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Fairtrade, KRAV och ekologiskt?
Absolut – men bara till viss del.
Alla dessa märkningar. Tanken är god, men dessvärre håller det sällan hela vägen.  Ur ett miljö-

perspektiv anser vi exempelvis att det är bättre att handla omärkt  närproducerat än importerat 

med fairtrade-märkning. Detta dokument speglar Karamellos syn på hållbar produktion.
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Vikten av att reflektera
I dag efterfrågar våra kunder miljövänligt godis. Det är bra. 
Mindre bra är det bakomliggande systemfel som försätter såväl våra kunder 
som oss leverantörer i en knivig sits.

En hotellkedja efterfrågar ett rakt igenom hållbart profilgodis. Till den där skålen i 
receptionen, till huvudkuddarna och till konferensrummen. Hotellkedjan har profi-
lerat sig som ett 100 % miljövänligt alternativ och här blir det knas när karamellerna 
ska vara inslagna. För att karamellerna ska vara sitt bästa och för att papperet inte ska 
klibba fast i karamellen krävs ett tätt skydd. Papperet är därför behandlat med plast. 
Denna plast är i sin tur en del av PET-systemet. För att den ska återvinnas behövs 
incitament för att slutanvändaren ska sortera grejerna rätt. Men vem gör det med ett 
karamellpapper?

Den här problematiken går igen, vare sig det gäller Fairtrade-, KRAV- eller ekologisk 
märkning. Ytterst handlar det om att ivern att opinionsbilda konsekvent har knuffat 
undan helhetstänket. Det tycker vi är sorgligt.

Palmolja. Inte bra, har vi lärt oss. Var förekommer den? Bland annat i kakor, scham-
po, läppstift och glass men också i vissa så kallade miljöbränslen. I det senare fallet 
finns det forskning som visar att iblandning av palmolja i drivmedel i slutändan ökar 
koldioxidutsläppen, när avskogningsprocessen inkluderats i beräkningen. I Karamel-
los sortiment är palmoljan, där den förekommer, en påfallande liten beståndsdel. 
Likväl är vi mycket noggranna när vi kartlägger varifrån den kommer och hur den 
produceras. 

Vad gäller rättvisemärkningar kan det vara värt att fundera över vad som är bäst, att 
importera rättvist socker från Guatemala eller köpa råvaran lokalt, då utan märkning 
men minst lika rättvis. Summa summarum är allt inte svart eller vitt. Men en sak är 
säker: Vi nöjer oss inte med att bara rätta in oss i leden. Hållbarhet – verklig sådan – 
är superviktig för Karamello. Därför ifrågasätter vi både det ena och det andra när vi 
anser det vara nödvändigt. I den bästa av världar skulle vi naturligtvis vilja uppfylla alla 
krav hela tiden, men det är i praktiken omöjligt. Vi måste kompromissa – och det vill 
vi göra så bra som det bara är möjligt.
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Två frågor och en slutsats
Kort om icke-fungerande återvinningssystem, problem på andra sidan jor-
den och om att ta ställning.

Karamellos chokladöverdragna lakritskulor, som är fria från palmolja, fylls i plastbur-
kar tillverkade av PET-material. Dessa burkar skulle gå att återvinna på precis sam-
ma vis som PET-flaskor, men pantsystemet accepterar bara flaskor. Att det förhåller 
sig så bottnar i en förordning från 1994 som stipulerar att pantsystemet omfattar 
konsumtionsfärdiga drycker och inget annat. Borde inte våra lakritsburkar, och din 
ketchupflaska också ingå i systemet?

I västvärlden är matsvinnet ett större problem än plaster. I Asien och flera andra delar 
av världen är förhållandet det motsatta. Skulle befolkningen i dessa regioner leva och 
verka ”västerländskt” skulle vår planet ta ohygglig skada. Vad är viktigast för oss, att 
påverka förutsättningarna här eller där?

Vi – som producenter och konsumenter – måste tänka till och påverka i frågor som 
dessa. För att kunna göra det måste vi våga ställa kämpiga saker mot varandra och 
aldrig sluta att ifrågasätta och utmana. 
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Vad vi har att förhålla oss till
Hållbarheten är central i vårt dagliga arbete. Lika viktig är den för våra kun-
der, i deras respektive verksamheter. Tillsammans navigerar vi efter följande 
regelverk.

EU:s ekologiska märkning

Enligt EU-förordningen ska ekologisk produktion ha som mål att införa ett hållbart 
förvaltningssystem för jordbruk, bidra till hög grad av biologisk mångfald, respektera 
naturens system och cykler samt upprätthålla och förbättra kvaliteten på jord och 
vatten och uppfylla djurskyddskrav. Viktiga faktorer är valet av arter och sorter, flerår-
iga växtföljder, kretslopp av organiskt material samt odlingsteknik.

Fairtrade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som syftar till att bidra till förbättrade 
arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. Odlare och 
anställda får förbättrade ekonomiska villkor genom kriterier för lönenivå, ett minimi-
pris som överskrider produktionskostnaderna och långsiktiga handelsavtal. Produk-
tionen sker under förhållanden som följer de mänskliga rättigheterna.

KRAV

KRAV-märkningen är uppbyggd på ekologisk grund med särskilt höga krav på djur-
omsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Det innebär att KRAV uppfyller 
EU-förordningen för ekologisk produktion men har vissa egna regler utöver denna. 
Förutom att ha starkare regler inom områdena djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och 
klimat har KRAV regler för fiske och slakt, vilket saknas i EU-förordningen.

Certifieringar

Karamello Sverige AB innehar flera certifieringar som tillsammans dikterar villkoren 
för delar av bolagets verksamheter. Efterlevnaden kontrolleras genom regelbundna 
revisioner utförda av tredje part.

Egna styrdokument

Karamello Sverige AB:s sociala uppförandekod och krav på underleverantörer regle-
ras i olika styrdokument.  
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Till sist
Har du några frågor eller funderingar kring innehållet i detta dokument är 
du mer än välkommen att höra av dig till oss. Sväng gärna förbi vårt kontor i 
Linköping, så bjussar vi på elbilsladdning, en välsmakande kopp kaffe och en 
tablettask gjord av klimatkompenserat papper.
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Karamello Sverige AB 
 

köper förnybar vattenkraftsel baserat på ursprungsgarantier. 
 

Linköping 2019 

 
 
 

Pär Kaller 
VD, Bixia AB 

 
 

 
 

Ursprungsgarantier (Guarantees of Origin = GoO) är ett bevis på var elen har producerats. 
Ursprungsgarantierna regleras av Lagen om ursprungsgarantier för el (2010:601). 

Ursprungsgarantier möjliggör tillförlitligt angivande av förnybar el vid ursprungsmärkning. 
 

 
  

 
  

   Intyg 
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Karamello Sverige AB
Köper klimatkompenserad Invercotekartong.

Norrköping 2020

Mikael Holmberg
VD, Packoplock Scandinavia AB
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ADRESS
Roxtorpsgatan 18
582 73 Linköping

KONTAKT
info@karamello.com
013-24 43 90

Karamello Sverige AB

Reviderad 2019-10-03

Visste du att vår packtejp och vår packnings-
plast till 61 % består av sockerrör?

Visste du att vår kola tillverkas i Sverige och 
att den är helt fri från palmolja?

Visste du att våra tablettaskar är gjorda av 
klimatkompenserat papper?


