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I vilket land dricker man mest kaffe?
Vilka dricker mest kaffe i världen? Som du kanske redan känner till ligger vi
nordbor högt upp när det gäller kaffedrickande i världen. Allra mest kaffe
dricks det i Finland – så mycket som 12 kilo om året per person.

Karta över världens kaffekonsumtion

Visa inbäddat innehåll här

Statistiken kommer från World resources Institute (WRI).

Vilka dricker mest kaffe i världen?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Finland – 12 kilo (om året per capita)
Norge – 9,9 kilo
Island – 9 kilo
Danmark – 8,7 kilo
Nederländerna – 8,4 kilo
Sverige – 8,2 kilo
Schweiz – 7,9 kilo

8.
9.
10.

Belgien 6,8 kilo
Luxemburg – 6,5 kilo
Kanada – 6,2 kilo

Många tror att svenskarnas kaffekonsumtion är högst i hela världen. Även
utomlands talas det en hel del om vårt eviga kaffedrickande – inte minst
efter Stieg Larssons bästsäljande Milleniumtrilogi där väldigt mycket
cirkulerar kring kaffe och kaféer.
Men på senare år har vi blivit omsprungna av våra nordiska grannar som
Finland, Norge, Island och Danmark. Till och med Nederländerna hamnar före
oss på listan.

Allt fler dricker kaffe i världen
Tedrickande länder som England och Kina hamnar ännu längre ner på listan,
och kvalar inte ens in på top 20. Men mycket håller på att förändras – en ny
generation kineser verkar ha tagit till sig kaffe – på fyra år har konsumtionen
så mycket som tredubblats.
Fortsätter det så här – med både klimatförändringar och ökad efterfrågan –
kan kaffe bli en bristvara i framtiden. Därför läggs mycket resurser på att ta
fram mer motståndskraftiga kaffebuskar, som går att odla till exempel i Kina.
Läs mer om kaffe, koffein och vad som faktiskt händer i kroppen.

Beans in Cup är en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på kontor och
arbetsplatser och vi är passionerade i vår strävan att erbjuda ett bättre kaffe
på jobbet. Vår kunskap och service gör att varje kund får en god upplevelse,
både utifrån smak och hållbarhet. Beans in Cup föddes 2017 genom att tre
etablerade kaffebolag, Kaffebönan Handels AB, inCup AB och Beans AB gick
samman till en kaffeleverantör. Vi finns på 20 orter från Kiruna i norr till
Malmö i syd med cirka 200 anställda. Våra värdeord är smak, drift och
hållbarhet och vi är den enda rikstäckande kaffeleverantören som kan erbjuda
en godkänd Svanenmärkt kaffetjänst till kontor och företag.
Välj en fikalösning till jobbet som tar ansvar hela vägen!
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