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Om Beans in Cup
Beans in Cup etablerades år 2017 genom en sammanslagning av tre olika, men ändå rätt så lika 
kaffebolag: Kaffebönan, Beans och inCup. Tillsammans finns en mycket lång och gedigen bakgrund inom 
kafferosteri, maskintillverkning och smakkoncept, vilket gör oss till den optimala kaffeleverantören inom 
kaffe till kontor. Kunskapen om rostning, malning och blandning av olika kaffesorter har vi förvaltat och 
utvecklat med kompromisslös kvalitet sedan 1935.

I dag är vi en av Sveriges ledande aktörer inom kaffe på jobbet och passionerade i vår strävan att 
erbjuda det godaste kaffet på jobbet.

Vi har verksamhetskontor på 18 orter i Sverige, totalt cirka 200 anställda. Vi har även ett flertal 
servicekontor runt om i landet som hjälper oss att förmedla ut våra kaffetjänster. 

Affärsmodell
Bolagets affärsmodell bygger på en kombination av en stark entreprenörsanda, lokal närvaro samt 
samordning inom gemensamma områden. Lokala sälj- och servicekontor är kärnan i bolagets 
rikstäckande leveransmodell. Vårt kundlöfte omfattar Smak, Service och Hållbarhet. 

Produktionsmodellen är strategiskt leverantörsoberoende för att möjliggöra kundanpassningar. Basen i 
bolagets intäktsmodell är kaffemaskiner placerade hos Sveriges olika arbetsplatser. 

Kärnvärden
Smak, Service och Hållbarhet är grunden vi står på och genomsyras i allt vi gör. Tillsammans 
representerar de viktiga delar av vår verksamhet, våra produkter och vårt sätt att arbeta. 

Värderingar – K.R.A.G.E 
Det är utifrån våra värderingar - Kreativitet, Respekt, Ansvar, Glädje och Engagemang som vi skapar vår 
gemensamma värdegrund som hela tiden växer och utvecklas. Vi är övertygade om att en gemensam 
syn och förhållningssätt ökar tydligheten mot kund och attraktionskraften bland våra medarbetare. 
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Nettoomsättning:
378 MSEK

Totalt kapital:
80 MSEK

Anställda (heltid): 
193

Könsfördelning: 
Män: 64%

Kvinnor: 36%
Antal platskontor: 

18
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VD har ordet
Hållbarhet är viktigt för 
samhället, vår bransch, 
våra kunder och för oss.

Sedan jag började på Beans in 
Cup i oktober 2018 har vi i 
företaget arbetat fram en 
strategi där vi varje år initierar 
fem fokusområden som ska ta 
Beans in Cup dit vi behöver, för 
att vara ett hållbart och 
framgångsrikt företag. Vi 
kommer fortsättningsvis  
genomföra många aktiviteter 
för att uppnå dessa mål och de 
kommer att medföra 
förändringar i hur vi arbetar 
och organiserar oss, utveckling i 
vårt produktutbud, ytterligare 
tjänster, digitalisering samt att 
värna och utveckla våra viktiga 
medarbetare. Vi arbetar och 
har vårt yttersta fokus på att 
vara ett lönsamt och hållbart 
företag. Här ingår alla delar, 
medarbetarna, kunderna, 
affären och sist vårt 
hållbarhetsfokus. 

För samtidigt som ”kaffe på 
jobbet”-affären utvecklas och 
blir mer hållbar, pågår en 

annan stor förändring i hur våra 
kunder upphandlar sina 
tjänster i och med den digitala 
utvecklingen. Våra kunder har 
idag tillgång till ett större utbud 
än någonsin och ett annat 
erbjudande är aldrig mer än ett 
klick bort. Det betyder att vi 
måste jobba hårdare med våra 
kundlöften och säkra att vi är 
relevanta och tillgängliga för 
våra kunder. I en allt hårdare 
konkurrens ökar detta i 
betydelse. Samtidigt måste vi 
se till att det är enkelt och 
hållbart att handla hos oss. 
Båda delarna behövs för att vi 
ska lyckas.

Hållbarhet är viktigt för oss. 
Under året har vi fortsatt att 
utveckla vårt ambitiösa 
hållbarhetsarbete inom ramen 
för vår hållbarhetsstrategi där 
bolagets tredjepartscertifierade 
ledningssystem är en viktig 
plattform för att integrera 
hållbarhet i alla 
verksamhetsprocesser. Vissa 
mål har vi nått och det kan ni 
läsa mer om på sidan 13. Vi har 
även lagt till nya mål inom 
klimat, förpackningar och 
samarbete med våra 
leverantörer samt åtagit oss 

minska vår klimatpåverkan i 
linje med Parisavtalet och 1,5 
graders-målet. Vår ambition är 
att skapa ett varumärke och en 
affärsmodell som är hållbar och 
som inte skadar människor och 
miljö. Det är i sig en tillräcklig 
drivkraft, men vi ser även att 
det ger oss fördelar i vår affär, 
inte minst eftersom 
resursutnyttjande mer och mer 
är i centrum av den oro som 
många människor känner kring 
sin konsumtion. Våra kunder 
kan lita på att vi har gjort 
jobbet åt dem och de kan 
känna sig trygga i att vi tar fullt 
ansvar för vår verksamhet och 
för våra produkter. På så vis blir 
det tryggare att ha Beans in 
Cup som leverantör.

- Johan Åberg, VD Beans in Cup 



Karin Enock är 
Hållbarhetschef hos 
Beans in Cup sedan mars 
2019. Här svarar hon på 
fem frågor om 
hållbarhetsarbetet och 
hur det genomsyras i 
verksamheten, nu och 
framåt.  

Vad anser du är viktigast i 
rollen som hållbarhetschef?
- Som hållbarhetschef är min 

absolut viktigaste uppgift att 
driva utveckling mot våra 
kunders framtida krav och 
förväntningar. Vi har högt 
ställda tillväxtmål och då är det 
en förutsättning att vi redan 
idag förstår våra kunders krav 
inom hållbarhet. Det är en 
stundtals tuff utmaning, men vi 
är övertygade om att svaret 
ligger i att skapa en hållbar 
affärsmodell som visar kunden 
den mest hållbara vägen framåt. 

Hur ser du på året 2019?
- 2019 har handlat om att lägga 
grunden för ett strategiskt 
hållbarhetsarbete hos Beans in 
Cup, med ett stort fokus på att 
prioritera vårt eget inre 
omställningsarbete först. Då 
tror vi att det ger störst effekt 
på helheten. Det är dock en stor 
utmaning i sig då vi är 
rikstäckande från Kiruna i norr 
till Malmö i söder. 

Vad anser du är den mest 
betydande frågan i ert 
hållbarhetsarbete framåt?
- Idag tycker jag att man skjuter 
över ett allt för stort ansvar på 
kunden att hålla reda på 
betydelsen av olika 
certifieringar. Vi har därför 
under året försökt skapa  
förändring genom att ta fram 
vår egen hållbarhetsmärkning 
´Vårt Val´. Vi vill på så sätt göra 
det enkelt för kunden att göra 
ett långsiktigt hållbart val som 
är bra för odlare, arbetare och 
kunden själv.
Den delen av vårt sortiment 
som fått märkningen ´Vårt Val´
tar på olika sätt extra hänsyn till 
människa, ekonomi, miljö och 
kvalitet. På sikt är förstås målet 
att förenkla ytterligare då vi vill 
att kunden ska veta vilka vi är 
genom vårt varumärke. De ska 
veta och kunna förknippa oss 
som en hållbar leverantör som 
de kan lita på och se som 
trovärdig, alldeles oavsett vilka 
certifieringar och märkningar vi 
erbjuder. Det är dock ett 
långsiktigt arbete som kommer 
ske i etapper och främst genom 
vår nya Kundportal. Det tror vi 
är vägen framåt för att skapa 
nya och hållbarare relationer 
med våra kunder, men också för 
att visa en transparens i allt vi 
gör. 

Vilken hänsyn tar ni till 
Agenda 2030 och de globala 
målen för hållbar 
utveckling?
- Vi utgår från de globala målen 
i allt hållbarhetsarbete och 
tycker att det är en bra 
utgångspunkt. När vi under året 
identifierade vilka av de 17 
målen som var mest relevanta 
för oss, behövde vi inte tänka 
speciellt mycket nytt. Det blev 
mer att lyfta fram det som vi 
redan gör bra och att flytta fram 
våra ambitioner för att skapa 
ett hållbarhetsarbete som blir 
integrerat och genomsyrat i allt 
vi gör och genom hela 
värdekedjan. 

Vad anser du att ni måste 
utveckla ytterligare? 
- Vi är i mitt tycke bra redan 
idag, men vi har förstås massor 
kvar. Främst att involvera alla 
våra medarbetare i 
hållbarhetsarbetet. På så sätt 
kan vi få ut ännu mer av det vi 
vill ha - sänka kostnader, 
inspirera till hållbarare val och 
beteenden. Vårt nyligen 
tredjepartscertifierade 
ledningssystem för miljö, 
kvalitet, arbetsmiljö, kompetens 
och brandsäkerhet kommer 
hjälpa till att driva på och 
engagera alla medarbetare i 
såväl måluppfyllnad som 
tillhörande aktiviteter. 
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”Vi skapar en grön tråd inifrån och ut 
och utifrån och in.”



År 1  
Hållbarhetsresan har bara börjat
Vi är på gång, men vi är inte nöjda! Vi kommer fortsätta att utmana oss
själva och att ta vårt ansvar inom hållbarhet. Eftersom vi verkar i en miljö där 
konkurrens, prestation och resultat är en naturlig del av vardagen vill vi även i vårt 
hållbarhetsarbete bli ännu mer målfokuserade och tydliga.

Om redovisningen
Det här är Beans in Cups första hållbarhetsredovisning, som omfattar verksamhetsåret 2019. 
Hållbarhetsredovisningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i ÅRL 6:e kapitel. Vägledning har 
hämtats från Global Reporting Initiatives (GRI), men riktlinjerna har inte tillämpats till fullo. 
Redovisningen är i första hand framtagen för våra affärs- och samarbetspartners, leverantörer, 
nuvarande och framtida medarbetare samt våra ägare.

Intressentanalys
I år har vi identifierat de viktigaste intressentgrupperna. Vi har påbörjat dialogen med några av dem och 
fått dess input kring de mest centrala hållbarhetsfrågorna. 

Väsentlighetsanalys
I maj 2019 genomförde Beans in Cup en väsentlighetsanalys i syfte att fastställa vilka frågor inom miljö-
och socialt ansvarstagande som är relevanta för våra medarbetare. Väsentlighetsanalysen kommer 
utökas och beröra fler områden och intressenter de kommande åren. 
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Försäljningstillväxt 

Mål: > x %
Utfall 2019: xx %

Tillväxt

Försäljningstillväxt

Årlig 
försäljningstillväxt 

på över 6 %.

Mål: > 6,6 %
Utfall 2019: 

4,4 %

Ansvarsfullt 
sortiment

Sortiment

Beans in Cups 
kaffe, te och 

kakaosortiment 
(exkl. instant) 

ska vara 100 % 
certifierat år 

2020.

Mål: 100 %
Utfall 2019: 
Kakao: 19 %
Kaffe: 98 %
Te: 99,3 %

Resurseffektiv 
verksamhet

Klimat och energi

Minska 
koldioxidutsläppen 

från fossila 
bränslen och från 

inköpt el med 20 % 
till år 2023, med 

2020 som 
referensår.

Mål: < 20 %
Utfall 2019: 

N/A

Hållbara 
lösningar

Certifieringar 
människor och 

miljö

Vi ska sälja 75 % 
etiska och/eller 

miljömärkta 
produkter till 

våra kunder år 
2021. 

Mål: > 75 %
Utfall 2019: 

N/A

Hållbara 
medarbetare

Medarbetare

Minst 40 % av 
andelen 

platschefer ska 
vara kvinnor år 

2030.

Mål: > 40 %
Utfall 2019: 

21 %:  

Affärsetik och 
mänskliga 
rättigheter

Uppförandekod

Våra leverantörer 
ska signera och 
efterleva Beans 

in Cups 
Uppförandekod 

för 
leverantörer. 

Mål: 100 %
Utfall 2019: 

100 %
av nya 

leverantörer

Mål och utfall

* N/A = Utfall redovisas ej 2019 på grund av begränsningar i insamlings- och rapporteringsverktyg. Åtgärder vidtas för att 
förbättra möjligheterna till 2020. 
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Våra fyra strategiska områden ligger till 
grund för allt arbete med de prioriterade 
hållbarhetsfrågorna. Det sociala, 
ekonomiska och miljömässiga 
perspektivet finns med i våra processer 
och vägs in vid beslut. 

Hållbar utveckling
Vi ska bedriva en långsiktigt hållbar och 
konkurrenskraftig verksamhet, med 
ansvarstagande för sociala, ekonomiska och 
miljömässiga aspekter, till största nytta för 
ägarna, kunderna och medarbetarna.

Nöjda medarbetare 
Vi ska ha en god arbetsmiljö med möjlighet till 
stimulerande arbetsuppgifter och utveckling. Vi 
har ett uppskattande förhållningssätt med 
gemensamma kärnvärden och värderingar, där vi 
visar respekt och har tolerans på vår arbetsplats. 
Vi tar tillvara på, och tar lärdom av, våra 
erfarenheter för att nå mål på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Vi har nolltolerans mot 
diskriminering, kränkande behandling, 
arbetsrelaterade olyckor och ohälsa. 

Nöjda kunder 
Vi ska uppfylla våra kunders behov och 
förväntningar gällande smak, service, hållbarhet, 
möte och leverans. Vi håller en hög nivå på 
kundnöjdhet genom bland annat gott bemötande, 
kvalitet i leverans, relevant och hållbart utbud av 
produkter och tjänster, prisvärdhet samt effektiv 
klagomålshantering och återkoppling. 

Långsiktig lönsamhet 
Affärsmannaskap är centralt för att skapa 
långsiktig lönsamhet och hållbara affärer över tid. 
Vägen dit går genom kloka produktval, ansvar för 
att säkerställa hållbara leverantörskedjor, 
effektiva transporter och engagerade och 
ansvarstagande medarbetare som trivs hos sin 
arbetsgivare. Därigenom tror vi att vi på bästa sätt 
skapar en hållbar ekonomisk utveckling.
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Ansvarstagande från jord till bord är en del av Beans in Cups strategi för långsiktig 
lönsamhet och livskraftiga odlingar.

Arbetet med en hållbar affärsmodell är integrerat i vår strategiska verksamhetsplanering och 
förankrat i såväl ledning som i styrelse. VD har det operativa ansvaret för hållbarhetsfrågor, men har 
delegerat ett övergripande ansvar för Beans in Cups hållbarhetsarbete till Hållbarhetschefen. 

Hållbarhetschefen har ansvaret för att driva, utveckla, koordinera och följa upp Beans in Cups insatser 
inom hållbarhet. Platschefer- och driftchefer står för implementering och utförande och att driva och 
utveckla interaktionen med kunderna.

Vi har tagit fram en hållbarhetsstrategi som omfattar hela värdekedjan. Syftet är att tydliggöra hur 
och var Beans in Cup kan bidra till en hållbar utveckling på bästa sätt. För att strategin ska fylla sin 
funktion fullt ut är det för oss prioriterat att den blir helt integrerad i affärsplanen och i den dagliga 
verksamheten. 
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FEM INITIATIV VI ÄR EXTRA STOLTA ÖVER 2019: 

1) Hållbarhet är med tidigt i inköpsprocessen. 
2) Hållbar Kundportal - märkningen `Vårt val`
3) Framtagandet av en ansvarsfull sortimentsstrategi, bl. a fler etiska och miljömärkta produkter.
4) Införande av ett integrerat och tredjepartscertifierat ledningssystem hos 18 platskontor. 
5) Fossilfritt engångssortiment.  



FN:s Globala mål 
för hållbar 
utveckling
Beans in Cups verksamhet 
och värdeskapande bidrar 
till FN:s mål för hållbar 
utveckling och Agenda 
2030. 

För att säkerställa att vi styr vårt 
hållbarhetsarbete i rätt riktning 
har vi kartlagt var vi befinner 
oss i förhållande till FN:s Globala 
mål för hållbar utveckling för att 
se om och på vilket sätt 
respektive mål är relevant för 
Beans in Cup. 

De mål vi definierat som mest 
relevanta för vår verksamhet är: 

1. Ingen fattigdom 
Vi bidrar genom att arbeta 
aktivt för att utöka antalet etiskt 
producerade varor.

5. Jämställdhet
Vi bidrar genom att varje chef 
ansvarar för att verka för ett 
målinriktat arbete med 

mångfald och jämställdhet, 
vilket innefattar att genomföra 
förändringar, sprida information 
och göra löpande uppföljningar.

Vi arbetar strategiskt vid 
rekrytering för att öka 
mångfalden och jämställd-
heten. Vår inställning är att alla 
mönster och strukturer som 
förhindrar att anställda 
utnyttjar sin fulla potential 
måste ändras. Vi ska verka för 
och erbjuda en inkluderande 
och öppen företagskultur där 
olikheter används som 
potentiella framgångsfaktorer. 

8. Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 
Vi bidrar genom att ställa krav 
på god arbetsmiljö (hälsa och 
säkerhet) hos våra leverantörer. 
Vi har en uppförandekod som 
beskriver företagets krav.

12. Hållbar konsumtion och 
produktion 
Vi bidrar genom att arbeta 
aktivt med att förbättra vår 
avfallshantering och öka 
återanvändnings- och 
återvinningsgraden. Vi ställer 
krav på aktivt miljö- och 

hållbarhetsarbete hos våra 
leverantörer. Vi arbetar 
kontinuerligt för att öka antalet 
etiska och miljömärkta 
produkter i sortimentet samt 
att informera våra kunder kring 
de mest hållbara valen i vår 
Kundportal. 

13. Bekämpa 
klimatförändringarna 
Vi bidrar genom att arbeta 
aktivt för effektivare och mer 
hållbara transporter (frakter, 
fordon, drivmedel etc.)

15. Ekosystem och biologisk 
mångfald 
Vi bidrar genom att ha en 
uttalad sortimentsstrategi som 
kräver god kunskap om vad 
produkterna vi köper in 
innehåller (material, kemikalier 
etc.)
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Medarbetare

Myndigheter

Långivare

Kunder

Konkurrenter

Intresse-
organisationer

Ägare / 
styrelse

Leverantörer 
/ tillverkare

Medarbetare

Myndigheter

Långivare

Kunder

Konkurrenter

Intresse-
organisationer

Ägare / 
styrelse

Leverantörer 
/ tillverkare

Våra intressenter
Våra intressenter är de som berör och berörs av vår verksamhet. 
Att föra en kontinuerlig dialog med dem är en nyckelfaktor för 
vårt fortsatta hållbarhetsarbete. 

Totalt har vi identifierat åtta intressentgrupper som påverkar eller har ett 
intresse i vår verksamhet. Av dessa är kunder, medarbetare, styrelse/ägare, 
leverantörer/tillverkare och långivare de mest betydande intressentgrupperna. 
Året 2019 har en fördjupad dialog genomförts med kunder och medarbetare. 

______________________________________________________________

Viktiga intressenter: Dialogen sker via: 

Medarbetare Medarbetarundersökning, utvecklingssamtal, 
interna möten och brand- och skyddsronder med 
skyddsombud

Kunder Kundservice, kundundersökning, kundmöten, 
nyhetsbrev, hemsida, kundportal, sociala 
medier

Ägare/Styrelse Årsredovisning, investerarträff, ägardialog och 
ägardirektiv

Leverantörer/tillverkare Leverantörsbedömning, leverantörsutvärdering
uppförandekod och självutvärderingsenkät

Långivare Presentation, kvartalsrapporter, 
årsredovisningar och möten

Utdrag ur Miljöpolicyn
Verksamheten ska bedrivas och 
utvecklas med största möjliga 
hänsyn till miljö- och 
klimataspekter.

Vi ska säkerställa att:

- Vi åstadkommer, i allt vi gör, så 
liten negativ miljöpåverkan som 
möjligt.

- Vi i möjligaste mån föreslår 
energieffektiva lösningar samt 
väljer material och produkter som 
innebär ett bra miljöval och 
underlättar för återvinning.

- Vi har en effektiv avfallshantering 
som inkluderar optimal 
källsortering och återvinning.

- Vi styr och strävar efter att 
åstadkomma en fossilfri 
fordonsflotta.

- Vi har hållbara resvanor som 
planeras och genomförs så att 
energianvändning och utsläpp till 
luft minimeras.

Jämställdhet- och 
mångfaldspolicy
Jämställdhets- och 
mångfaldspolicyn stöttar oss i 
att skapa en trygg, säker och 
jämlik verksamhet. 

Beans in Cups övergripande mål för 
jämställdhet och mångfald är att 
alla, oavsett könstillhörighet, etnisk 
bakgrund, religion eller sexuell 
läggning ska ges likvärdiga 
förutsättningar, möjligheter och 
villkor. Jämställdhets- och 
mångfaldsperspektivet
ska vara en naturlig del och 
genomsyras i hela Beans in Cups 
verksamhet.



Väsentlighetsanalys
Med siktet inställt på en långsiktigt hållbar verksamhet behöver vi arbeta 
målinriktat och brett med ett stort antal frågor, vilket vi gör, men vi kan inte göra 
allt på en gång.

Beans in Cup har under året identifierat vilka som är de viktigaste frågorna för företaget och för 
intressenterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet av väsentlighetsanalysen är en 
sammanvägning av de frågor som Beans in Cup bedömer är strategiskt viktiga och den genomförda 
intressentdialogen. 

Väsentlighetsanalysen resulterade i att vi under 2019 valde att fokusera på följande 
hållbarhetsinitiativ:

- Utöka och förbättra vårt sortiment (t ex. fler etiska och miljömärkta produkter).

- Utfasning av fossila plaster i engångssortimentet. 

- Införande av hållbarhetsmärkningen ”Vårt val” i vår nya Kundportal.

- Införande av ett integrerat och tredjepartscertifierat ledningssystem för miljö, kvalitet, 
arbetsmiljö, kompetens och brandsäkerhet.  

- Införande av hållbarhetsrelaterade krav på leverantörer och andra affärspartners (t ex. etik, 
mänskliga rättigheter, arbetsvillkor).

- Lagefterlevnadskontroller. 

- Ett aktivt arbete för att öka andelen kvinnliga platschefer. 

- Beans in Cups första hållbarhetsredovisning.

Klimatpåverkan
Diskriminering

Relationer i samhället
Livscykelanalys

Affärsetik
Arbetsmiljö och hälsa

Resultatutveckling
Jämställdhet och mångfald

Kundnöjdhet
Produktkvalitet och 

produktsäkerhet
Transparens och 
kommunikation

Avfallsåtervinning
Risk och krishantering

Påverkansarbete
Konkurrensfrågor

Energiförsörjning och 
användning

Kompetensutveckling
Korruption och mutor

Transporter
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Det sociala, ekonomiska 
och miljömässiga 
perspektivet finns med i 
våra verksamhets-
processer. 

Klimatpåverkan
Vår största klimatpåverkan 
kommer från våra transporter 
och vi strävar därför efter att 
använda så lite fossila bränslen 
som möjligt. Vid nyanskaffning 
av fordon har vi alltid siktet 
inställt på det bästa 
helhetsvalet. Genom att nästa 
år upprätta en klimatplan blir 
vårt arbete än mer konkret och 
fokuserat kring hur vi ska 
klimatsäkra verksamheten och 
ta vårt ansvar för att minska 
klimatavtrycket. 

Cirkulär ekonomi
Återanvändandet av våra 
kaffemaskiner spelar en central 
roll i Beans in Cups framtida 
ekonomi och är ett viktigt steg i 
omställningen mot en cirkulär 
ekonomi. Speciellt eftersom 
elektronik förbrukar stora 
resurser vid tillverkning.

Att köpa en begagnad och 
rekonditionerad kaffemaskin 
har en mängd olika fördelar 
inom en rad olika aspekter. Den 
vanligaste orsaken är dock 
fortfarande att våra kunder vill 
spara pengar, men vi ser en 
positiv utveckling där fler och 
fler kunder väljer mot bakgrund 
att man t ex vill minska sin 
klimatpåverkan. 

När en begagnad maskin rustas 
upp byts i princip alla invändiga 

delar ut, delar som kan ha slitits 
under åren. Detta medför att 
maskinen blir som ny, även om 
själva skalet har några år på 
nacken. Vi servar precis som 
vanligt och kvaliteten på 
maskinen kan i princip likställas 
med en ny. 

Även om vi gör allt som står i 
vår makt för att öka livslängden 
och att inget material ska gå till 
spillo i förtid, måste till slut alla 
kaffemaskiner skrotas. 
Materialet i kaffemaskinen 
sorteras då upp och avfallet 
återvinns till värdefull råvara i 
produktionen av nya produkter 
och energi. 

Systematiskt ledningsarbete
Det tredjepartscertifierade 
ledningssystemet FR2000 är ett 
viktigt verktyg för vårt 
hållbarhetsarbete. 

FR2000 är reviderat för att 
säkra följsamhet mot kvalitet, 
miljö, arbetsmiljö, brandskydd 
och kompetensförsörjning. Vi 
driver ett aktivt 
förändringsarbete som 
fokuserar på bättre lösningar, 
mindre utsläpp och en 
effektivare kontroll. På 
intranätet finns policyer, 
målprocesser och rutiner 
tillgängliga för alla anställda. 
Kvalitet-, miljö- och arbets-
miljöpolicyn (KMA-policyn) 
hjälper oss att arbeta strategiskt 
och systematiskt. Interna 
revisioner är ett effektivt 
verktyg för att säkerställa att vi 
uppfyller gällande lagkrav men 
också för att följa upp hur väl 
våra policyer, processer och 

rutiner är implementerade i 
verksamheten. Resultatet 
rapporteras till ledningen som 
beslutar om eventuella 
förändringar. Vid arbetsplats-
träffarna följs respektive 
affärsområdes 
hållbarhetsarbete upp och 
redovisas för medarbetarna.

Hållbara leverantörskedjor
Vår Uppförandekod för 
leverantörer vägleder i arbetet 
och definierar och konkretiserar 
ansvaret. Den ger riktlinjer för 
socialt och miljömässigt 
ansvarstagande inom de olika 
sakområden som är relevanta 
får vår verksamhet, med 
utgångspunkt i Global Compacts
tio principer om mänskliga 
rättigheter, arbetsrätt, miljö och 
korruption. För många specifika 
sakfrågor finns även policys och 
riktlinjer framtagna. 

Jämställdhet och mångfald
Vi värdesätter mångfald och har 
nolltolerans mot kränkande 
särbehandling. Varje chef 
ansvarar för att verka för ett 
målinriktat arbete med 
mångfald och jämställdhet, 
vilket innefattar att genomföra 
förändringar, sprida information 
och göra löpande uppföljningar.

Vi arbetar strategiskt vid 
rekrytering för att öka 
mångfalden och jämställdheten. 
Vår inställning är att alla 
mönster och strukturer som 
förhindrar att anställda 
utnyttjar sin fulla potential 
måste ändras.
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År 1  

Självklart är vi stolta över vårt sortiment 
och vi strävar hela tiden efter att 
utveckla kunderbjudandet för att bli 
ännu bättre. Genom bra dialog med våra 
kunder, där vi är lyhörda för deras 
behov, krav och förväntningar, kan vi se 
till att vårt sortiment är attraktivt på 
marknaden, nu och i framtiden.

Kundundersökningar
I år har vi genomfört en kundundersökning där vi 
främst fokuserat på kundnöjdhet och sortiment. 
Med hjälp av resultatet har vi satt upp mål för 
verksamheten och sett till att våra produkter 
uppfyller kraven som kunderna ställer. 

Lagefterlevnad
För att säkerställa att vi följer de lagar vi berörs av 
har vi en lagbevakningstjänst som informerar oss 
om hur vi ska efterleva dessa och när det sker 
lagändringar som bör medföra ändringar i våra 
rutiner. 

Risker och möjligheter
All affärsverksamhet är förenad med risker. Risker 
som hanteras väl kan leda till möjligheter och 
värdeskapande medan risker som inte hanteras 
rätt kan leda till skador och förluster. 

Förmågan att identifiera, utvärdera, hantera och 
följa upp risker utgör en viktig del av styrningen 
och kontrollen av Beans in Cups affärsverksamhet. 
Syftet är att verksamhetsmålen ska nås genom ett 
väl övervägt risktagande inom fastställda ramar. 

Beans in Cup har en god underliggande 
riskspridning i form av en geografisk och 
balanserad kundmix. I vår dagliga verksamhet 
måste vi kontinuerligt och systematiskt hantera 
hållbarhetsrisker. Det gör vi genom att 
regelbundet analysera  och kartlägga våra 
handlingsalternativ. 
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Engagemang för 
hållbara 
medarbetare
Vi lägger stor vikt vid att 
våra medarbetare mår bra 
och har de bästa 
förutsättningarna för att 
göra ett bra jobb.

Ansvarsfull arbetsgivare
Arbetet med att säkerställa en 
hälsosam och säker arbetsplats 
med rätt resursfördelning och 
kompetens har alltid hög 
prioritet. I år har 
arbetsmiljöfrågor fått ett större 
fokus i och med 
implementationen av vårt 
integrerade ledningssystem vars 
syfte är att skapa en tydlig 
struktur och systematik kring 
arbetsmiljöarbetet. 

Ett hållbart ledarskap är 
avgörande
Att bygga ett gott ledarskap 
som också över tid har kraft att 
driva arbetet och entusiasmera 
våra medarbetare är avgörande 
för att generera lönsam tillväxt. 
I det arbetet ingår att 
säkerställa ständigt lärande och 
utveckling.

I slutet på året påbörjades 
framtagandet av ett tänkt 
kompetensutvecklingsprogram, 
BiC Academy, som ska vara 

färdigställt under året 2020. BiC 
Academy vänder sig till samtliga 
personalkategorier. Här ryms 
säljträning, ledarutveckling, 
servicemannaskap och  
systemutbildning. Ett 
genomtänkt program för 
samtlig personal gällande Smak 
kommer också tas fram.

Engagemang ger hållbara 
medarbetare som skapar 
resultat
Vi vill att våra medarbetare ska 
känna engagemang, delaktighet 
och stolthet över att arbeta hos 
Beans in Cup. 

För att få reda på 
medarbetarens inställning till 
sitt arbete, identifiera 
förbättringsområden och kunna 
följa beteendeförändringar över 
tid, har vi i november 
genomfört en första 
medarbetarundersökning. 
Utfallet av undersökningen 
utgör nu underlag för både 
centrala och lokala 
åtgärdsplaner för att utveckla 
de positiva delarna och skapa 
förändring inom de som 
behöver förbättras. 

En arbetsplats – flera 
företagskulturer
Omställningsarbetet efter 
sammanslagningen har fortsatt 
och inneburit många nya 
möjligheter, men även 
utmaningar. Behovet av att 
enas i en gemensam 

företagskultur är en av dessa 
utmaningar. Ett fortlöpande 
arbete pågår som kommer 
resultera i gemensamma 
värderingar, attityder och 
beteenden.  

Antikorruption och 
mänskliga rättigheter
Alla som har en relation till 
Beans in Cup ska vara medvetna 
om att företagets rykte och 
varumärke skadas om mänskliga 
rättigheter kränks eller 
korruption förekommer i 
verksamheten eller i våra 
leverantörsled. I vår framtagna 
´Uppförandekod för 
leverantörer´ tydliggör vi våra 
förväntningar på våra 
leverantörer. 

Beans in Cup har inte 
identifierat några områden där 
väsentliga risker föreligger 
avseende korruption. 

Säker arbetsplats
Vi har en vision om noll 
arbetsplatsolyckor – ingen ska 
behöva riskera sin hälsa hos oss. 
För att vi ska lyckas måste vi öka 
andelen säkra beteenden och 
säkra arbetsmoment. 

Vägen mot vår nollvision
- Vi arbetar säkert
- Vi analyserar 

arbetsmiljörisker
- Ledarskap
- Engagemang och omtanke
- Eget ansvar
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Värdekedjan
Genom vår värdekedja ser vi var vårt ansvar börjar och slutar, samt var vi skapar bäst 
värde för våra intressenter. Vi har förenklat vår verksamhet till sex steg, från odling 
till återvinning, där vi kan påverka olika delar av värdekedjan i olika utsträckning.

1. Odling
Majoriteten av världens kaffebönor odlas, skördas, tvättas, sorteras och torkas oftast inom 
familjejordbruk. Kaffet säljs sedan vidare till olika mellanhänder som våra leverantörer (rosterierna) 
köper in bönorna från. 

2. Produktion och bearbetning
Kaffe, te kaffemaskiner och övriga varor och tillbehör produceras och bearbetas av våra leverantörer 
och tillverkare. 

3. Transport
Transporten från våra leverantörer sker direkt ut till kund alternativt till våra platskontor. 

4. Förberedelser
Vi tar emot produkterna från leverantör och förbereder distribution till våra kunder. 

5. Distribution
Vår servicepersonal transporterar beställda produkter till våra kunder runt om i landet. 

6. Återanvändning, avfallshantering och återvinning
Vid förbrukad maskin ansvarar vi för upphämtning. Maskinen renoveras och återanvänds. Slutlig 
avfallshantering och återvinning sker först när maskinen är helt uttjänt. 
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Vi bedriver ett aktivt arbete för att, så långt det är möjligt, säkerställa 
hållbarhetsaspekterna inom samtliga delar av värdekedjan – från inköp till sortiment 
till återvinning. Vår möjlighet att påverka skiljer sig åt mellan de olika delarna i 
värdekedjan. 

Val av leverantörer
Hög påverkan på produkter och sortimentstrategi, t ex. etiska och miljömärkta produkter. 
Leverantörsbedömningar, avtal och villkor. Revisioner av produktkvalitet och miljöpåverkan. 

Produkten i användning
Medelstor påverkan på produktens utformning genom att sälja produkter som är så effektiva som 
möjligt avseende energianvändning.

Kunder
Medelstor påverkan på produkterbjudanden, dialog och information.

Transporter
Medelstor påverkan genom krav på externa leverantörers transportvägar, ruttplanering, samlastning, 
transportsätt, drivmedel, sparsam körning, löpande kontroller och uppföljning. 

Vår egen verksamhet
Hög påverkan på val av produkter och sortimentsstrategi, livscykeln på våra kaffemaskiner, val av 
platskontor och lagerlokaler, transportsätt, energikällor, avfallshantering , internutbildning och 
medarbetarutveckling.
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Vi drar en tydlig gräns vid produkter 
som står i kontrast med vår ansvarsfulla 
sortimentsstrategi. De viktigaste 
argumenten till vår uteslutande strategi 
är att hjälpa våra kunder att hitta de 
mest hållbara produkterna och att vi vill 
agera ansvarsfullt. Det är ett långsiktigt 
arbete där certifieringar är vägledande 
och viktiga i hur vi utvecklar vårt 
sortiment. 

Här presenterar vi några exempel på vad vi väljer 
bort inför året 2020.

Engångsartiklar i fossil plast 
Fr. o. m. årsskiftet har vi ersatt alla 
engångsartiklar med miljöriktiga material.

Förnybar el i kaffeautomaten
Beans in Cup har i flera år tillhandahållit el märkt 
med Bra Miljöval i alla kaffeautomater. Ett 
samarbete som vi haft med GodEl och som 
baserats på elförbrukningen i kundens 
kaffeautomat och där vi årligen köpt in certifikat 
för 100 % förnybar och Bra Miljöval-märkt el. 
Vi väljer fr o m 2020 att pausa denna 
hållbarhetsaktivitet till förmån för nya som vi 
tror ger större effekt på vårt bidrag till en hållbar 
utveckling. 

Ocertifierad palmolja
Vi har valt att följa WWF:s linje, vilket innebär att 
vi inte bojkottar palmolja eftersom produktionen 
är en viktig inkomstkälla för de producerande 
länderna. Vi väljer istället att bidra till en 
ansvarsfull produktion genom krav på certifierad 
palmolja. 

Klimatkompensation
Vi väljer att pausa klimatkompensation som en 
hållbarhetsaktivitet. Vi anser att vi först måste 
ha gjort allt vi kan på hemmaplan för att minska 
våra utsläpp. Om vi längre fram kommer fram till 
att vi vill göra det sista för att komma åt de 
utsläpp vi inte kan minska, kan 
klimatkompensation komma att bli aktuellt igen.

Leverantörer som inte undertecknar vår 
Uppförandekod 
Vår uppförandekod är fr. o. m. i år ett 
obligatoriskt krav vi ställer som kontraktsvillkor 
på våra leverantörer. Uppförandekoden utgör 
grunden för vår relation och ska vara en 
integrerad del i affärsavtalet. Mot bakgrund av 
det väljer vi bort de leverantörer som inte kan 
leva upp till Beans in Cups förväntningar vad 
gäller etiska affärsprinciper, miljöledning, 
anställningsvillkor m.m.  
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Möt vårt platskontor i Linköping som ligger i hållbar 
framkant
Vi är mycket stolta över de initiativ som vårt kontor i Linköping tar inom hållbar 
utveckling. Här uppvisas ett innovativt ledar- och medarbetarskap som inspirerar 
övriga platskontor att följa efter i samma spår. 

Det som utmärker Linköpingskontoret är drivet på omställningsarbetet kring fordonsparken där de 
kontinuerligt skalar ner och ersätter med alternativa och/eller förnybara bränslelösningar. De har till 
och med en medarbetare, Lara, som sköter om kunderna i centrala Linköping med elcykel. De 
använder sig också av en elbil som kör ut dagliga varuleveranser. Som inte detta är tillräckligt har man 
dessutom en biogasbil som drivs på kaffesump! Kaffesumpen hämtas varje vecka av Tekniska Verken 
som sedan omvandlar sumpen till biogas. 

Vi tycker vårt Linköpingskontor är en intern förebild som visar vad hållbar utveckling handlar om -
engagemang, vilja, samarbete och kreativitet.   
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Våra hållbara initiativ 
och

erbjudanden
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Hållbar Kundportal
För Beans in Cup är det viktigt att göra det vi kan för att bidra till en hållbar 
utveckling och framtid. Vi är medvetna om vår påverkan på miljö och omgivning och 
anstränger oss därför extra för att hitta ett så etiskt, miljömässigt och kvalitativt 
sortiment som möjligt. 

Som ett led i att ta ansvar och skapa förändring vill vi göra det enkelt för våra kunder att välja produkter 
som är bra för odlare, arbetare och kund. Det gör vi genom att ge en del av våra produkter märkningen 
´Vårt val´. Dessa produkter tar på olika sätt extra hänsyn till människa, ekonomi, miljö och kvalitet. 

Kunder som väljer ´Vårt val´ bidrar med extra hänsyn till:

- Mindre miljöfarliga utsläpp
- Bättre villkor för odlare och arbetare
- Effektivare resursanvändning
- Hållbarare leverantörskedjor

… och mycket, mycket mer!
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Kaffeautomat för mångfald
I februari var vi först i Sverige med att erbjuda en tillgänglighetsanpassad 
kaffeautomat. 

Hållbarhet, framtidens krav och våra kunders önskemål har styrt utvecklingen av den 
tillgänglighetsanpassade kaffeautomaten, eller som vi kallar den – en kaffeautomat med mångfald i 
fokus. Men vad betyder egentligen ordet mångfald? Och hur tolkar vi på Beans in Cup begreppet?

Enligt Wikipedia är den officiella definitionen av mångfald en variation av olika egenskaper hos individer 
i en social grupp. Svenska Akademiens Ordbok definierar ordet som ett förhållande som är växlande 
eller varierande och/eller som en generell beteckning som uppvisar åtskillnad. 

Men själva ordet mångfald verkar det dock inte finnas någon enhetlig definition på i Sverige utan det 
handlar istället om våra likheter och olikheter. Där våra unika identiteter skapas av vår funktionalitet, 
vilket kön vi har, ålder, familjeförhållanden, värderingar, etnisk och kulturell bakgrund, klass, sexuell 
läggning, könsidentitet, utbildning, intressen och erfarenheter.

Hos Beans in Cup har vi valt att tolka mångfald enligt ovanstående diskrimineringsgrunder och är glada 
att vi nu kan erbjuda en tillgänglighetsanpassad kaffeautomat för alla när det gäller smak och hållbarhet.

Källa: mångfald.com

Kaffeautomat 
med mångfald i 

fokus
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Lär känna våra Gröna maskiner
Återanvändandet av våra kaffeautomater spelar en central roll i Beans in Cups 
framtida ekonomi och är ett viktigt steg i omställningen mot en cirkulär ekonomi, 
speciellt eftersom elektronik förbrukar stora resurser vid tillverkning.

Våra kunder kan välja att köpa en renoverad och begagnad kaffeautomat istället för en ny. Att köpa en 
rekonditionerad kaffeautomat har en mängd olika fördelar inom en rad olika aspekter. Den vanligaste 
orsaken är dock fortfarande att kunden vill spara pengar, men vi ser en positiv utveckling där fler och 
fler kunder väljer mot bakgrund av att man till exempel vill minska sin klimatpåverkan. 

När en begagnad maskin rustas upp byts i princip alla invändiga delar ut, delar som kan ha slitits under 
åren. Det medför att maskinen blir som ny, även om själva skalet har några år på nacken. Självklart 
servar vi dem fortsatt precis som vanligt och kvaliteten på maskinen kan nästan likställas med en ny. 
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• Kaffemaskin EVOlution
• Certifierade produkter
• Serviceteknikern kör en bil 

som är Euro 6
• Serviceteknikern använder 

godkända rengöringsmedel
• Serviceteknikern har gått kurs i 

Sparsam körning
• Eventuella engångsmuggar som

levereras ihop med kaffetjänsten ska vara 
Svanenmärkta eller klara Svanens krav för 
engångsartiklar
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Svanenmärkt kaffetjänst – vårt allra mest hållbara 
erbjudande 
Vi är endast ett fåtal rikstäckande leverantörer som kan erbjuda en komplett kaffetjänst som är godkänd 
av Svanen; allt från det certifierade kaffet till klimateffektiva transporter för servicemedarbetaren.  



Vårt kaffesortiment

I dag smakar ansvarsfullt kaffe gott och de flesta rosterier tar sitt ansvar och certifierar kaffet. Vi tar 
endast in kaffesorter som är tredjepartscertifierade och testar alltid allt kaffe innan vi tar in det i vårt 
sortiment. Vi erbjuder kaffe från bland annat Löfbergs, Zoégas, Arvid Nordquist, Bergstrands Rosteri 
samt Gevalia. 

Smakexperter från Beans in Cup har även tagit fram två alldeles egna certifierade kaffesorter –
Bergstrands Musto och Zoégas Zympatico. Dessa sorter är speciellt framtagna för att smaka gott både i 
kaffemaskinen och för miljön.

För att kunna göra ett perfekt kaffe är kaffesorten väldigt viktig. Därför jobbar vi med 
flera leverantörer för att möta kundens personliga smak och alltid kunna leverera ett 
perfekt kaffe på arbetsplatsen. 
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Hållbara certifieringar som garanterar hållbara jordbruksmetoder och 
hållbara arbetsmiljö- och arbetsvillkor. 

Rainforest Alliance
Rainforest Alliance är en internationell organisation som arbetar för att bevara den biologiska 
mångfalden och för att skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Rainforest 
Alliance certifierar odlingar av bland annat kaffe, bananer, kakao och te. Reglerna tas fram i 
samarbete med SAN, Sustainable Agriculture Network. 

KRAV
KRAV är en miljömärkning som garanterar att produkten är ekologiskt producerad. KRAV står för god 
djuromsorg, socialt ansvar och ett hållbart klimat. Kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller 
genmodifierade organismer (GMO) får inte användas. All KRAV-certifierad verksamhet kontrolleras 
minst en gång per år. 

UTZ
UTZ Certified är en tredjepartscertifiering som står för att produkten har odlats på ett hållbart sätt 
och att arbetsförhållanden för odlarna förbättras. Certifieringen ska stärka producenternas ställning 
på marknaden samtidigt som tillverkningen ska ske på ett miljömässigt hållbart sätt. UTZ är den 
största certifieringen för kaffe, kakao och te i världen. 

Fairtrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att 
förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten 
samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

EU Ekologiskt 
EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på färdigförpackade ekologiska livsmedel. 
Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i linje med EU:s förordning för 
ekologisk produktion. EU-kommissionen är kontrollorgan. 

26



Beans in Cup är certifierade enligt FR2000

I och med att allt fler kunder och intressenter ställer krav på ett aktivt kvalitets- och miljöarbete har 
Beans in Cup valt att certifiera bolaget enligt standarden FR2000. Certifieringen är ett kvitto på att 
ledningssystemet uppfyller alla viktiga krav inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetens och 
brandsäkerhet. 

- Certifieringen ger våra kunder en säkerhet i valet av oss som office coffee-leverantör eftersom vi kan 
påvisa ett aktivt arbete inom flertalet verksamhetsområden. Vi valde FR2000 då det likställs med ISO 
standarderna 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö), säger Karin Enock, Hållbarhetschef hos Beans in Cup. 

Det förberedande och omfattande uppbyggnadsarbetet påbörjades i mitten på maj 2019 och 
certifieringsprocessen genomfördes under två veckor i slutet på januari 2020.

- Det är en omfattande intern insats som genomförts, med endast egna resurser, vilket vi förstås är 
extra stolta över, avslutar Karin. 

Beans in Cup är en av de första (eller kanske t o m den första?!) office coffee-
leverantören i Sverige som är certifierad enligt standarden. Det 
tredjepartscertifierade ledningssystemet är ett viktigt verktyg för vårt 
hållbarhetsarbete. 
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