helt, även om socialstyrelsen säger att 
ett par koppar kaffe om dagen inte är så farligt när man är gravid. Men allt som 
mamman äter och dricker tar ju även vägen genom fostret och barn oavsett hur 
stora de är bör nog undvika koffein de första 15-16 åren i livet. (Tänk på att 
starkt koffein även finns i te, Trocadero, Coca Cola och andra coladrycker och i 
de flesta så kallade energidryckerna). 
 
Personer med sömproblem, koncentrationssvårigheter, depressioner, järnbrist, 
tinnitus, magsår, för hög fetthalt i levern, prostatabesvär eller personer som 
ibland får svullen mage eller gaser bör helt avstå från kaffe. Kaffe kan även öka 
risken för kramp. 
Ett stort problem idag är alla kaffeautomater som installerats på arbetsplatser 
och i offentliga lokaler. Kaffet i dessa automater måste vara så finmalt för att på 
snabb tid släppa ifrån sig tillräckligt med aromer för att sörjan i koppen ska 
påminna om kaffe. Tyvärr följer då också mer garvämnen från det finmalda 
kaffet med, vilket på sikt kan ställa till med magproblem. Om man äter och 
dricker vissa saker så kan magen svullna eller också drabbas man av jobbiga 
gaser. Ofta är det inte vad man äter just då som är problemet, utan att magen 
drabbats av för mycket garvsyror som minskat magens förmåga att ta hand om 
t.ex. laktos i mjölk. Slutar dessa personer att dricka kaffe från automater som 
brygger på några sekunder och går över till att dricka vanligt bryggkaffe igen, så 
brukar problemen försvinna efter några månader hos de flesta. 
Mest garvsyror finns i kokkaffe och det kaffe som snabbryggs i kaffeautomater. 
Minst finns i vanligt bryggkaffe och pulverkaffe.  
 
Drick aldrig kaffe efter maten.   
Många svenskar har en ovan att när de ätit en god måltid, så är det gott med en 
kopp kaffe. Detta är en av anledningarna till att 20-30% av svenskarna idag lider 
av järnbrist. Vanligast är detta hos kvinnor där över 50% skulle behöva få i sig 
mer järn. Kaffe hindrar kroppen, till viss del, att binda järn vilket inte är bra om 
man ätit en ordentlig måltid som ofta innehåller järn. Kaffe bör inte drickas 
förrän tidigast 2 timmar efter det man ätit mat. Då ger man kroppen en chans att 
ta upp alla ämnen i maten. Järnbrist visar sig som trötthet(främst på kvällarna) 
och att man lätt blir irriterad på småsaker. Svår järnbrist resulterar ofta i något 
som heter rastlösa ben (restless legs). 
 



Är te bättre? 
Svarta teer innehåller minst lika mycket koffein som kaffe. Medan gröna teer 
bara innehåller en liten mängd koffein. Bäst är röda teer som inte innehåller 
koffein alls. 
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