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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, med 193
medarbetare. Vi har även ett flertal servicekontor runt om i landet som hjälper oss att förmedla ut våra
kaffetjänster.

Kundlöften
Smak, Service och Hållbarhet våra löften till våra kunder och genomsyras i allt vi gör. Tillsammans
representerar de viktiga delar av vår verksamhet, våra produkter och vårt sätt att arbeta.

Värderingar – KRAGE
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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Vår affär och värdekedja
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.
Produktionsmodellen är strategiskt leverantörsoberoende för att möjliggöra kundanpassningar. Basen i
bolagets intäktsmodell är kaffemaskiner placerade hos Sveriges olika arbetsplatser med ett abonnemang av
kaffe och ytterligare tillval av övrigt sortiment.

Vi vill påverka och skapa värde!
Vi har inte kommit längst, men vi arbetar systematiskt för att ta ansvar i alla delar av vår värdekedja. Vår
påverkan på människor ska förbättras och påverkan på miljön minska i alla led och i vår egen verksamhet. Vi
agerar även där vi inte har stor påverkan och nyckeln för oss är dialog och uppföljning. Till exempel redan vid
designbordet, där vi på sikt arbetar med produkter där mängden råvara minskar och mänskliga rättigheter inte
kränks. Ett annat exempel är ansvarsfulla odlingar där personal och deras familjer ges goda möjligheter och
mängden bekämpningsmedel minskar, produktion och transporter som minskar utsläpp och säkerställer bra
arbetsvillkor. I vår egen organisation arbetar vi med att skapa goda förutsättningar för våra medarbetare och
kunder, vi återanvänder maskiner och hantera uttjänta produkter och annat avfall på ett ansvarsfullt sätt.

LEVERANTÖRERS
LEVERANTÖRER

BEANS IN CUPS
LEVERANTÖRER

BEANS IN CUP

KUNDER & DERAS
ANVÄNDARE

BEANS IN CUP

BEANS IN CUP
SAMT AVFALLSLEVERANTÖR

Vi utvecklar
affären för att
gå från
produktfokus
till att erbjuda
tjänst och öka
återanvända
maskiner.

Vi arbetar för
att våra
leverantörer
följer upp att
deras
leverantörer
uppfyller
globala
riktlinjer
gällande
miljöansvar,
mänskliga
rättigheter,
barnarbete &
arbetsvillkor.

Vi arbetar för
att våra
leverantörer
uppfyller
kraven i vår
Uppförandekod.

Vi arbetar för
transparens i
kommunikation & bra val
i försäljning.

Vi för dialog
med
kunderna
gällande
deras behov
& förväntningar.

Vi för
kontinuerlig
dialog &
följer upp
leverantörsprestanda.

Vi ökar
andelen
produkter och
tjänster som
inte skadar
människor
och miljö.

Vi följer upp
att användare
av vår tjänst
är nöjda med
smak, service
& hållbarhet.

Vi planerar
och agerar för
att minska
utsläpp av
koldioxid.

Vi arbetar för
att öka andel
återvunnet
material och
minska
andelen avfall
till deponi.

Liten påverkan

Viss påverkan

Stor påverkan

Viss påverkan

Stor påverkan

Stor påverkan

Vi arbetar för
att vår kultur
ska vara
inkluderande.
Vi följer upp
hälsa,
säkerhet och
arbetsmiljö.
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VD har ordet
Hållbarhet är viktigt för
samhället, vår bransch, våra
kunder och för oss.
För att hålla det vi lovar till
kunder, medarbetare och
intressenter har vi under året
stärkt vårt kvalitets- och
hållbarhetsarbete. Bland annat
genom att öka fokus på social
hållbarhet genom att vi arbetar
ännu mer systematiskt med våra
leverantörers påverkan på sina led
bakåt. Där har vi också initierat ett
arbete med en barnrättspolicy
med anledning av både
barnkonventionen och den globala
satsningen att minska barnarbete.
Genom miljömässig hållbarhet
jobbar vi kontinuerligt med att
effektivisera våra transporter och
att minska kemikalieanvändningen
och när det kommer till ekonomisk
hållbarhet har innebörden i ordet
ekonomi - hushållning med
resurser - varit viktig för oss under
2020.
Vi har involverat alla medarbetare
i ett nytt sätt att arbeta med vår
strategiska process, vi har stärkt
vår organisation för
hållbarhetsfrågor. Under våren
rekryterades en produkt- och
försäljningschef med ansvar att
utveckla vårt hållbara sortiment.
Under hösten rekryterades en ny
hållbarhetschef med uppdrag att
säkerställa vårt ledningssystem
och utveckla Beans in Cups
hållbarhetsarbete.
2020 var på många sätt ett
turbulent år som vi lärde oss
mycket av. Ökad grad av
digitalisering har varit en av
bärande faktorerna för oss såväl
som för många andra i hela
världen.

Det har bland annat medfört att vi
har ökat vår digitala kompetens,
ökat vår mognad gällande digitala
möten som inte minst påverkat
utsläppen. En lärdom vi tar med
oss framåt.
Att vår affär genomsyras av
hållbarhet och blir allt viktigare för
både små och stora kunder och är
en framgångsfaktor. Vår
affärsmodell ska inte ha en negativ
påverkan på människor och miljö
samtidigt som vi ska vara ett
lönsamt bolag.
Vår affär ”kaffe på jobbet”
utvecklas hela tiden och vi måste
hela tiden vara relevanta och
tillgängliga för våra kunder både
geografiskt och digitalt. Vi
eftersträvar närheten till kunden
geografiskt för att minska de
sträckor våra medarbetare
tillbringar i bilen och därmed
utsläpp av koldioxid det medför.
Under 2020 har vi arbetat för att
förbättra vår närvaro digitalt både
genom att införa ett
Sverigenummer så att kunderna
lättare når oss samt att våra
kunder kan felanmäla via
kundportalen. I kundportalen har
vi också utökat sortimentet
ytterligare med fler miljömärkta
och rättvisemärkta produkter.
Vi har även tillsatt en operativ
chef med ansvar för att vår service
blir mer effektiv och att vi
tydliggör hållbarhetskrav på
maskiner och reservdelar. Vi har
satt nya rutiner förhanteringen av
våra rekonditionerade maskiner.

Vi vill sträva mot att i ännu högre
grad erbjuda en tjänst, snarare än
en produkt. På så sätt optimerar vi
och är rädda om jordens resurser,
genom att underhålla och
återanvända.
Pandemin har även bidragit till att
vi tagit hand om nya idéer och
utvecklat vårt interna
förbättringsarbete. Ett exempel är
effektivisering av våra
lagerrutiner, vilket lett till att vi
blivit mer hållbara genom att
minska svinn.
Eftersom vi har åtagit oss minska
vår klimatpåverkan i linje med
Parisavtalet och 1,5 graders-målet
arbetar har vi börjat att mäta vårt
utsläpp från transporter till och
från kunder. Utifrån denna
kunskap ska vi sedan minska vårt
CO2 avtryck, genom att införa mer
klimatsmarta transporter.
Pandemin har gjort att vi samlat
oss, knutit näven och utvecklat
företaget i alla dess delar och
strukturer. Beans in Cup är mer
rustat än någonsin att vara den
trygga leverantör som du behöver.
Johan Åberg, VD Beans in Cup
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Hållbarhetsresan har börjat ta form
Vi har satt en första grund för vårt hållbarhetsarbete men vi är långt ifrån nöjda.
Vårt hållbarhetsarbete utvecklas vidare.

År 1

Om redovisningen
Denna hållbarhetsredovisning omfattar verksamhetsåret 2020. 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
Vi har under året genomfört dialoger med de viktigaste intressentgrupperna (medarbetare, kunder,
ägare/styrelse, leverantörer/tillverkare och långivare). Återkopplingen till oss stödjer vår prioritering framåt,
exempelvis att utveckla social hållbarhet. Under 2020 har vi adderat till barn som en intressent, främst för att
synliggöra den stora andelen barn i världen fortfarande befinner sig i barnarbete och för att säkerställa att vi
efterlever barnkonventionen. Under 2021 kommer dialogerna utökas med fler intressenter för att skapa ännu
bättre förutsättning för hållbarhetsfrågorna .

Väsentlighetsanalys
Väsentlighetsanalysen har justerats utifrån återkoppling från våra intressenter gällande vilka frågor inom miljöoch socialt ansvarstagande som är relevanta. Väsentlighetsanalysen kommer utökas och beröra fler områden och
intressenter de kommande åren. Under 2020 har vi främst fokuserat på följande intressenter, kunder,
medarbetare, ägare/styrelse.

Internt fokus
Beans in Cup bygger en delaktighetskultur. Medarbetare involveras i olika utvecklingsprojekt och bland annat har
vi startat ett service- och sortimentsråd med representanter från olika geografiska orter och med representation
av olika roller, en öppen förbättringsgrupp kallad STaRK, med representanter från olika funktioner som arbetar
med att förenkla och skapa bättre system och processer för våra medarbetare. Vi har startat upp en
platschefsgrupp med syfte att dela erfarenheter och vi har ett öppet säljforum för alla som är intresserade av
säljfrågor. Vi involverar också våra medarbetare i affärsplaneprocessen, som vi i år kallade BiC 2023, i syfte att föra
dialog, förankra, inkludera och tydliggöra vår väg framåt.

Externt fokus
Förutom att hela tiden öka andelen ekologiskt och rättvisemärkt kaffe, te och choklad involverar vi oss också i olika
innovationsprojekt kopplat till hållbarhetsarbetet tillsammans med våra leverantörer. Det handlar om både små
insatser och långsiktiga projekt. Ett litet exempel är en kaffebar som 3D-printats på återvunnet avfall.
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Riskhantering
För att identifiera, styra och kontrollera risker som uppkommer har vi en företagsövergripande process för
riskhantering samt en operativ modell för ökad riskmedvetenhet i organisationen. Syftet med den
företagsövergripande processen är att systematisera risker som kan medföra att Beans in Cup inte uppnår
strategier och mål eller riskerar miljöbrott, riskerar människors hälsa eller kränkningar av mänskliga rättigheter.
Riskanalys är en del av den årliga strategiplanerings- och budgetprocessen där interna och externa risker
identifieras, värderas och aktivitetssätt. Riskerna är också utgångspunkt för att prioritera våra hållbarhetsfrågor.
Under 2020 identifierades bland annat följande risker:

Klimatrisker
Torka, stormar, översvämningar, bränder, kyla vilket innebär katastrofer i världen, mänskligt lidande och ökade
kostnader.

Leverantörsrisker
Miljöbrott, utsläpp till vatten, kränkningar av mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsmiljö.
Logistik, stängda gränser, brist på arbetskraft.
Brist på spårbarhet i leverantörskedjan.

Medarbetare
Kompetensförsörjning.
Hälsa, kort- och långtidssjukfrånvaro, skador.

Kund
Kundernas medarbetare fortsätter att arbetar hemma på grund av pandemin.
Minskade intäkter med hänsyn till mindre åtgång på kaffe, te och choklad samt att kunden minskar kontorsytor.

Hantering
Riskerna har efter analys och värdering bedömts som nödvändiga att hantera och har aktivitetssatt. Riskägare har
utsetts med ansvar att genomföra väsentliga åtgärder. Åtgärderna följs upp av ledningsgruppen och erfarenheter
tas tillvara för kommande bedömningar.
För operativa risker har alla platschefer ett ansvar att rapportera verksamhetskritiska risker, exempelvis
arbetsmiljö- och hälsorelaterade risker, organisationsrelaterade, kund- och affärsrelaterade och
leverantörsrelaterade risker.
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Våra intressenter
Våra intressenter är de som påverkar, påverkas eller har ett intresse för vår verksamhet.
Det är viktigt för vårt fortsatta hållbarhetsarbete att vi har en transparent dialog med våra
intressenter.
Av våra nio intressentgrupper är de mest betydande intressentgrupperna våra kunder och användare,
medarbetare, styrelse/ägare, leverantörer inkl. tillverkare/producenter och långivare de mest betydande
intressentgrupperna där vi har fördjupade dialoger löpande under året. Under 2020 tillkom barn som en viktig
intressentgrupp med anledning av att det fortfarande är en stor andel barn i arbete i arbete i många länder,
bland annat i utvinning av råvaror, gruvor samt på odlingar.
__________________________________________________________________________________________

Viktiga intressenter:

Dialog sker via:

Medarbetare

Medarbetarundersökning, medarbetarsamtal, strategisk planeringsprocess,
frivilliga utvecklingsråd – och förbättringsgrupper, internt nyhetsbrev,
interna möten, brand- och skyddsronder med skyddsombud

Kunder

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

Ägare/Styrelse

Årsredovisning samt kvartalsrapportering, delägarmöten och årsstämma,
investerarträff, ägardialog och ägardirektiv

Leverantörer
tillverkare/producenter

Leverantörskvalificering, uppförandekod, självutvärderingsenkät,
leverantörsutvärdering

Långivare

Presentation, kvartalsrapporter, årsredovisningar och möten

8

Större
Mindre

Betydelse för intressenter

Klimatpåverkan
Diskriminering
Relationer i samhället
Livscykelanalys
Cirkulär ekonomi

Avfallsåtervinning
Risk och krishantering
Påverkansarbete
Konkurrensfrågor

Mindre

Affärsetik
Arbetsmiljö och hälsa
Resultatutveckling
Jämställdhet och mångfald
Kundnöjdhet
Produktkvalitet och
produktsäkerhet
Transparens och
kommunikation

Energiförsörjning och
användning
Kompetensutveckling
Korruption och mutor
Transporter
Barnrättskonventionen

Större

Betydelse för Beans in Cup och möjlighet att påverka

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 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.

Aktiviteter under 2020
•

Ökat utbudet av rekonditionerade maskiner

•

Initierande av barnrättspolicy

•

Utökat och förbättrat andelen certifierade produkter (etiska och miljömärkta produkter).

•

Införande av en årlig process för strategisk planering som involverar alla medarbetare.

•

Startat interna service- och sortimentsråd i syfte att utveckla och förbättra arbetsmetoder,
rutiner och hitta best practise.
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Vårt hållbarhetsarbete är integrerat i våra strategiska områden, finns med i våra processer och
vägs in vid beslut.
Hållbar utveckling

Nöjda kunder

Vi ska bedriva en långsiktigt hållbar och
konkurrenskraftig verksamhet. Vi ska utgå från ett
systemperspektiv där planeten sätter gränser,
människor får bästa möjliga förutsättningar att leva och
vi ska hushålla med våra resurser. Livsmedel står för
cirka en fjärdedel av konsumtionsdrivna utsläpp. Vi har
en viktigt roll att medverka i värdekedjan för att
undvika allvarliga konsekvenser för ekosystem,
vattentillgång och matproduktion.

Vi kommunicerar med våra kunder om behoven och
förväntningarna gällande smak, service, hållbarhet
- våra tre kundlöften. 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
hantering av synpunkter, reklamationer och
återkoppling.

Utifrån våra huvudsakliga produkter - maskiner som
till stor del är gjorda av stål och plast och livsmedel
- är vår största miljöpåverkan klimatutsläpp och
ekologisk mångfald. Vi har också en indirekt påverkan
på fattigdom, arbetsförhållanden, jämställdhet och
mänskliga rättigheter.

Nöjda medarbetare
Vår arbetsmiljö och vår kultur har stor betydelse för
våra medarbetare. Vårt förhållningssätt grundar sig i
respekt och inkludering med stöd av våra gemensamma
värderingar. Vi har nolltolerans mot diskriminering,
kränkande behandling, arbetsrelaterade olyckor och
ohälsa. Vi tar tillvara på medarbetarnas idéer och
erfarenheter för att nå våra mål.

Långsiktig lönsamhet
Affärsmannaskap är centralt för att skapa långsiktig
lönsamhet och hållbara affärer över tid. Vägen dit går
genom kloka produktval, säkerställa hållbara
leverantörskedjor, effektiva transporter, engagerade
och ansvarstagande medarbetare som trivs och
hushållning med resurser. Med ansvarstagande för
sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter bidrar vi
till största nytta för ägarna, kunderna och
medarbetarna.
Därigenom tror vi att vi på bästa sätt skapar en hållbar
ekonomisk utveckling.
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Globala målen för
hållbar utveckling
Beans in Cups verksamhet och
värdeskapande bidrar till Agenda
2030. För att styra vårt
hållbarhetsarbete i riktning mot
Agenda 2030 har vi kartlagt var vi
befinner oss i förhållande till
globala målen för hållbar
utveckling. De mål vi definierat som
mest relevanta för vår verksamhet
är:

1. Ingen fattigdom
Genom våra produkter påverkas
odlare, människor som arbetar i
gruvor och med farlig återvinning,
samt familjer och barn. Vi bidrar
genom att arbeta aktivt för att
utöka antalet etiskt producerade
varor som ger arbetare, odlare,
familjer höge ersättning för sina
produkter.

5. Jämställdhet
Genom minskad fattigdom
påverkas jämställdheten i positiv
riktning både mellan länder och
mellan kvinnor och män. Vi bidrar
genom att våra etiska produkter
ger familjer skälig lön så att barn
och framförallt flickor inte behöver
arbeta eller bli bortgifta och kan gå
i skolan.

I Sverige påverkar vi
arbetsmarknaden genom att bidra
till att öka mångfald och
jämställdhet. Alla chefer har ett
ansvar att arbeta med mångfald
och jämställdhet och påverkar
detta i samband med rekryteringar.

8. Anständiga arbetsvillkor och
ekonomisk tillväxt
Genom våra val av produkter och
våra leverantörers leverantörer
påverkas människors hälsa,
säkerhet och möjlighet till en
anständig lön.
Vi bidrar genom att ställa tydliga
krav på goda arbetsvillkor, verkar
för bra arbetsmiljö, säkerhet och
hälsa hos våra leverantörers
leverantörer. Vår uppförandekod
beskriver våra krav och en
självutvärdering som genomförs
årligen. Vid eventuella risker ska
leverantörens genomförda audits
begäras in i första hand, om
riskerna kvarstår genomförs audits
av oss.
För att bidra till att minska andelen
barn i arbete har en barnrättspolicy
antagits och ska integreras i allt
samarbete.

12. Hållbar konsumtion
och produktion
Vi påverkar konsumtionen genom
vår affärsmodell och bidrar till
målet genom att öka andelen etiska
och miljömärkta produkter i
sortimentet. Vi informerar våra
kunder kring de mest hållbara valen
i vår kommunikation och i vår
kundportal. Vi bidrar även genom
att utveckla återanvändningsgraden av våra maskiner och
återvinningsgraden av vårt avfall.

13. Bekämpa
klimatförändringarna
Vi påverkar klimatet i alla led.
Vi bidrar till målet genom att arbeta
aktivt för effektivare och mer
hållbara transporter (frakter,
fordon, drivmedel) Transporter är
en viktig miljöaspekt och ett
fokusområde vi vill förbättra
kommande period, genom att
minska vårt totala CO2 avtryck.

15. Ekosystem och biologisk
mångfald
Våra produkter och vår användning
av kemikalier påverkar
ekosystemet. Vi bidrar genom att
ha en uttalad sortimentsstrategi
som kräver god kunskap om
produkterna vi köper in (material,
kemikalier etc.).
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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 planeringsprocess och förankrat i såväl ledning
som i styrelse.
Ansvar
VD har det operativa ansvaret för hållbarhetsfrågor och 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. Produkt- och försäljningschef har ansvar att utveckla ett
ansvarfullt sortiment i linje med hållbarhetsstrategin. Den operativa chefen har ansvar tydliggöra hållbarhetskrav
på maskiner, reservdelar och service. Platschefer- och driftchefer står för implementering och utförande och att
driva och utveckla interaktionen med kunderna.

Vår hållbarhetsstrategi, som omfattar hela värdekedjan, syftar till 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 viktigt att den är
en del av affären och i den dagliga verksamheten. Under 2020 har vi utvecklat processen för strategisk planering,
som vi internt benämnde BiC 2023, där hållbarhet är integrerat i affärsplanen.

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. Nya lagar och
förordningar tillkom under 2020, bland annat hanteringen av farligt avfall och säker vatteninstallation.
Avfallshanteringen är en viktig miljöaspekt och under året genomfördes en utredning som ligger till grund för
effektivisering och samordning under 2021.
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Vårt policyarbete och uppföljning
Våra policyer omhändertas i instruktioner och handböcker
som uppdateras och kommuniceras löpande.

Utdrag ur Miljöpolicyn
Vi ska säkerställa att:

▪ Vi, i allt vi gör, åstadkommer 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.

Arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald
Vi ska säkerställa att:

▪ Allt arbete planeras och ordnas så att det ger förutsättningar för god hälsa och säkerhet. Samtliga involverade ska
känna delaktighet och samverkan vid beslut och uppföljning.
▪ Vi har en tydlig rollfördelning enligt organisationsplan och uppdragsbeskrivning. Tilldelade arbetsuppgifter framgår
av rollbeskrivningar.
▪ Maskiner, fordon, redskap och andra tekniska hjälpmedel och anordningar ska vara i sådant skick att de erbjuder
betryggande säkerhet. Detta gäller även all personlig skyddsutrustning.
▪ Alla individer oavsett kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, religiös eller etnisk tillhörighet behandlas lika
och känner en gemenskap inom företaget.
▪ Arbetet ska vara förenligt med ett familjeliv.
▪ Våra medarbetare är nöjda och känner sig trygga i sin arbetsmiljö.
▪ Olycksfall och tillbud som inträffar i tjänsten alltid rapporteras på korrekt sätt – både internt och till berörda
myndigheter.

Barnrättspolicy
Vi ska säkerställa att:

▪ Beans in Cup vill främja barns överlevnad, skydd och utveckling i syfte att bidra till hållbara marknader. Vår
verksamhet, våra samarbeten och våra produkter ska respektera barns rättigheter i alla led.
▪ Med vägledning utifrån Barnrättsprinciperna för företag (Children's Rights and Business Principles) analyserar vi vår
verksamhets effekter på barn utifrån tio grundsatser. Det ger oss ett ramverk för strategier, mål och aktiviteter och
kommer att integreras i våra processer under 2021.

Styrning och uppföljning
Integrering av hållbarhetsarbetet innefattar styrning, systematik och uppföljning.

▪ Lagar, policys, mål, risker och systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete (SAM) är integrerat i företagets
styrmodell, årshjul och följs upp av ledningsgrupp.
▪ Alla chefer ansvarar för att medarbetarna är förtrogna med våra policys och på vilket sätt de tillämpas i våra rutiner.
Det ligger på individens ansvar att följa den.
▪ Alla medarbetare har ansvar att kommunicera eventuella brister som uppdagas i den dagliga verksamheten till sin
chef och genom vår avvikelse- och förbättringshantering. Om individen av något skäl ej vill kommunicera brister till
sin närmaste chef kan det istället göras direkt till HR-chef eller VD.
▪ Ledningssystem, i enlighet med FR2000, är upprättat för att skapa förutsättningar för organisationen att följa
riktlinjer och tillämpa lagkrav. Tredjepartsrevisor följer upp efterlevnad av ledningssystemet FR2000.
Ledningsgruppen hanterar avvikelserna och de åtgärder som införs.
▪ Interna revisioner genomförs av hållbarhetschef som säkerställer efterlevnad av lagkrav, policy, mål och aktiviteter
samt utvärderar den effektivitet som ledningssystemet ska tillhandahålla för organisationen. Ledningsgruppen
hanterar avvikelserna och de åtgärder som införs.
▪ Ett granskningsförfarande av de strategiska leverantörerna görs genom självutvärdering som bland annat innefattar
efterlevnad av ILO:s konventioner, motverkande av korruption, hantering av risker i egen verksamhet samt i deras
egna leverantörskedjor såsom miljörisker eller kränkningar mot mänskliga rättigheter. Uppföljning och bedömning
av leverantörers prestanda sker en gång årligen och dokumenteras. Leverantörsprestanda följs upp i ledningens
genomgång.
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Mål och utfall

* = Minusresultat på grund av minskad intäkt med anledning av pandemin
** N/A = Utfall redovisas ej 2019 på grund av begränsningar i insamlings- och rapporteringsverktyg.
Åtgärder vidtas för att förbättra möjligheterna till 2020.

Vad vi är stolta över att ha fått på plats 2020
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Medarbetarnöjdhet följs upp årligen
Hållbar Kundportal - märkningen `Vårt val`
Tydlig ökning av fler etiska och miljömärkta produkter.
Uppföljningsrevision och kvalitetsförbättringar i vårt tredjepartscertifierade ledningssystem FR2000.
Hållbarhetskrav för våra leverantörer följs upp årligen
Initierande av en barnrättspolicy för att integrera barnkonventionen.
Vi har börjat kartlägga vårt CO2-utsläpp för våra interna fordon med syfte att effektivisera och
minska utsläppen
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Hållbarhet - del i våra processer
Ledning och styrning
Strategisk planering, mål, nyckeltal,
kommunikation och uppföljning
genomsyras av våra
hållbarhetsaspekter. I processen
ingår omvärldsbevakning,
riskanalys, intressentanalys som
tillsammans med vår egen strategi
ligger till grund för prioriteringar.
Det tredjepartscertifierade
ledningssystemet är ett viktigt
verktyg för hållbarhetsarbetet.
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, mål och rutiner
tillgängliga för alla anställda.
Kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöpolicyn (KMA-policyn) hjälper
oss att arbeta strategiskt och
systematiskt. Interna revisionerna
är ett effektivt verktyg för att följa
upp tillämpning av lagkrav och hur
väl våra policyer, processer och
rutiner fungerar i verksamheten.

Kundens väg
Genom vår marknadsföring och
försäljning möts potentiella och
befintliga kunder av vår
kommunikation och våra
medarbetares interaktion.

Transparens i kommunikation och
medarbetarnas kunskap är viktiga
för att kunna informera om
produkter, certifieringar och vilken
påverkan vår verksamhet har
utifrån miljömässiga och sociala
hållbarhetsaspekter.
Service till kunderna är en tjänst vi
ständigt utvecklar, förfinar och har
under lupp. En viktig del av servicen
är att säkerställa att våra kunders
förväntan gällande smak och
produktval har tillgodosetts. Vi
arbetar med att öka livslängden på
maskinerna, förebygga fel, minska
användning av kemikalier och
planera transporter på ett sätt så
att vi minskar påfrestningarna på
vår planet och tar ansvar för att
minska klimatavtrycket.

Återanvändning av maskiner
Återanvändandet av våra
kaffemaskiner är central i Beans in
Cups framtida ekonomi och är ett
viktigt steg i omställningen.
Speciellt eftersom maskiner
förbrukar stora resurser vid
tillverkning. En rekonditionerad
kaffemaskin har en mängd olika
fördelar inom en rad olika aspekter.
Förutom att spara pengar väljer fler
kunder att köpa en tjänst istället för
en produkt, för att minska sin
klimatpåverkan.

När en maskin rustas upp byts
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 ökar 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.

Strategiska leverantörer
Under 2020 vidareutvecklades våra
metoder att arbeta systematiskt
med våra leverantörer. Vi
påbörjade ett arbete med att följa
upp leverantörsavvikelser, göra
riskanalyser samt renodla vår
inköpsprocess. Vår uppförandekod
för leverantörer är vägledande i
arbetet och ger riktlinjer för socialt
och miljömässigt ansvarstagande
inom de olika sakområden som är
relevanta för vår verksamhet, med
utgångspunkt i Global Compacts tio
principer om mänskliga rättigheter,
arbetsrätt, miljö och korruption.
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Vi är stolta över att våra kunder är nöjda

År 1

Genom bra dialog med våra kunder, där vi är lyhörda för behov, krav och förväntningar,
kan vi ännu lättare leva upp till våra kundlöften.
Kundundersökningar
Varje år genom för vi en kundundersökning där alla våra kunder får möjlighet att besvara ett antal
frågor kring våra kundlöften samt andra delar av vår verksamhet detta för att vi kontinuerligt ska höra
hur vi uppfattas samt få möjlighet att förändra oss utefter våra kunders synpunkter och behov.
Vi är glada och stolta över att våra kunder var mycket engagerade i undersökningen och gav höga
betyg i hur vi lever upp till våra kundlöften Smak, Service och Hållbarhet, över 5 på en skala till 6.
I kundundersökningen 2020 visade att vi har 89,5% kunder som är nöjda med oss som
kaffeleverantör. Fler kunder känner nu även till att vi kan erbjuda en Svanen-märkt kaffetjänst, vilket
vi är stolta över att kunna erbjuda. Vi har också fått positiv återkoppling att fler använder vår
kundportal, både för att handla och för att rapportera fel eller lämna synpunkter. För att hjälpa våra
kunder att uppmuntra och motivera de medarbetare som arbetar hemifrån utvecklade vi under året
Beans in Cup @Home där arbetsgivarna kan ge värdecheckar till sina medarbetare som sedan löses in
mot valfritt jobba hemma-kit som postas hem till närmaste ombud.
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2,5%
Sjukfrånvaro 2020
(korttidsfrånvaro)

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.
Arbetsmiljöfrågor är i fokus i och
med att vårt integrerade
ledningssystem ger en struktur och
systematik kring
arbetsmiljöarbetet.

Ett hållbart ledarskap är
avgörande
Ett gott ledarskap som 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 och följs upp i vår
medarbetarundersökning.
Kompetens är centralt och vid
årsskiftet 2020/2021 startade
arbetet med BiC Academy, som
vänder sig till samtliga
personalkategorier. Här ingår
utbildning i våra kundlöften, smak,
service och hållbarhet, säljträning,
ledarutveckling och
systemutbildning.

2
Arbetsplatsolyckor
2020
(rapporterade)

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.
Systematiska dialoger med våra
medarbetare genomförs på två
sätt, en central och en lokal utöver
arbetsplatsträffar. Central
medarbetardialog sker en gång
årligen genom en anonym enkät
där alla medarbetare får svara på
frågor om ledarskap, trivsel,
samarbete i gruppen, arbetsmiljö
och hälsa. Detta återrapporteras till
medarbetarna och lokala
handlingsplaner upprättas utifrån
resultat. Resultatet från 2020 visar
att nöjdheten har ökat till index 69
jämfört med 2019 då vi hade ett
index på 66. Lokala
medarbetardialoger sker en gång
årligen genom individuella
medarbetarsamtal som
dokumenteras och följs upp.
En whistleblowerfunktion kommer
att sättas upp och implementeras
under 2021.

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.
Beans in Cup har inte identifierat
några områden där väsentliga
risker föreligger avseende
korruption. Det stannar dock inte
där utan vi följer upp och bedömer
löpande.

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

En företag – en kultur
Sammanslagningen av olika företag
innebär i huvudsak möjligheter
men även utmaningar. Under 2020
har vi arbetat med att utveckla en
gemensam företagskultur och är i
allra högsta grad fokusområde även
framåt.
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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
eller kooperativ. Kaffet säljs sedan vidare till olika mellanhänder som våra leverantörer (rosterierna) köper in
bönorna från.

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

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

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

5. Distribution
Inför distributionen planeras och ruttoptimeras våra transporter. Våra kunder runt om i landet får de
beställda produkterna levererade.

6. Avfallshantering
Våra platskontor hanterar en stor mängd emballage som sorteras och återvinns med hjälp av
avfallsleverantörer eller kommunernas återvinningsstationer.
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Värdekedja
kaffemaskiner
Vi har förenklat kedjan till 8 steg,
från design till återvinning
som hjälper oss att analysera
betydande hållbarhetsaspekter.

1. Design
Designen bidrar till möjligheten att minska
andelen råvara och öka möjligheten att återanvända,
återvinna eller energiutvinna. Detta område är en del
av ökad cirkularitet och identifierat i vår väsentlighetsanalys.

2. Råvara och produktion
Utvinning av råmaterial som används i järn- och stålproduktion är en högriskindustri med tvångs- och barnarbete
och riskfylld arbetsmiljö. Andelen stål som återvinns ökar men tyvärr innebär insamling och hantering av skrot
risker kopplat till mänskliga rättigheter. Genom samarbete med ett urval av strategiska leverantörer säkerställer
vi att produktionen av kaffemaskiner inom vårt segment huvudsakligen sker på fabriker i Europa som omfattas
av strikta krav gällande miljö, kemikalielagstiftning och arbetsförhållanden. Godstransporterna från våra
leverantörer är en del av vår totala miljöpåverkan och ett område vi adresserat.

3. Marknad och försäljning
Våra kunders förtroende är viktig och kommunikation om våra produkter, tjänster och hållbarhetsarbete ska
genomsyras av transparens. Våra medarbetare guidar våra kunder att göra val som minskar miljöpåverkan och
bidrar till bättre arbetsförhållanden.

4. Inköp
Vi arbetar nära våra leverantörer och är angelägna om att alla våra leverantörer följer vår uppförandekod. Vi
följer upp att leverantörernas verksamheter följer internationella krav på mänskliga rättigheter,
arbetsförhållanden, miljö och antikorruption.

5. Installation och användning
En god arbetsmiljö för våra medarbetare i samband med installation av maskiner har betydelse för att minska
lyft- och belastningsskador. I samband med installation utbildas kunderna i rätt hantering och rengöring för att
säkerställa korrekt hantering av kemikalier och öka maskinernas livslängd.

6. Varuleverans och service
Våra medarbetare transporterar beställda produkter till våra kunder runt om i landet. Majoriteten av
transporterna föregås av god planering för att effektivisera körsträckorna.

7. Återanvändning - rekonditionering av maskiner
Vid förbrukad maskin ansvarar vi för upphämtning. Vi har specialiserat oss på återanvändning genom att
majoriteten av våra maskiner rekonditioneras på vårt kontor i Borlänge.

8. Avfallshantering och återvinning
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 de prioriterade
hållbarhetsaspekterna.
Samarbete med leverantörer
Viss påverkan. Våra leverantörers hållbarhetsarbete är viktigt. Leverantörskvalificering, avtal och villkor.
Uppföljning av kvalitet, miljöpåverkan och uppfyllande av sociala villkor.

Transporter
Stor påverkan I analysen av våra livscykelperspektiv syns tydligt att både externa och interna transporter är
en viktig faktor. Vi har genomfört olika analyser, bland annat samordning av inköp och intern distribution,
analys av vår fordonspark där vi tagit beslut om en utbytesplan av våra servicebilar, förmånsbilar och lastbilar
för att minska utsläpp av koldioxid. Under 2020 har en första nollmätning genomförts och under 2021
kommer mätningen att utökas med våra externa transporter. Vi ställer krav på externa transportleverantörers hållbarhetsarbete, exempelvis ruttplanering, samlastning, transportsätt, drivmedel, sparsam
körning, sociala villkor, löpande kontroller och uppföljning.

Vår egen verksamhet
Stor påverkan. Genom val av produkter och i vår sortimentsstrategi, val av platskontor och minskning av
svinn i lagerhantering, val av energikällor, kemikaliehantering, renovering och rekonditionering av maskiner,
avfallshantering , internutbildning och medarbetarutveckling.

Kunder och användning av tjänsten
Viss påverkan på användandet av maskiner genom utbildning av kunder, effektiv energianvändning, kundens
val av etiska och miljömärkta produkter.
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Vi drar en tydlig gräns vid produkter som står i kontrast med vår ansvarsfulla
sortimentsstrategi.
Klimatkompensation
Vi väljer att pausa klimatkompensation som en
De viktigaste argumenten till vår
hållbarhetsaktivitet. Vi anser att vi först måste
uteslutande strategi är att hjälpa våra
ha gjort allt vi kan på hemmaplan för att minska
kunder att hitta de mest hållbara
våra utsläpp. Om vi längre fram kommer fram till
produkterna och att vi vill agera
att vi vill göra det sista för att komma åt de
ansvarsfullt. Det är ett långsiktigt arbete
utsläpp vi inte kan minska, kan
där certifieringar är vägledande och viktiga
klimatkompensation komma att bli aktuellt igen.
i hur vi utvecklar vårt sortiment.
Leverantörer som inte undertecknar vår
Här presenterar vi några exempel på vad vi väljer
Uppförandekod
bort.

Engångsartiklar i fossil plast
Från årsskiftet 2020 har vi ersatt alla
engångsartiklar med miljöriktiga material.

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.

Vår uppförandekod är 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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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
med mångfald i
fokus

Tillgänglighetsanpassad kaffeautomat
Vi var 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
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Lär känna våra Gröna maskiner
Våra kunder kan välja att köpa en rekonditionerad kaffeautomat istället för en ny. Att köpa en
rekonditionerad kaffeautomat har en mängd olika fördelar. 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.
Vi ser med glädje att intresset för att köpa en tjänst eller en funktion ökar. Tjänstekvaliteten och
automatens funktionalitet garanteras oavsett om det är en återanvänd eller nyproducerad automat.
Återanvändandet av kaffemaskiner är en prioriterad hållbarhetsfråga som spelar en central roll i Beans
in Cups omställningsarbete för ett bättre resursanvändande och en längre livscykel. Extra viktigt är det
för oss eftersom elektronik, i vårt fall våra kaffemaskiner, förbrukar mycket stora resurser vid
tillverkning.

Cirkulär
ekonomi
i fokus
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Svanenmärkt kaffetjänst
– vårt allra mest hållbara erbjudande
Beans in Cup har under många år, som är en av fåtal rikstäckande
leverantörer möjlighet att erbjuda en komplett kaffetjänst som är godkänd
av Svanen; allt från det certifierade kaffet till klimateffektiva transporter för
servicemedarbetaren.

Ekologiskt
▪ Garanterar 90% ekologiskt certifierat kaffe
▪ Te, choklad, mjölk och socker ska även det vara 50 % ekologiskt.

Rättvisemärkt
▪ Minst 30 % av kaffet ska vara certifierat enligt en märkning för socialt
ansvarstagande som uppfyller Svanens egna högt ställda kriterier
(exempelvis Fairtrade).
▪ För te, choklad och socker gäller minst 10 %.

Hårda miljö- och hälsokrav
▪ De ämnen som får ingå i den plast och metall som kommer i kontakt med kaffet och
de andra livsmedel som används i maskinen.
▪ Miljö- och hälsofarliga ämnen som flamskyddsmedel, halogenerade organiska
föreningar och mjukgörare är ftalater förbjudna.
▪ Inga rengöringskemikalier som är klassade som miljö-eller hälsofarliga, cancerogena,
mutagena eller reproduktionsstörande, får användas.

Mer energieffektiva kaffemaskiner
▪ De kaffemaskiner som har klarat tester och Svanens kriterier
och blivit godkända är: CQube EVO eller EVOlution

Krav på engångsartiklar
▪ Engångsmuggar som levereras ihop med kaffetjänsten
klarar Svanens krav för engångsartiklar.

Krav på Beans in Cup
•
•
•

Fordon som används i Svanentjänsten ska ha miljöklass
Euro 5 eller 6
Svanengodkända rengöringsmedel
Alla som arbetar med tjänsten ska ha gått utbildning
i Sparsam körning
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Vårt kaffesortiment
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.
I dag smakar ansvarsfullt kaffe gott och de flesta rosterier tar sitt ansvar och certifierar kaffet.
Majoriteten av våra kaffesorter 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, BKI och
Bergstrands Rosteri.
Tredjepartscertifiering innebär en oberoende bedömning av att krav som gäller exempelvis odling,
processer, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter, miljökrav har uppfyllts. Kraven tas fram av en oberoende
part, ofta med representanter från olika expertområden. Certifiering av tredje part innebär att varken
leverantören eller andra intressenter avgör vad som är uppfyllt, utan det är tredje part som säkerställer
objektiva krav.
Smakexperter från Beans in Cup har även tagit fram två alldeles egna kaffesorter – Bergstrands Musto
och Zoégas Zympatico. Dessa sorter är speciellt framtagna för att smaka gott både i kaffemaskinen och
för miljön.

27

Certifieringar som tryggar hållbara jordbruksmetoder och hållbara
arbetsmiljö- och arbetsvillkor.

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.

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.

UTZ – del av Rainforest Alliance
Rainforest Alliance Certified™ och UTZ gick ihop 2018.
Alliansen är internationell, ideell organisation som arbetar
i skärningspunkten mellan näringsliv, jordbruk och skogar.
Organisationen arbetar för att öka möjligheterna
för att jordbrukare, arbetstagare och samhällen att arbeta
med hållbar markanvändning och ansvarsfulla affärsmetoder.
Certifieringsmodellen inkluderar både ekologiska och sociala perspektiv och har
utvecklats över flera år tid och omfattar kakao, te, hasselnöt och kaffe. Certifieringen
innefattar exempelvis klimatsmart odling, minskad avskogning och förbättrad ekologisk
mångfald, minskad social orättvisa genom förbättrade arbetsförhållanden, arbete med
mänskliga rättigheter och jämlikhet.
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Vårt ledningssystem är certifierat enligt FR2000
Beans in Cup är certifierade enligt ett tredjepartscertifierat ledningssystem. Det är ett viktigt
verktyg för vårt hållbarhetsarbete.
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 leverantör eftersom vi kan påvisa ett aktivt
arbete inom flertalet verksamhetsområden. FR2000 likställs med ISO standarderna 9001 (kvalitet) och
14001 (miljö).
Det förberedande och omfattande uppbyggnadsarbetet påbörjades i mitten på maj 2019 och
certifieringsprocessen genomfördes under två veckor i slutet på januari 2020. I januari 2021 sker den
första uppföljningsrevisionen.
Ledningssystemet är en del av vår infrastruktur och ska vara ett stöd i vardagen för alla medarbetare.
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