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Kvittot på en bra kaffe- och fikaleverantör är 
att det bara fungerar. Du ska inte behöva fundera 

på det under dagen, utan fokusera på dina 
uppgifter. Låt oss vara din bäste vän i 
fikarummet och du får en perfekt kopp 

varje gång som ger energi på 
jobbet dagen lång.

Vårt 
kundlöfte 

är att servera 
en perfekt kopp 

varje gång
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TOUCH THE ONE  
YOU LOVE

9100 Älskar du kaffe, precis som vi, kommer du att älska modell 9100 från Wittenborg. 
Det är lätt att få serverat men svårt att välja bland de många läckra kvalitets- 
dryckerna som nybryggt kaffe, espresso med tjock och luftig crema, den välkända  
och älskade wiener melange, smakrik cappuccino eller varm skummande choklad- 
mjölk.

Valet är ditt, och utbudet är stort, när fikapausen ska ge ny energi och inspiration.  
Vill du veta mer, kolla med din kontaktperson på Café Bar.
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IDAG JOBBAR våra kunder lite överallt såsom på caféer, 
vägkrogar, hotellobbys och kontorshotell. Kunderna 
 checkar in lite varstans för att ha sina möten, ibland på 
distans, och då vill vi skapa förutsättningar för att det alltid 
ska ske i gott sällskap. Det är också vår nya ”tagline”  
– Alltid i gott sällskap.

VI ÄR ETT företag med många framgångsrika år, totalt 35 
i backspegeln, och vi har en bakgrund med fokus på kaffe-
maskiner. Men vi kan så mycket mer än bara kaffemaskiner. 
För att kunden ska få en god kopp är det viktigt med en hög 
servicegrad och kunskap om kaffe. Vi är verkligen nördiga 
på kaffet, på smaker och på produktionsmetoder. Vi kan 
kaffe, helt enkelt.

NYLIGEN FLYTTADE vi hem vår produktion av Café Bar 
kaffe till Löfbergs i Karlstad. Med en svensk partner kan vi 
lättare lära oss ännu mer om kaffe samt skicka våra med-
arbetare på olika sorters utbildningar. 

I SEPTEMBER 2021 så köpte vi Johan & Nyströms  svenska 
verksamhet mot företagsmarknaden – Johan &  Nyström är 
ett rosteri i Stockholm som satsar på direktimport av kaffe 
från specifika gårdar, så kallat, specialkaffe.

DETTA GÖR ATT flera led kopplas bort i värdekedjan och 
vi har direktkontakt med kaffebonden, som får mer betalt. 

Det betyder att hen kan jobba mer långsiktigt med sin 
produktion. Hen kan gödsla och arbeta med sina grödor 
på ett bättre sätt. Du får en annan känsla för kaffet om du 
vet hur det har producerats. Konsumenter idag vill veta vad 
de stoppar i munnen, och kaffe är definitivt inget undantag. 
Hela produktionen av kaffe blir mer hållbar.

VI VILL SÄKERSTÄLLA att en kopp kaffe alltid smakar 
bra. Vi har i 35 år servat kaffemaskiner, nu fokuserar vi 
på att serva kunder som dricker kaffet – allt för en ökad 
servicegrad. Det är inte vi som bestämmer om kaffet är 
gott, det är du som kund. Och din smakpreferens hjälper vi 
att fastställa. Nu har du som kund många olika smaker att 
välja mellan.

VI HAR OTROLIGT engagerade medarbetare och vill vara 
ett företag där människan får ta plats och där man också 
får vara sig själv. Vi har tre värderingar: Glädje – Kompetens 
– Lönsamhet. Känner du glädje på jobbet blir du sugen att 
lära dig och blir kompetent. Har vi en kompetens som våra 
kunder efterfrågar så följer lönsamheten med. Som vd vill 
jag skapa förutsättningar för våra medarbetare att kunna 
göra sitt jobb på bästa sätt så att de ska kunna ta kloka 
beslut och möta våra kunders behov. Alltid i gott sällskap!

Thomas Doyon, vd, Café Bar.

Pandemin har påverkat många branscher – även vår 
egen. Kaffe på jobbet som traditionellt sett avnjutits 

på ett fysiskt kontor är inte längre en självklarhet. 

Glädje, kompetens 
och lönsamhet 
- värderingarna vi lever med
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UTIFRÅN SMAKPREFERENSER som kunden 
tar fram konfigurerar Café Bars rutinerade team 
 samtliga maskiner på ett identiskt sätt.

– Vi är några få personer som sysslar med detta, 
vilket borgar för en bra kvalitet. Om alla tekniker 
skulle vara involverade i en kunds inställningar är 
risken större att någon gör på sitt eget sätt, och 
då missar vi den kvalitetssäkring som vi vill ha. Det 
vanligaste är att kunderna köper både maskin och 
kaffe från oss, säger Petri.

Café Bar använder en särskild maskin, en så 
kallad CPA, som mäter partiklar i kaffet och önskad 
malningsgrad. 

–  Vanligtvis ställer vi in kaffemaskinen manuellt 
tills vi hittar den smak som kunden vill ha. Sedan 
gör vi ett kaffeprov och analyserar kaffepulvret så att 
vi få fram vilken storlek det är på kaffekornen, och 
detta använder vi som referens när vi ska ställa in alla 
övriga maskiner. Det är ingen enkel process att bara 
byta bönor. Man kan alltid göra inställningarna själv 
som kund, men med CPA kan vi verkligen säkerställa 
att det blir samma smak i alla maskiner, säger Petri.

Karin Andersson, chef på kompetenscenter och 
hållbarhetsansvarig på Café Bar, konstaterar att 
Café Bar på detta sätt verkligen säkrar smaken och 
kvaliteten.

– Jag brukar säga att man kan ha en perfekt 
inställd maskin med dåligt kaffe, vilket inte är bra. 
Sedan kan man ha ett lite mindre dåligt kaffe i en 
perfekt inställd maskin – och det blir superbra. 

Många pratar om att kaffet är det viktiga, men för 
oss är det kombinationen av kaffe och maskin som 
skapar den bästa kvaliteten.

Den perfekta koppen
En perfekt kopp kaffe kan vara den perfekta starten på dagen. Kaffet i 
sig är förstås viktigt – men en minst lika betydelsefull del är maskinen, 
dess inställningar och vattenkvaliteten.

– Många av våra kunder vill oftast ha samma smak på sina filialer i 
landet. En caffe latte ska smaka likadant oavsett i vilken stad och på 
vilket kontor man befinner sig. Det är anledningen till att vi konfigurerar 
maskinerna i Åby på vår teknik- och miljöstation, säger Petri Muttilainen, 
senior tekniker på Café Bar.
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98% av kaffet är vatten. 
Rent och rätt balanserat vatten är en förutsättning för en perfekt kopp.

“BRITA technology will balance the water for a longer lasting crema and a better tasting COFFEE”

IntelliBypass har en justering 0-70 %
så att du kan uppnå optimal vattenkvalitet 
oavsett hur hårt ditt råvatten är.
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Kundservice: 077 – 520 50 50
kundservice@cafebar.se

cafebar.se

Premiumte med spännande smaker 
som gör skillnad för människor och miljö.

Färskt & single estate - Låg miljöpåverkan - Innovativa smaker

Smakerna på Life by Follis är framtagna genom 
omsorgsfulla tester av våra teexperter. 

Utmaningen har varit att kombinera den subtila 
tesmaken med våra nordiska önskemål. 

Flera olika förslag från Indien har avsmakats 
och därefter � nslipats till perfektion.

Välj mellan 22 innovativa alternativ.

Life by Follis är ett omsorgsfullt producerat te med noggrant utvalda råvaror och låg miljöpåverkan.

Namnet Life by Follis står för allt det goda du bidrar med för djur- och naturlivet samt 
rättvisa levnadsförhållanden för människorna som arbetar med tetillverkningen.

Teet plockas för 
hand och kommer 
från ett och samma 
plantage i södra 
Indien. 

Efter förädling och 
packning skeppas 
det med båt direkt 
till Sverige. 

Det kallar vi färskt!

Smakerna på Life by Follis är framtagna genom 
omsorgsfulla tester av våra teexperter. 

Namnet Life by Follis står för allt det goda du bidrar med för djur- och naturlivet samt 
rättvisa levnadsförhållanden för människorna som arbetar med tetillverkningen.

Life by Follis levereras av
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– PÅ SENARE tid har vi verkligen märkt ett ökat 
intresse för miljömärkta och certifierade alternativ 
från våra kunder. Ekologiskt kaffe ligger i tiden. 
Våra kunder har en annan tanke idag vad det 
 gäller ekologiskt och där vi måste vara lyhörda 
och ge kunden bra alternativ. I framtiden tror jag 
att allt fler företag kommer att använda det i deras 
egna säljargument att de jobbar med  miljöarbetet 
inom deras egen organisation, säger Lars 
 Johannesson, säljare i Växjö på Café Bar.

Kongamek, som är en av  Skandinaviens 
 marknadsledande aktörer inom materialhanterings-
produkter, tillhör skaran som fastnat för Café Bars 
Svanenmärkta kaffetjänst.

– För oss var det självklart att hoppa på tåget. 

Vi är ett företag som aktivt arbetar med hållbarhet, 
och arbetar både i stort och i smått med att göra 
medvetna val, säger Johanna Haglund, business 
development manager.

Vad ser ni för uppsidor i att kunna erbjuda era 
egna medarbetare en grön kopp kaffe?
– Vi är väldigt måna om våra medarbetare och ser 
det som något positivt att kunna erbjuda dem ett 
bättre alternativ, samtidigt som vi känner att detta 
skickar helt rätt signaler. Med dagens välbehövliga 
fokus på miljön tror vi självklart att detta är en del 
som kommer växa och att fler och fler kommer att 
välja denna väg. Detta ser vi både som en positiv 
trend men också en nödvändighet för framtiden.

Innehåll i Café Bar 
Svanenmärkt kaffetjänst:
• Kaffemaskin Reko – låg förbrukning 

och hög driftsäkerhet.

• Minst 90 % av kaffet ska vara 
ekologiskt.

• Minst 50 % te, choklad, socker, 
mjölk ska vara ekologiskt.

• Minst 30 % av kaffet ska vara märkt 
för socialt ansvarstagande, exem-
pelvis Fairtrade.

• Minst 10 % av te, choklad, socker 
ska vara märkt för socialt ansvars-
tagande, exempelvis Fairtrade.

• Miljömärkta bägare, minst 90 % 
producerade av förnybart material.

• Minst 95 % av Café Bars fordon ska 
uppfylla Euronorm 5.

• Välplanerade miljörundor för service 
och leverans.

• Miljövänligt rengöringsmedel.

• Godkända kaffebägare.

Sedan i februari 2021 erbjuder Café Bar en Svanenmärkt kaffetjänst. 
Kraven för att certifieras enligt Svanen är höga och är ett viktigt verktyg 
för att skapa engagemang och ansvarstagande i hållbarhetsarbetet. I 
tjänsten ingår allt från installation av kaffemaskin till ingredienser och 
förbrukningsvaror. 

”Självklart 
att hoppa på det 
gröna tåget”
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Uppkopplade Vänner
• Café Bars kundserviceavdelning 

för en dialog med caféet, detaljerad 
information sker kontinuerligt och 
agerar proaktivt.

• Kundservice hanterar felmeddelan-
den från caféet/kaffemaskinen och 
kontaktar kunden inom fyra timmar 
för en lösning eller vidare åtgärd.

• Maskinen är beröringsfri – tryck fram 
kaffet direkt i din mobiltelefon.

• Årligt byte av vattenfilter säkerställer 
vattenkvalitet och avkalkar vattnet.

• Högre service och minimal drifts-
störning.

Uppkopplad 
vardag

”Vi kopplar upp, 
Ni kopplar av”
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En digital informationstavla och  konceptet 
Uppkopplade Vänner har förenklat 
 vardagen på House Be.

– Nu har vi möjlighet att skapa innehåll 
centralt som matchar vår grafiska profil och de 
budskap vi vill nå ut med, säger Fredrik Viklund. 

HOUSE BE ÄR en coworkingaktör som samlar alla typer av 
bolag och organisationer under ett och samma tak. Genom 
sina värdeord work, play, be drivs man av ambitionen att 
skapa ett starkt ekosystem och en välkomnande kultur för 
sina medlemmar. Företaget, som finns stationerat på nio 
platser runt om i Sverige, har länge kunnat presentera digitala 
budskap i sina kaffemaskiner via en USB-sticka. Dock var det 
omständligt – och det krävde att medarbetarna stod vid varje 
maskin och uppdaterade på egen hand. 

– När bolaget växte på flera orter blev det spretig  information 
som sällan uppdaterades. Det slutade helt enkelt med att man 
hade sin logga med ett generellt budskap. När vi insåg att det 
fanns möjlighet att styra denna information via ett  webbaserat 
gränssnitt så blev vi intresserade, säger Fredrik Viklund, 
 medgrundare och CTO på House Be.

Sedan ett år tillbaka använder sig företaget av konceptet 
Uppkopplade Vänner och digital informationstavla i sin kaffe-
maskin.

– Sedan dess har vi möjlighet att skapa innehåll centralt som 
matchar vår grafiska profil och 
de budskap vi vill nå ut med.   

I konceptet ingår att Café Bars 
kundservice avdelning  hanterar 
 f elmeddelanden från kaffe-
maskinen och kontaktar kunden 
inom fyra timmar för en lösning 
eller vidare åtgärd. 

– Men ska jag vara ärlig 
så har vi så pass få problem 
med våra maskiner att jag själv 
inte varit med om detta. Våra 
 community managers som 
ansvarar för maskinerna är 

mycket nöjda. Tidigare var det 
någon incident i månaden men med våra nya maskiner så är 
det på sin höjd någon enstaka incident per år.  

 
Vad ser du som den stora fördelen med att maskinen har 
en digital informationstavla?
– Vi har som strategi att vara väldigt sparsamma med mejl 
till våra medlemmar samtidigt som vi vill nå ut med mycket 
information. Skickar man som bolag ut för mycket information 
så kommer många att sortera bort den via spamfilter. I och 
med den digitala informationstavlan på maskinerna har vi nu 
en effektiv plattform som når ut till våra medlemmar och som 
kan uppdateras löpande centralt eller lokalt. Istället för att man 
tittar på en stapel som visar att kaffet snart är klart så får man 
till exempel information om kommande event. 

Det går att trycka fram kaffet direkt via mobiltelefonen, 
helt beröringsfritt. Är det en tjänst som är uppskattad 
i dessa tider?
– Många tycker att det är en kul grej men i praktiken används 
det inte så ofta. Här hoppas vi på en utveckling där man i 
 telefonen kan ställa in den kaffe man föredrar och sedan få 
den vid våra maskiner via ett knapptryck i telefonen oavsett 
om man befinner sig i våra lokaler i Stockholm eller Skellefteå. 

Fredrik Viklund lyfter fram maskinen som användarvänlig, 
enkel och tydlig. 

– Det tog mig bara några minuter att lägga upp det första 
materialet utan att behöva titta på några  instruktioner.  Dessutom 
är den löpande rengöringen väldigt enkel. 

Café Bar använder sig av konceptet ”Vi kopplar upp, Ni 
kopplar av”. Känner du igen dig i det? 
– Absolut, allt har fungerat bra. I slutändan handlar det alltid 
om att jobba med rätt personer och här gör vi verkligen det.

 Fredrik Viklund, 
medgrundare och CTO på House Be
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– Runt om Sverige samarbetar vi med många 
klubbar. Vi ger föreningarna möjlighet till  inkomster 
via de olika samarbeten som vi har. Vi är också 
med och bjuder på kaffe på  föreningarnas olika 
evenemang och event. Café Bars värderingar 
och visioner synkar mycket väl med förenings-
livets värderingar där alla är välkomna och där 
respekt för varandra gäller, säger Fredrik Persson, 
distriktschef på Café Bar i Skåne.

Speedwayklubben Dackarna tillhör skaran 
som har anslutit sig till konceptet.

– Vi har kaffemaskiner i kioskerna som servas 
av Café Bar inför varje match. De ser till så att allt 
fungerar, att det hela tiden finns kaffe och nya 
muggar, och gör att vi kan fokusera på vår kärn-
verksamhet. Den servicen är strålande. Detsamma 
gäller på vårt kontor; där är kaffet alltid påfyllt och 
klart, säger marknadsansvarige Jonas Olvenius.

Genom konceptet Klubbkaffe kan företag 
som har en kaffemaskin stötta sin favoritklubb.

– När företagen köper kaffe får vi en viss 
procent av köpet, förklarar Jonas.

Han beskriver kaffe som en livsnödighet för 
många.

– På matchdagarna är det absolut ett viktigt 
inslag för våra fans. Kaffe och speedway är som 

bandy och bandyportföljen. Att svenskt kaffe är 
väldigt populärt märker vi även på de utländska 
förarna.

Sedan fyra år tillbaka samarbetar även 
fotbollsklubben Helsingborgs IF med Café Bar 
genom detta koncept.

– De är inte bara en kaffeleverantör utan de 
ger oss också en jättefin service på  kontoret. 
Det känns som att alla i personalen, från 
regionchef, säljare till servicepersonalen som 
kommer och ansvarar för driften av maskinen, 
har  skapat en relation till oss på kontoret. Vi är 
som ett team. Sedan är det självklart gott kaffe 
också, säger Reda Chahrour, kommersiell chef.

På vilket sätt ger samarbetet er på HIF 
 möjlighet att utveckla er verksamhet?
– Vi kan erbjuda en mötesplats internt att 
samlas kring en god kopp kaffe. Detta skapar 
en vi-känsla som är viktig för oss.

Är kaffe och sport är en bra och lyckad 
kombination?

– Absolut, att prata fotboll över en kopp  kaffe 
är en stark tradition för hela föreningslivet.

För ett par år sedan lanserade Café Bar konceptet ”Vi älskar 
kaffe, vi älskar sport”. En del av konceptet innebär att föreningens 
 nätverkspartners har möjlighet till en uppkopplad kaffemaskin med 
budskap från föreningen i displayen. Samtidigt har föreningens 
ungdomslag möjlighet att sälja Café Bars kaffe och på så sätt tjäna 
pengar till utrustning eller träningsläger.

Kaffe och sport 
- den optimala kombon
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”Vi älskar kaffe, 
vi älskar sport”
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Att dricka kaffe ska vara en lustfylld upplevelse. 
Dagens kaffepaus är för många en helig stund på 
dagen. Det är då man tar ledigt från allt annat för 
att bara njuta av en god kopp kaffe, kanske ta ett 
snack med kollegor eller vänner och får ny energi. 

Hur har ni löst er kaffenjutning på er arbetsplats, 
väntrum, konferensrum eller café?  

Sedan ett antal år tillbaka har JURA och Cafe Bar ett 
samarbete där Cafe Bar är vår förlängda arm mot 
den professionella marknaden. De ser till att du all-
tid kan njuta av en perfekt kopp kaffe var du än be-
finner dig. Tillsammans levererar vi helhetslösning-
ar som passar just din verksamhet bäst, oavsett om 
ni konsumerar 1 eller 200 koppar per dag.

JURA har sedan 90 år tillbaka uteslutande fokuserat 
på espresso/kaffemaskiner både för hemmabruk 
och offentliga miljöer, och utvecklat dessa. 

De helautomatiska kaffemaskinerna från JURA leve-
reras färdiginställda med ett antal olika kaffevarian-
ter att välja på – allt från en krämig cappuccino, en 
macchiato, en latte i flera lager, en eldig ristretto 
eller ett fylligt svart kaffe. 
Tack vare de många programmeringsmöjligheter-
na kan denna njutning varieras och helt anpassas 
till egna favoritkaffebönor och favoritspecialiteter. 
Det ultimata kafferesultatet från färska, nymalda 
bönor, som utvinns på mindre än sextio sekunder 
i maskiner med högkvalitativa kvarnar med rätt 
temperatur och tryck. Alltid nymalet, inte kapslat.

Välkommen till en värld av JURA

Vill du veta mer om en helhetslösning för ditt företag? 
Välkommen in till något av Café Bars Showroom så hjälper vi er med ett förslag, 
eller läs mer på www.jura.com.

Att dricka kaffe ska vara en lustfylld upplevelse. 
Dagens kaffepaus är för många en helig stund på 
dagen. Det är då man tar ledigt från allt annat för 
att bara njuta av en god kopp kaffe, kanske ta ett 
snack med kollegor eller vänner och får ny energi. 

Hur har ni löst er kaffenjutning på er arbetsplats, 
väntrum, konferensrum eller café?  

Sedan ett antal år tillbaka har JURA och Cafe Bar ett 
samarbete där Cafe Bar är vår förlängda arm mot 
den professionella marknaden. De ser till att du all-
tid kan njuta av en perfekt kopp kaffe var du än be-
finner dig. Tillsammans levererar vi helhetslösning-
ar som passar just din verksamhet bäst, oavsett om 
ni konsumerar 1 eller 200 koppar per dag.

JURA har sedan 90 år tillbaka uteslutande fokuserat 
på espresso/kaffemaskiner både för hemmabruk 
och offentliga miljöer, och utvecklat dessa. 
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– VÅR VISION är att alla som jobbar 
hos oss ska jobba med hållbarhet 
varje dag. Jag har inte som mål att vårt 
 hållbarhetsarbete ska vara någon fin 
dokumentation eller marknadsföring, 
utan jag vill att det ska vara på riktigt. 
Varenda av oss som är ute hos kund 
ska kunna prata om våra hållbara 
produkter, hur vi jobbar med  miljörunder 
och återvinning av material, säger 
 hållbarhetsansvariga Karin Andersson.

Café Bar satsar på hållbarhet i alla 
ändar, från maskiner med återvunnet 
material till en Svanen-märkt kaffetjänst 
och nischade certifieringar.

– Vi använder bara  miljövänligt 
 rengöringsmedel, vi har bägare 
som är helt nedbrytningsbara och 
har  naturligtvis ingen plast i våra 
 f örpackningar. Många av våra kunder 
frågar om bägare, förpackning, 
 transporter och vilka bilar vi kör, och 
det har naturligtvis betydelse. Men den 
absolut viktigaste frågan är att kaffet är 
certifierat.  

Café Bar har som mål att vara det 
mest hållbara och innovativa företaget 
i branschen. Idag erbjuder man enbart 
certifierat kaffe, både av etiska och 
miljömässiga skäl. 

– Väljer man en certifierad  produkt 
kan man vara säker på att det är 
schyssta förhållanden för dem som 
 odlar, plockar och processar  kaffet. 

Dessutom används inga giftiga 
besprutnings medel. Väljer man en 
 certifierad produkt är  kaffet kontrollerat 
och då kan man dricka koppen med gott 
samvete. Man får inte heller glömma bort 
biten om den biologiska mångfalden, den 
är också mycket viktig. Att man tar hand 
om jorden på bästa sätt så att man kan 
fortsätta odla kaffe där.

 
Tycker konsumenterna att det är 
viktigt?
– Ja. Många av våra kunder ställer 
väldigt höga krav på många frågor 
inom hållbarhet, så det har ökat väldigt 
 mycket. Jag har jobbat i drygt tio år 
med de här frågorna, och ser en stor 
skillnad hos våra kunder idag mot 
 tidigare, Att vårt arbete uppskattas och 
att jag kan driva på det här arbetet i 

större grad än tidigare. Vi behöver lyfta 
det till nästa nivå. 

Café Bar har valt att jobba med 
Rainforest Alliance certifieringsprogram. 
Rainforest Alliance strävar efter att 
sprida klimatsmarta odlingsmetoder och 
att få bönderna att bli medvetna om vad 
de gör. 

– De stärker också de mindre 
 odlarnas ekonomi. Det jag uppskattar 
med Rainforest Alliance är att bonden 
också får en viss procent betald på 
 kvaliteten. Så ju bättre kaffeböna de odlar, 
desto större bidrag får dem. Rainforest 
Alliance har valt en groda som sin symbol 
eftersom grodan är en indikator art. Den 
ställer speciella krav på sin miljö. Så välj 
grodan helt enkelt!

Som en av de ledande leverantörerna av kaffelösningar till företag har 
Café Bar ett ansvar att vara föregångare i branschen och agera som 
ett gott föredöme för andra. Hållbarhetsfrågan går hand i hand med 
 företagsfilosofin på Café Bar och företagets mål är att leva den varje dag 
inom alla delar av bolaget.

Hållbara 
tjänster i tiden
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Drick en kopp för  
en bättre planet

Nya växt- 
baserade 
tepåsar
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– KYLSKÅPET KAN kunden fylla med 
valfritt innehåll av dryck och mat. Sedan 
kan medarbetarna, via vår app, scanna en 
QR-kod när de ska ta ut dryck eller mat. 
Eftersom kylskåpet har hyllplan finns det 
inga platsbegränsningar för det sortiment 
som man ska fylla det med, till skillnad från 
i de varuautomater som bland annat finns 
på järnvägsstationer och liknande, säger 
Helena Wikström, distriktschef för Café Bar 
i Eskilstuna. 

Matbaren är en bra lösning för de  företag 
som ligger en bit ifrån andra  servicenäringar 
som restauranger och affärer. 

– Det är helt enkelt bra service för 
 medarbetare som har svårt att kunna 
handla mat i rimlig närhet till arbetsplatsen. 
Det är även bra för de företag där man kör 
skift, och jobbar nattetid, då det också kan 
vara svårt att komma åt mat. 

Bland kunderna som fått upp ögonen 
för konceptet återfinns Åkers Sweden, som 

tillverkar gjutna valsar för den globala    stål- 
och metallindustrin.

– Vi är mycket nöjda med hela 
 samarbetet med Café Bar och de  produkter 
som används. Matbaren  innehåller smör-
gåsar, matlådor,  drickor,  godis och mellan-
målsnacks, och fylls på varje morgon. Detta 
har varit en utmärkt lösning för oss sedan 
vår matsal  avvecklades i samband med 
pandemin, kommenterar Ulrika Scherberg, 
HR-chef på Åkers.

Läsk, sallad, en smörgås eller kanske lite Kexchoklad? Café Bars nya satsning – 
Matbaren – ger energi på jobbet och är öppen när man behöver en paus eller lite 
förfriskning. Varuautomaten har snabbt blivit en hit ute bland svenska företag.

Matbaren ger 
energi på jobbet
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Den professionella filterlivscykeln*
Varje slut är ny början!

Filter 
purchase

Filter usage

Filter collection

Reuse in plastics 
industry

Thermal 
Recovery

Use of ion exchanger 
in new BRITA filters

Recycling at 
BRITA

Separation of components 
at BRITA

Filters returned 
to BRITA

Café Bar  –  cafebar.se22 Café Bar  –  cafebar.se Café Bar  –  cafebar.se

http://brita.net
http://arvidnordquist.se


Ute på vägen och sugen på en krämig 
cappuccino, en fyllig espresso eller 
varför inte en god chailatte?

Sväng in på en Circle K-station nära 
dig – och njut.

MER ÄN ELVA miljoner – så många koppar kaffe 
 serveras årligen på Circle K:s stationer runt om i 
 Sverige. Circle K har bland annat fått utmärkelsen ”Bäst 
kaffe längs vägen”, och tar kaffe på fullt allvar.

– Vi vill erbjuda den absolut bästa kaffeupplevelsen 
och då är det väldigt viktigt att vi har en servicepartner 
som vi kan lita på. Kaffemaskinerna måste alltid vara 
rätt kalibrerade för att leverera kaffet precis som vi vill 
att kunden ska få det. Det förtjänar våra kunder, säger 
Martin Stenberg, Senior Category Manager.

Circle K har använt sig av Café Bar som kaffe-
maskinsleverantör och servicepartner sedan 2020.

– Det är väldigt viktigt för oss att erbjuda den 
absolut bästa kaffeupplevelsen och då är såklart både 
maskiner och underhåll avgörande för att lyckas, säger 
Martin.

Café Bar hjälper till att minimera stillestånd på 
kaffemaskinerna, och det sker dels genom regelbundna 
besök och underhållande service och genom att de 
rycker ut vid felanmälan. 

– Det är otroligt viktigt att våra stationer får snabb 
hjälp för att undvika driftstopp. Utöver detta får vi även 
strategisk hjälp för att utveckla vår affär. Ett exempel är 
vårt nya koncept med iskaffe där kunden gör sin egen 
iskaffe genom att fylla en kopp med is, välja typ av kaffe 
i kaffemaskinen och eventuellt lägga till någon av våra 
goda smaksättningar – exempelvis Salty Caramel. Detta 
kommer att finnas på 70 stationer i sommar.

Circle K har i dagsläget nya Schaerer-kaffemaskiner 
på drygt två tredjedelar av sina stationer, men har en 
offensiv plan på att byta maskiner under 2022 för att 
kunna erbjuda senaste generationen av kaffekoncept. 

Kaffemaskiner är komplexa och det är mycket teknik 
som ska fungera för att få ut maximal upplevelse för 
kunden. Vi är väldigt glada för samarbetet med Café 
Bar då det är väldigt viktigt att maskinerna fungerar 
optimalt. Vi är trygga i att hjälpen kommer snabbt om 
något strular, avslutar Martin Stenberg.

En kaffeupplevelse längs vägen

Horeca
2020 tog styrelsen för Café Bar Sverige 
ett aktivt val att starta ett affärsområde 
som vänder sig mot hotell-,  restaurang-, 
café- och conviencemarknaden. Café 
Bar erbjuder ett brett utbud av kaffe-
maskiner, från helautomatiska till 
 manuella espressomaskiner, kvarnar 
och bryggare. Café Bars erfarna team 
 erbjuder baristadiplomering och guidar 
kunderna genom användningen av 
 utrustningen för absolut bästa resultat.

Tillsammans med kunderna bygger Café 
Bar upp kaffekoncept:

• Vi är specialister på att bygga 
 kaffe-koncept tillsammans med det 
rosteriet ni väljer att jobba med.

• Väl utvalt sortiment av kaffe-
maskiner, från helautomatisk till 
manuella espressomaskiner.

• Vi hjälper er att öka kaffe-
försäljningen.

• Vi kan diplomera Er till baristor.

• Smarta uppkopplade kaffe-
maskiner.

• Rikstäckande med lokal närvaro. 
Ni får en personlig servicetekniker.

• Vi jobbar med de senaste kaffe-
trenderna.
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”Servicen är bra – 
och så får vi gott 
kaffe på jobbet!”
DET BÖRJADE med ett gott första intryck 
på ett affärsnätverk. Sedan dess har DGIT 
använt sig av Café Bars tjänster och kaffe i 
sin vardag.

– Vi har samarbetat i många år. Varför 
vi varit så lojala? Det är en kombination av 
flera faktorer skulle jag säga. Framför allt 
 uppskattar vi de personer vi kommer i kontakt 
med på Café Bars kontor i Västerås, Sofia 
Ravna och hennes fina medarbetare. De har 
en bra och snabb service och kaffet smakar 

bra för oss och våra kunder, säger  Andreas 
Beijer, vd för DGIT, vars affärsidé är att 
 effektivisera sina kunders dokumenthantering.

Han lyfter fram flera faktorer till att man valt 
att jobba med Café Bar:

– Servicen, relationsbyggandet, och 
 förtroendet vi känner för dem spelar in. 
 Dessutom får vi ju gott kaffe på jobbet. Vi 
har valt en maskin med bönor och färskmjölk 
så att alla kan få något som passar deras 
smak!.
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https://www.wilburcurtis.com

Congratulations to CAFE BAR for 35 Years 

of Serving the Coffee Community. 

35 YEARS

THANK YOU
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35 år med Café Bar
1987

Sex entreprenörer med passion 
för kaffe grundar Café Bar i Åby 

utanför Norrköping. Så kallat 
instantkaffe (snabbkaffe) är 
populärt på den här tiden.

2015

Första kaffemaskinen kopplas 
upp på 

”Connect Me” – företagets 
telemetrisystem.

2016

Simonssongruppen, ett Jönköpingsbaserat företag, 
förvärvar bolaget som återigen blir helsvenskt.  
Den gemensamma nämnaren för Simonsson-
gruppens investeringar är att man vill utveckla 

företag tillsammans med dess ledning  
och medarbetare.

2017

Företaget förvärvar stora delar av sin franchiseorganisation 
för att bygga en än mer kundorienterad och medarbetarnära 
 organisation. I maj återgår företaget till ursprunget och byter 
namn till Café Bar. Den passion som drev de unga entrepre-

nörerna på 80-talet lever kvar i bolaget starkare  än någonsin – att 
i alla lägen servera den perfekta koppen kaffe runt om i Sverige. 

Då som nu är  Café Bar den smaksäkraste fikaleverantören.

1990

Bryggmalet kaffe blir en trend i 
Sverige.

90-tal 

Café Bar blir rikstäckande 
med målet att alltid erbjuda en 

helhetslösning inom fika.

1999

Företaget startar försäljning av 
certifierat kaffe, en lyckosam 

satsning som sedan dess ökat 
år efter år.
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Allt du behöver från en leverantör.
Emballage, förbrukningsmaterial och kunskap till dig som vill bli bättre. 

pacson.se

00-tal

Kaffe baserat på hela bönor får 
ett rejält uppsving.

2018 

Klubbkaffe lanseras som en del 
i konceptet Vi älskar kaffe - Vi 
älskar sport, arbetet vi startat 

för att stötta föreningslivet.

2009

Företaget beslutar sig för  att 
lägga mer fokus på hållbarhets-
arbetet. Den första hållbarhets-

broschyren ser dagens ljus.

2020 

Strategiskt beslut att satsa 
på Horeca, Hotell, restaurang 

och café för att överträffa 
marknadens krav på service 

och support.

2012

Företaget byter namn till 
Autobar.

2021 

Förvärv av Johan & Nyströms 
 kontorskaffe som bygger en plattform 

för vårt koncept på Kvalitetstid på 
jobbet, framtidens arbetsplats. 

Svanenmärkt kaffetjänst som bygger 
vidare på vår starka satsning på 

hållbarhet

2014

Autobar blir Pelican Rouge 
när de dåvarande ägarna vill 

förstärka anknytningen  till sitt 
kafferosteri.

2022
 

Stor satsning på smak och 
kompentens kring kaffe och 
nära samarbeten svenska 

kafferosterier.
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Slow roast för maximal 
smakupplevelse

Hållbarhet i allt vi gör

Certifierat kaffe gör skillnad 
för en cirkulär framtid

Tillsammans skapar vi goda affärer!

LINDAHLS  
KAFFEMJÖLK
Lindahls Kaffemjölk UHT  
har lång hållbarhet och  
passar lika bra på hotell-  
och konferensanläggningen 
som arbetsplatsen. Fetthalt 
1,5%. 1 liter. 
Art nr: 11009

SKÅNEMEJERIER  
KAFFEMJÖLK
Ekologisk och laktosfri kaffe- 
mjölk. Mjölken är UHT- 
behandlad vilket ger lång 
hållbarhet även om den 
förvaras i rumstemperatur. 
Fetthalt 1,5%. 100 kapslar  
à 16 ml. 
Art nr: 42LE

FIKAGLÄDJE SOM HÅLLER
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Therese Gustafsson, ansvarig för
 Workplace på Business Wellness Group.

PÅ JOHAN & NYSTRÖM bedöms  kaffekvaliteten 
med hjälp av en hundragradig skala som är 
definierad av den internationella kaffeorganisation 
SCAA. Allt kaffe som får över 80 poäng kvalificeras 
som  specialkaffe. För att nå upp till 80 poäng eller 
mer krävs det att kaffet besitter olika attribut. Som 
 exempel: ju mer komplexa smaker och aromer kaffet 
har, desto högre poäng får det.

Johan & Nyströms målsättning är att allt kaffe de 
köper in ska ha minst 83 poäng.

– Vårt specialkaffe är av hög kvalitet, hantverks-
mässigt rostat och alltid färskt. Det gör att kaffet har 
mycket fler aromer än vad som oftast är fallet, och att 
man kan känna smaktoner av allt från choklad och 
karamell till mer fruktiga toner som körsbär och jord-
gubbar, berättar Johan Morén, vd för Johan & Nyström.

Hans största dröm är att alla ska kunna få 
dricka fantastiskt kaffe som både smakar och gör 
gott på jobbet. 

– Som en person som en gång i tiden lärde 
sig att dricka kaffe på första sommarjobbet skulle 
jag vilja hävda att kaffet på jobbet alltid varit en 
självklarhet. Något som dock inte alltid varit en 
självklarhet är kvalitet och hållbarhet. Under våra 

år som kaffeleverantör till kontor har vi sett en 
väldigt positiv utveckling, där många företag istället 
för att bara vilja ha ’ett kaffe’ faktiskt velat ha ’ett 
fantastiskt  kaffe’. Ribban för kontorskaffe har höjts, 
säger Johan.

Har kaffet blivit en faktor för att 
 attrahera rätt personal? 
– Absolut! Det är kanske inte en 
direkt fråga på anställningsintervjun 
men allt du gör som arbetsgivare 
kopplas samman med din employer 
branding. Har du riktigt tråkiga 
lokaler, tråkiga kaffemaskiner och 
tråkigt kaffe är du sannolikt inte heller 
en superrolig arbetsgivare.

Han får medhåll av Therese  Gustafsson, 
ansvarig för Workplace på Business Wellness 
Group.

– Bra kaffe på jobbet bidrar till en härlig arbets-
miljö och det gör att vi blir attraktiva som arbets-
givare, konstaterar hon.

Business Wellness Group har en nätverkande  kultur, 
och på så sätt är företaget kaffeloungen extra viktig. 

– Att ta en fika betyder nya kontakter. Samtal 
som uppstår kan leda till nya affärsidéer. Dessutom 
blir man såklart glad av en god kopp kaffe.

När Business Wellness Group i augusti flyttade 
till nytt kontor ville man åstadkomma en tydlig 

 förändring, och locka tillbaka folk till kontoret 
efter en lång tids hemarbete.  

– Inför öppningen skickade vi hem 
ett smakprov av Johan & Nyströms 
kaffe till alla våra medarbetare. Folk 
kände och känner att vi väljer kaffet 
med omsorg. Dessutom gillar vi 
entreprenörsandan hos J&N. Den 
speglar våra egna värderingar.   

Johan & Nyström har nyligen inlett ett 
långsiktigt partnerskap med Café Bar. 
– Anledningen till att vi landat i 

 samarbetet med Café Bar är helt enkelt att de är 
bäst på maskiner och service. De bidrar till att kaffet 
inte bara är i världsklass utan även maskinerna och 
lösningen, avslutar Johan Morén.

Kvalitetstid på jobbet
Från hygienfaktor till tydlig differentieringsfaktor för att locka rätt personal. Riktigt gott kaffe på arbetsplatsen blir  
en allt tydligare USP. I bräschen går Johan & Nyström – som nyligen inledde ett långsiktigt samarbete med Café Bar.

Fotnot: Läs mer om specialkaffe på 
johanochnystrom.se/pages/specialkaffe

Johan Morén
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Visste du att...
... sveriges första förbud 
mot kaffedrickande inför-
des 1756. Bondeståndet 
genomdrev förbudet som 
hämnd mot att husbehovs-
bränningen av brännvin 
hade förbjudits. Förbudet 
ersattes med en importtull 
13 år senare.

... den moderna espresso-
maskinen uppfanns 1937 av 
Achille Gaggia. I den används 
en pump och ett trycksystem 
som hettar upp vatten till 90-
96 grader. Vätskan pressas 
genom sju-tio gram finmalet 
kaffe med ett tryck på 8,5-9,5 
bar. Proceduren tar mellan 
20-30 sekunder.

... under 1700- och 
1800-talet rådde tidvis 
importförbud av kaffe i 
Sverige. Man var rädd för 
att spekulationsaffärer i 
kaffebönor skulle leda till 
att valuta hamnade utanför 
landet, vilket kunde orsaka 
ekonomiska kriser.

... den svenska kaffe-
konsumtionen ligger på 
runt tio kilo rostat kaffe per 
invånare om året. Enbart 
finländarna kan mäta sig 
med svenskarnas kaffe-
konsumtion. Där dricker 
man 3,5 koppar kaffe per 
person och dag, att jämföra 
3,2 koppar kaffe i Sverige.
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Roupéz är stolt 
leverantör av 
produktmedia 
och profilkläder 
till Café Bar.

roupez.se

Kläder efter väder 
 
Hos oss hittar ni arbetskläder som 
tål både vind, vatten och kyla. 
Dessa går självklart att få med er 
företagslogga på. 

Psst, tänk på att vi är en 
helhetsleverantör. 

Byrå - Print - Arbetskläder - Profil

order@henrix.se
036 - 330 85 30
www.henrix.se

Alltid nära 
till er tjänst!
Vi vet av erfarenhet hur viktigt det är att finnas tillhands. 
För att kunna ge service, smaksäkra ert kaffe eller bara 
kunna diskutera en fikalösning. Därför har vi sett till att 
finnas tillgängliga i hela landet. Läs mer på cafebar.se

Café Bar levererar en komplett kaffelösning till 
ditt företag. Vi sätter den ultimata upplevelsen 
och högsta kvaliteten på kaffe tillsammans 
med kundnöjdhet först av allt. Vi levererar 
endast de bästa lösningarna och det godaste 
kaffet till dig.
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Tipsa oss 
och få en 
kaffemaskin 

Café Bar Sverige AB | kundservice@cafebar.se | 077 – 520 50 50

Vi vet att någons rekommendation 
 väger tungt vid ett köpbeslut. Tipsa oss 
om en ny kund som vi kan kontakta. 

Leder ditt tips till affär, får du en 
kaffemaskinsomtackförhjälpen!

Klicka här 
för att skicka 

in ditt tips

https://www.cafebar.se/rekommendera_oss/

