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Om Beans in Cup

Beans in Cup etablerades år 2017 genom en sammanslagning av tre olika, men ändå rätt så l ika 
kaffebolag: Kaffebönan, Beans och in Cup. Til lsammans finns en mycket lång och gedigen bakgrund 
inom kafferosteri, maskintillverkning och smakkoncept, vilket gör oss til l  den optimala kaffeleverantören 
inom kaffe ti l l  kontor. Kunskapen om rostning, malning och blandning av olika kaffesorter har vi 
förvaltat och utvecklat med kompromisslös kvalitet sedan 1935. Under 2021 genomfördes ytterligare 
förvärv på fler orter i  Sverige. Vi välkomnar både nya kunder och nya medarbetare ti l l  Beans in Cup.

I dag är vi en av Sveriges ledande och oberonde aktörer inom kaffe på jobbet och passionerade i vår 
strävan att erbjuda det godaste kaffet på jobbet. Verksamhetsåret 2021 utökades vår verksamhet til l  22 
orter i  Sverige, med 220 medarbetare. 

Våra kundlöften och värdegrund
Smak, Service och Hållbarhet våra löften til l  våra kunder och genomsyras i  allt vi gör. Våra kundlöften 
finns i  vårt medvetande varje dag i  hur vi kommunicerar, hur vi leder och följer upp vår verksamhet och 
hur vi prioriterar våra produkter och vårt sätt att arbeta. 

Kundlöften til lsamman med vår uppförandekod och våra värderingar, KRAGE, Kreativitet, Respekt, 
Ansvar, Glädje och Engagemang ger oss vägledning över hur vi samspelar med kunder, leverantörer och 
samhället. Alla har ett ansvar att se ti l l  att vi gör saker på rätt sätt. Det bidrar också ti l l en företagskultur 
där vi mår bra, respekterar varandra och känner trygghet.
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Verksamhetsåret 
2021

Nettoomsättning:
344 MSEK

Kapital:
32 MSEK

Anställda (heltid): 
220

Antal orter: 
22
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VD har ordet

I ett globalt perspektiv var 2021 ett turbulent år 
Klimatförändringarna blev en av de viktigaste frågorna. 
Stora mängder regn i Australien, Europa och Kanada, 
allvarliga bränder i  USA och Grekland. Orkanen Ida och 
tyfonen Rai orsakade stor förödelse. Effekterna av 
klimatförändringarna är tydliga och globalt sett en av 
våra viktigaste frågor. Representanter från 200 länder 
deltog i  klimattoppmötet COP26 för att säkerställa att vi 
begränsar den globala uppvärmningen til l  Parisavtalets 
mål på 1,5 grader. Livsmedel består av cirka en fjärdedel 
av konsumtionsdrivna utsläpp. Vi är en del av den 
värdekedjan vilket medför allvarliga konsekvenser för 
ekosystem, vattentil lgång och matproduktion. Vår affär 
är också transportintensiv som medför utsläpp til l  luft 
och mark och har stor påverkan på koldioxidutsläpp.

Under verksamhetsåret 2021 har vi skapat en stabil 
grund för att styra och leda utifrån ett 
hållbarhetsperspektiv. Vi har bland annat arbetat fram 
olika uppförandekoder som adresserar de 
hållbarhetsutmaningar som finns på leverantörernas 
marknad. Som en del av vår etiska grund har vi också 
tagit fram en policy för mänskliga rättigheter och 
påbörjat arbete med ”human rights due diligence” 
(HRDD) för att förebygga risker kopplat ti l l  mänskliga 
rättigheter. 

I vår strategiska plan för kommande period har vi 
beslutat oss för att växla upp ytterligare och etablerat 
begreppet ”Take the lead”. Det betyder att vi  ska vara 
ledande inom vår bransch när det gäller hållbarhet. 
Internt har vi en utvecklingsresa att göra med att 
inkludera och engagera våra medarbetare i 
hållbarhetsarbetet. Under hösten påbörjades den resan 
genom vår interna uppförandekod som vägledning för 
hur vi ska driva vår verksamhet på ett etiskt och 
ansvarsfullt sätt.

Genom de livscykelperspektiv vi arbetat med kan vi se 
att vår sortimentsstrategi har stor betydelse för vilka 
leverantörer vi samarbetar med. Under 2021 har vi 
bearbetat både ingrediensstrategi och maskinstrategi så 
att de går i  l inje med vårt hållbarhetsarbete. Ett viktigt 
beslut för oss är delägarskapet i  Eco3, en satsning vi är 
både nöjda med och stolta över att vara en del av. 
Eco3, reduce, reuse, recycle innebär professionell 
omarbetning av kaffemaskinerna i syfte att förlänga 
l ivstiden, öka värdet,  återanvändings- och 
återvinningsgraden.

Framåt har vi även ett arbete att göra för att kartlägga 
CO2-utsläpp. För att sätta basnivåer har vi under 2021 
etablerat ett avtal med en avfallsleverantör för att följa 
upp alla våra orters avfallshantering mer systematiskt. 

Vi har också etablerat avtal med en fordonsleverantör 
för att ställa om vår fordonsflotta ti l l  fler fossilfria bilar. 
Våra kontor runt om i landet arbetar kontinuerligt med 
att effektivisera transporter och planera rutter på ett 
sätt som minskar utsläpp. Eftersom vi har åtagit oss 
minska vår klimatpåverkan i l inje med Parisavtalet och 
1,5 graders-målet ska vi under 2022 kartlägga samtliga 
områden utifrån Greenhouse Gas Protocol, GHG-
protokollet.

För att stärka vår närhet ti l l  kunderna och minska 
transportavstånd har vi utökat vår närvaro på fler orter. 
Vi säger varmt välkomna til l  våra kunder och 
medarbetare på nya orter i  Uppsala, Skellefteå, Umeå 
och Sölvesborg samt i samband med vår förstärkning i  
Borås och Borlänge.

Vår organisation går stärkta ur pandemin med stor 
ti l lförsikt på framtiden och vår medarbetarnöjdhet ökar 
stabilt. Vi har i  vår kundundersökning lyssnat på våra 
kunders synpunkter och upplevelser av oss. Vi är stolta 
över att ha 87,2% nöjda kunder men vi vil l  bli ännu 
bättre! I vår strategiska plan för kommande period 
fokuserar vi att förbättra kundupplevelsen. Det finns ett 
uttryck, ”en är inte bättre än sin senaste bedrift” som 
innebär att vi alltid vill vara relevanta, ti l lgängliga och 
lyhörda för våra kunders förväntningar och behov.

Trots utmaningarna med omvärlden har vi uppnått det 
vi har planerat. På flera områden har vi gjort stora 
förflyttningar och våra medarbetare över hela Sverige 
har varit fantastiskt lojala och engagerade. Jag är ofta 
ute på våra platskontor runt om i Sverige och möter 
kollegor varje dag som gör sitt yttersta för att hålla våra 
kundlöften, smak, service och hållbarhet.

Vi går in i  2022 med höga målsättningar och att fortsätta 
hålla det vi lovar.

Johan Åberg
VD Beans in Cup



Vi  för en ärlig 
och seriös 
dia log med 
vår marknad.

Vi  ökar 

andelen 
produkter och 
tjänster som 
förbättrar 
l ivsvillkor och 
mil jö.

Vi  ska 
uppfattas som 
en på litlig 
partner med 
god affärsetik. 
Med 
kundupp-
levelsen i  
fokus följer vi  
upp vårt 
kundlöfte 
smak, service 
& hållbarhet.

Vår kul tur 
utgår från en 
etisk grund. 
Arbetsmiljön
ska  vara 
säker, och 
inkluderande.

Vi  agerar för 

att minska 
uts läpp av 
koldioxid.

Gå ”från 
produkt till 
tjänst” med 
utökad 

återanvänd-
ning.

Med rätt och 
professionell 
hantering 
ökar vi  
mängden 
återvunnet 
material.

Vi  vä l jer 
leverantörer
med 
hå l lbarhets-
fokus , 
analyserar 
risker och 
arbetar
systematisk 

med 
uppföljning av 
leverantörs-
prestanda.

Våra  
leverantörer 
ska  vidare-
förmedla 
krav gä llande 
mil jöansvar, 
mänskliga 
rättigheter, 
barnarbete 
och 
arbetsvillkor 
ti l l s ina 
leverantörer.

Vår affär och värdekedja

Affärsmodell 
Bolagets affärsmodell bygger på en kombination av en stark entreprenörsanda, lokal närvaro och central 
samordning inom gemensamma områden. Kärnan i vår leveransmodell är lokal förankring med sälj - och 
servicekontor som utgör en god infrastruktur även för våra rikstäckande kunder. Beans in Cup är strategiskt 
leverantörsoberoende, vilket ger möjligheter att välja leverantörer med samma värdegrund. Basen i bolagets 
intäktsmodell är kaffemaskiner placerade hos Sveriges olika arbetsplatser med til lhörande ingredienser, som 
kaffe, te, choklad och andra til lval 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. Vi agerar 
även där vi inte har stor påverkan och nyckeln för oss är dialog och uppföljning. Vi arbetar för att förbättra 
l ivsvillkor för människor och miljö. I figuren nedan beskriver vi vår egen påverkan och möjlighet att agera i 
värdekedjan från leverantörers leverantörer ti l l  återanvändning och återvinning. 
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Li ten påverkan

LEVERANTÖRERS
LEVERANTÖRER

BEANS IN CUPS
LEVERANTÖRER

Viss påverkan Stor påverkan

BEANS IN CUP BEANS IN CUPKUNDER & 
ANVÄNDARE

Stor påverkan Viss påverkan Stor påverkan

ECO3
& AVFALLS-

LEVERANTÖR
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Våra intressenter

Våra intressenter är de som påverkar, påverkas eller har ett intresse för vår verksamhet. 
Vi värdesätter en seriös dialog med våra intressenter. 

Av våra nio intressentgrupper är de mest betydande intressentgrupperna våra kunder och användare,  
medarbetare, styrelse och ägare, leverantörer och långivare. 

Under hösten 2021 utvecklade vi en metodik för systematisk och transparent intressentdialog. Vi tog fram frågor 
med utgångspunkt ur våra huvudsakliga affär, samtliga hållbarhetsområden samt ett antal strategiska 
frågeställningar. Syftet med enkäten är att samla in svar på samma frågor från alla intressenter med 
regelbunden kontinuitet. Enkäten skickades ut ti l l  samtliga ägare, som delvis även finns representerade hos våra 
medarbetare samt til l  styrelsen.

Enkäten kommer att skickas ut ti l l  övriga intressentgrupper under 2022 parallellt som vi kommer att genomföra 
intervjuer med väsentliga intresseorganisationer, myndigheter samt organisationer som representerar barns 
situationer i  världen.

Vi för kontinuerliga dialoger under året med de mest betydande intressenterna. Vi kartlägger krav och 
förväntningar, risker samt hur och vad vi påverkas av. Vi omhändertar de olika aspekterna i både det strategiska 
arbetet, såväl som lokalt och i vårt förbättringsarbete.



7

Våra intressenters krav och förväntningar

Medarbetare  

Dialog 
Strategisk planeringsprocess, 
medarbetarundersökning, årliga 
medarbetarsamtal, BIC-samtal, 
interna råd, internt nyhetsbrev, lokala 
månadsmöten, skyddsronder med 
skyddsombud 

Förväntningar och krav 

• En organisation som genomsyras av vår uppförandekod, och vår 
värdegrund KRAGE (Kreativitet, Respekt, Ansvar, Glädje, 
Engagemang). 

• Förståelse för vilken förväntan som finns på medarbetaren och 
befattningen genom regler, ansvar, rutiner, kontinuerlig 
information, kompetensutveckling. 

• Uppfyllande av lagkrav och kollektivavtal som säkerställer säker 
arbetsmiljö, rätt och rättvis lön och trygga arbetsvillkor. 
 

Kunder 

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

Förväntningar och krav 

• Att vi uppfyller kundernas förväntan, krav, avtal och villkor. 

• Våra medarbetare säkerställer våra kundlöften Smak, Service och 
Hållbarhet samt uppfyller lag- och regelkrav.  

• Korrekt prisbild i alla steg för de tjänster och produkter som 
kunden beställer. 

• Support, service och leverans av rätt varor, i rätt tid, till rätt plats. 
 

Ägare/Styrelse 

Dialog 
Intressentanalys (enkät),  
kvartalsrapportering, styrelsemöten, 
årsstämma, årsredovisning, 
investerarträff, ägardialog och 
ägardirektiv. 

Förväntningar och krav 

• Att vi uppfyller ägarnas förväntan och villkor för vår verksamhet, 
tex lönsamhet, god arbetsmiljö, tillgodose hållbar utveckling, 
fortsatt expansion. 

• Våra medarbetare säkerställer kundnöjdhet och uppfyller våra 
kundlöften smak, service och hållbarhet. 

• Transparens gällande risker samt uppfyllande av lagar, 
förordningar och regler.  
 

Leverantörer 

Dialog 
Leverantörskvalificering, 
uppförandekod, fördjupningsmöten, 
omvärldsbevakning, 
avstämningsmöten, 
självutvärderingsenkät. 

Förväntningar och krav 

• Affärer genomförs med respekt och hög affärsetik. 

• Långsiktigt samarbete. 

• God betalningsförmåga samt korrekt betalt enligt avtal. 

• Regelbunden och konstruktiv återkoppling. 

Långivare 

Dialog 
Möten, kvartalsrapporter, 
årsredovisningar 

Förväntningar och krav 

• Regelbunden information och transparens gällande risker. 

• Uppfyllande av avtal, lagar, förordningar och regler. 

• God återbetalningsförmåga. 

 
 



Riskhantering

För att identifiera, styra och kontrollera risker som uppkommer har vi en övergripande process för riskhantering 
samt en operativ modell för riskmedvetenhet i  organisationen. Syftet med den företagsövergripande processen är 
att systematisera risker som kan medföra att Beans in Cup inte uppnår strategier och mål, 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 hållbarhetsfrågor. 

Under 2021 identifierades följande risker:

Klimatrisker 
• Kyla och frost i  Brasil ien, vilket innebar mindre skörd för odlare, mindre intäkter, ökad fattigdom. 
• Bränder, USA, Brasilien, Turkiet, Grekland, är bara några exempel på omfattande bränder som förstört odlingar, 

människors hus, dödat djurliv och förstört skogar och deras förmåga att absorbera och lagra koldioxid 
• Vattenrelaterade risker ökar. I Europa hade Tyskland katastrofala översvämningar samtidigt som bristen på rent 

vatten och sanitet är ett stort problem för många nationer. Enligt FN har översvämningsrelaterade katastrofer 
ökat med 134% sedan 2000 jämfört med de två föregående decennierna.

• Den biologiska mångfalden är hotad vilket påverkar hela l ivsmedelssektorn, ti l lgång på mat och som en effekt 
för vår affär, minskad til lgång på kaffe från arabicabönor.

Leverantörsrisker 
• Brister i  kontroll i  leverantörsleden nedströms. Kan leda til l  miljöbrott, utsläpp till vatten, kränkningar av 

mänskliga rättigheter, barnarbete, arbetsmiljö.
• Stora utsläpp från transporter, svårigheter med fraktmarknaden, bland annat båttransporter (shipping).
• Tillgång på återvunnet material för våra maskinleverantörer.
• Tillgång på råvara, kaffe, te och choklad för kaffeleverantörer.

Medarbetare 
• Kompetensförsörjning och til lgång på kompetenta medarbetare.
• Trafiksäkerhetsrisker och lyftskador.

Kund 
• Den globala ekonomin och konjunkturer inom kundernas branscher.
• Ökade kostnader för kunderna.

Pandemin
• Smittspridning och sjukdom globalt har påverkat framförallt komponenttil lgång för våra leverantörer.
• Ökad sjukfrånvaro och smittspridning på Beans in Cups arbetsplatser.
• Högre grad av hemarbete hos kunder.

Hantering
Riskerna analyseras och värderas och de som bedömts som nödvändiga att hantera aktivitetssätts. Riskägare har 
utsetts med ansvar att genomföra väsentliga åtgärder. Åtgärderna följs upp av ledningsgruppen och erfarenheter 
tas ti l lvara 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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Analys

• Omfattning

• Konsekvens

Värdering

• Accepterad risk

• Möjl ighet?
• Alternativ

Agera

• Eska lering

• Genomförande
• Kontrol l



Väsentlighetsanalys

För att uppnå hållbar utveckling behöver många olika perspektiv adresseras och hanteras 
parallellt.

De viktigaste frågorna för intressenterna har analyserats utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Resultatet av 
väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av intressenternas frågor ti l lsammans med de som Beans in 
Cup bedömer är strategiskt viktiga. 

Viktiga frågor för både oss och våra intressenter är genomföra en total kartläggning av vårt utsläpp för att 
kunna sätta mål i  l inje med Parisavtalet 1,5-gradersmålet och ambition mot Net Zero. Att fortsätta utveckla 
sortimentet utifrån sociala och miljömässiga krav är ett ständigt pågående och angeläget arbete för att 
indirekt påverka livsvillkoren hos våra leverantörers leverantörer. En del av Beans in Cups egen ambition är 
även att förhindra kränkningar och negativ påverkan av mänskliga rättigheter. Utifrån det globala läget där 
effekten av pandemin, klimatförändringar och inskränkningar av demokratiska rättigheter l igger det i  vårt 
intresse att bidra til l  en positiv samhällsutveckling. Sortimentsutvecklingen är ett områden där vi 
kontinuerligt utökar vårt ekologiska och rättvisemärkta ingredienssortiment med utgångspunkt från dagens 
92 % til l  vårt mål på 100 %. Sortimentsutvecklingen omfattar även övriga produkter, ti l l  exempel kakor, 
dryck och godis, där närproducerat, ekologiskt och rättvisemärkt är i  fokus.

Ökad kundnöjdhet och en positiv upplevelse av vår tjänst är prioriterat för alla våra intressenter och ett 
område som vi identifierat i  vår strategiska plan framåt. Även ekonomisk hållbarhet framhålls av majoriteten 
av våra intressenter och som omfattar alla delar av vår värdekedja til l exempel resurseffektivisering. Inom 
ramen för bolagets egen resultatutveckling är det betydelsefullt för våra intressenter att bolaget uppnår 
långsiktigt ekonomisk stabilitet och därmed också skapa trygga arbetsvillkor för våra medarbetare och 
avkastning för våra ägare. Arbetsmiljö och trafiksäkerhet är betydelsefulla områden för våra intressenter och 
något vi kommer att prioritera under hela 2022 då majoriteten av våra medarbetare til lbringar en 
betydande del av sin dag i  trafiken och på vägarna.  

Utsläpp från transporter
Biologisk mångfald

Tillgång på kaffe, te, choklad
Cirkulär ekonomi

Klimatpåverkan, utsläpp
Resultatutveckling

Sortiment som utvecklas utifrån 
sociala och miljömässiga krav

Kundnöjdhet
Arbetsmiljö, hälsa, 

trafiksäkerhet

Avfallsåtervinning
Risk och krishantering

Påverkansarbete
Etisk, Korruption och mutor

Konkurrensfrågor

Kompetensutveckling inom 
hållbarhet

Jämställdhet och mångfald
Mänskliga rättigheter
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Globala målen för hållbar utveckling

Beans in Cup bidrar till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen, vars syfte är att 
uppnå en värld som är socialt, miljömässig och ekonomisk hållbar värld till år 2030. 

Under 2021 beslutades att Beans in Cups hållbarhetsarbete ska prioriteras utifrån en modell framtagen 
av Stockholm Resilience Centre som tar hänsyn til l  planetens gränser (planetary boundaries). I 
modellen samspelar målen på ett sätt som ger ett helhetsperspektiv vid beslut och prioriteringar, 
istället för att social, ekonomisk och ekologisk utveckling ses som separata delar. Modellen visar också 
hur alla mål för hållbar utveckling är direkt eller indirekt kopplade til l  hållbar matförsörjning som har 
stor betydelse för oss och vår värdekedja.

Av de 17 målen har vi valt ut åtta mål som är särskilt viktiga på den marknad vi befinner oss i, med de 
produkter vi ti l lhandahåller. Sedan år 2020 har vi utökat med ytterligare två mål som är väsentliga för 
l ivsmedelssektorn, mål 14 Hav och marina resurser samt mål 6 Rent vatten och sanitet för alla.

Käl la: Stockholm Resilience Centre (Folke et al., 2016; Obrecht et al., 2021 
Bi ld: Jerker Lokratz/Azote



Mål 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 högre ersättning 
för sina produkter. Genom de fördjupningsdialoger 
som genomförs följer vi upp leverantörers insatser 
mot fattigdom.

Mål 5 

Jämställdhet

Våra uppförandekoder, policy för mänskliga 
rättigheter och barnrättspolicy är styrmetoder för 
att öka jämställdheten i egen verksamhet och följa 
upp graden av jämställdhet i  leverantörsrelationer. 

I Sverige verkar vi i  en mansdominerad bransch och 
i  vår verksamhet har vi 28% kvinnliga medarbetare.
Den senaste lönejämförelsen påvisar inga oskäliga 
avvikelser mellan könen. Vi uppmuntrar fler kvinnor 
att söka i  samband med rekryteringar och kvinnliga 
medarbetare ska ges lika möjligheter til l  ledarskap. 
Andelen personalledande kvinnliga chefer har ökat 
från 26% til l  31%. 

Mål 6
Tillgång på rent 
vatten och sanitet

Enligt WHO och Unicef står fl ickor och kvinnor står 
för 80 procent av vatteninsamling i hushåll där det 
saknas ti llgång til l dricksvatten i hemmen. Det 
hindrar fl ickor från att gå til l  skolan och utsätter 
kvinnor för sjukdomar. Mål 6 adderades ti l l  Beans in 
Cups prioriteringar under 2021 och kommer att 
aktivitetssättas 2022. 

I Sverige påverkas grundvattnet av 
klimatförändringarna och i vår egen verksamhet 
arbetar vi utifrån principen ”alla bäckar små” vilket 
innebär att alla ska vara rädda om vatten genom 
enkla aktiviteter som får stor effekt när många gör 
på samma sätt, exempelvis stänga av kranen vid 
diskning, ta kallt dricksvatten från vattenmaskiner 
istället för att låta kranen stå och spola.

Mål 8 
Anständiga arbetsvillkor 
och ekonomisk tillväxt 

Vi väljer leverantörer som med ett seriöst 
hållbarhetsarbete bidrar ti l l mänskliga rättigheter, 
goda arbetsvil lkor, bra arbetsmiljö, säkerhet och 
hälsa hos leverantörers leverantörer.

En del av arbetet med mål 8 innebär att förbättra 
resurseffektiviteten. Vi ställer krav, följer och mäter 
graden av återvunnet material som används vid 
nyproduktion av kaffemaskiner.  Vi vil l  vara en del 
av cirkulära lösningar och bryta sambandet mellan 
resursslöseri och ekonomisk til lväxt.

För att skapa ett långsiktigt och välmående företag 
står Beans in Cups ekonomiska til lväxt i  relation till 
världen hållbarhetsutmaningar och ska inte ske på 
bekostnad av människor och miljö.

Mål 12
Hållbar konsumtion
och produktion 

Vi erbjuder en Svanenmärkt kaffetjänst som ska 
skapa förutsättningar för kunder att känna trygghet 
med att vi säkerställer hållbarhet i  både 
produktutbud och serviceleverans. Svanen 
kaffetjänst är en licens som bland annat innebär att 
produkter och tjänster genomgår kontroller och 
uppföljning av miljöpåverkan.

Genom vårt nya samarbete med Eco3 kan vi också 
hjälpa våra kunder i  ännu högre grad gå från 
produkt ti l l  tjänst. Eco3 möjliggör en värdeökning 
och längre livslängd genom professionell testning 
och validering för att säkerställa optimal drift. 
För varje kaffemaskin som  återanvänds eller 
materialåtervinns minskar vi uttaget av jordens 
resurser.

Vårt arbete med mål 12 ska underlätta för våra 
kunder att fokusera på smaken. Våra tjänster 
genomsyras av god smak, relevant service, hög 
driftsäkerhet och ett sortiment, såsom Fairtrade
och EU-ekologiskt som bidrar ti l l en hållbar affär.

Globala målen för hållbar utveckling

Målen finns med i alla relevanta beslut, i  val av leverantörer, i  val av sortiment, i  externt engagemang, och 
hållbarhetsaktiviteter. Alla globala mål har eller ska aktivitetssättas.
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Mål 15 
Ekosystem och biologisk mångfald 

Enligt WWF och forskare är förlust av l ivsmiljöer 
genom storskalig markomvandling och 
överexploatering betydande orsaker ti l l  att den 
biologiska mångfalden minskar. Det är viktigare än 
någonsin att bidra ti l l  odlingsmetoder som gynnar 
biologisk mångfald. Vii  ökar hela tiden inköp av 
ekologiska produkter och under 2022 kommer vi 
att aktivitetssätta, mäta och följa upp biologisk 
mångfald. Inom ramen för vår egen verksamhet är 
användningen av kemikalier ett väsentligt område 
som vi styr och följer upp. Vår Svanenlicens har satt 
en intern standard för exempelvis att minska 
kemikalier vid rengöring av kaffemaskiner.

Mål 13
Bekämpa klimatförändringarna 

Transporter är en av de stora klimatpåverkande 
faktorerna i vår verksamhet, (frakter, fordon, 
drivmedel). Det är en av våra viktigaste 
miljöaspekter och ett av våra fokusområden. 

Vi har inga fordon under miljöklasskraven euro 5 
eller 6 och under 2021 har vi kartlagt 
fordonsparken. Under de kommande åren kommer 
vi att kontinuerligt övergå til l  fossilfria fordon 
utifrån til lgång på lämpliga fordon på marknaden.

Under 2021 implementerade vi ett centralt avtal 
gällande avfallshantering med syfte att kunna följa 
upp vår totala avfallshantering och dess utsläpp.

Vi ser ökade och tydliga krav från framförallt 
offentlig sektor gällande klimatrapportering.
Vi har påbörjat kartläggning av våra utsläpp och 
under 2022 inventera samtliga utsläpp i enlighet 
med GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol).

Mål 14
Hav och marina resurser

Cirka åtta miljoner ton plast hamnar i  haven varje 
år och en stor del är engångsförpackningar och 
plastpåsar. Tyvärr är det inte möjligt att plastbanta 
til l  0% vilket innebär att vi ständigt ser över 
engångsmaterial och lösningar för 
flergångsmaterial, alternativa plaster exempelvis 
biobaserade. Våra platskontor återvinner så 
mycket plats som är möjligt i  samarbete med vår 
avfallsleverantör.

Ett stort problem med våra hav är gifter och 
föroreningar. Sjöfart anses vara ett effektivt 
transportsätt med låga utsläpp av koldioxid per 
transporterad enhet. Det beror dock på både 
fartygstyp och fyllnadsgrad. Att skicka kaffe i  
enstaka container med låg fyllnadsgrad över havet 
är inte effektivt. Fartygen släpper ut avloppsvatten, 
kemikalier och avfall. Vi ställer krav i  vår 
uppförandekod för leverantörer att använda sig av  
transportbolag som är certifierade eller anslutna 
til l  Clean Shipping Index vid upphandling av 
sjötransporter.

De planetära gränserna 
Planetens gränser är ett antal miljöprocesser som 
forskare har identifierat som de som ger den 
stabilitet vi människor behöver på jorden för att 
överleva. Forskare arbetar kontinuerligt med att 
följa samtliga miljöprocesser och om gränserna 
överskrids innebär det storskaliga och 
oåterkalleliga förändringar som påverkar 
mänskligheten. Snabba förändringar behövs. 

Allt hållbarhetsarbete på Beans in Cup ska ta 
hänsyn til l  de ramar som är satta. Det innebär 
bland annat vid riskhantering och aktiviteter för att 
minska utsläpp til l luft, vatten och mark. 

Käl la: Persson et al 2022, Steffen et al 2015.
Bi ld: Azote
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Ett företag – en kultur
För att komma närmare kunderna, förbättra servicenivån,  minska långväga transporter och möjliggöra 
rikstäckande avtal, stärker vi vår närvaro i Sverige. Vi utökade vår service på fyra helt nya orter, Uppsala 
Sölvesborg, Umeå och Skellefteå samt förstärkte våra kontor i  Borås och Borlänge med nya förvärv. En gedigen 
due diligence-procedur föregår våra förvärv, där både ledningen och centrala funktioner är involverade. Ett 
tvärfunktionellt projektteam arbetar med integreringen i vår verksamhet, våra system, processer och rutiner. Vi 
önskar både nya kunder och nya medarbetare varmt välkomna! Til lsammans ska vi utveckla Beans in Cup vidare.

Vår interna resa 2021

Delaktighet
Alla medarbetare involveras i  den strategiska planeringsprocessen sedan två år ti l lbaka. Metodiken är 
inkluderande och ger varje medarbetare en plattform med tydliga mål som alla känner til l, förstår och har varit 
med att ta fram. Genom att fastställa både centrala och lokala målbilder och analysera nulägen får vi 
kännedom om våra brister och vilka aktiviteter vi behöver genomföra under kommande planeringsperiod. Vi är 
övertygade om, att när arbetsgruppen vet vilka mål de strävar mot, skapas större engagemang och betydligt 
större chanser att lyckas.

Våren 2021 infördes så kallade ”BiC-samtal”, individuella samtal med varje medarbetare cirka 10 ggr per år. 
Samtalen ska ge möjlighet och förutsättningar för ökad til l it, klargöra krav och förväntan, följa upp hälsa och 
välbefinnande samt individuella mål i  vardagen. 

En gång årligen genomförs även ett formellt medarbetarsamtal för att utvärdera året utifrån rollbeskrivning, 
individuella mål, kompetensutveckling, arbetsmiljö, hälsa och trivsel. Hösten 2021 formaliserades även 
komptenskartläggning och en enhetlig metod med kompetensmatriser infördes med kunskaper och förmågor 
som är relevanta för respektive befattning. Sammanställningen av gruppens gemensamma kompetensgrund 
ger närmaste chefen en bra bild över kompetensförsörjningsbehov och den centrala organisationen en samlad 
bild över kompetensutvecklingsbehov.

Dialog sker också i samband med månadsmöten där delar av mötet delegeras til l  olika funktioner om de lokala 
medarbetarna önskar och vil l . En formell och enhetlig agenda för månadsmöten infördes under april  2021 för 
samtliga platskontor. Där ingår uppföljning av den strategiska planen, resultatrapportering, uppföljning av vår 
huvudprocess ”Kundens väg”, bedömning av risker, arbetsmiljö för att nämna några exempel.Vi genomför 
årligen en central medarbetarundersökning där våra medarbetare får svara på frågor om ledarskap, trivsel, 
samarbete i  gruppen, arbetsmiljö och hälsa. Resultatet analyseras både centralt och lokalt och til lsammans 
med medarbetarna upprättas handlingsplaner. De senaste tre åren har index för medarbetarnöjdhet ökat i  
stadig takt.

I 2021 års medarbetarundersökning ser vi en tydligt förbättrad situation vad gäller kännedom om de mål 
respektive funktion strävar mot. På det stora hela ser vi en fantastisk utveckling för parametern ”Team” som 
mäter arbetsgruppen, vilket är närmast sensationellt med tanke på de utmaningar pandemin har fört med sig. 
Vi ser också att vi behöver fortsätta arbetet med att bryta ned arbetsgruppernas mål ti l l att bli  än tydligare på 
individnivå. Ett arbete som blir möjligt tack vare att BiC-samtalen är etablerade sedan halvårsskiftet 2021.

Borås Uppsala Borlänge Skellefteå Umeå Sölvesborg

April                       April Maj                  September           September December   

Index 
66

2019
Index 

69
2020

Index 
71

2021
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På Beans in Cups arbetsplatser arbetar vi förebyggande med insatser för fysiska, psykologiska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. 

Beans in Cups betydande arbetsmiljöaspekter är:

▪ Hälsa och välbefinnande
Följs upp i medarbetarundersökningen genom frågor som berör god balans mellan arbete, familj och 
egen tid, regelbunden motion, fysisk och mental hälsa och upplevelse av negativ stress i  det dagliga 
arbetet. Medarbetarundersökningen 2021 visar på en viss nedgång i upplevelsen av hälsa och 
välbefinnande. Resultatet analyseras både centralt och lokalt och varje enhet har ansvar för att 
genomföra åtgärder.

▪ Olyckor
Följs upp i skyddsronder, riskbedömningar och til lbud- och arbetsskadeanmälningar. Under 2021 hade vi 
fyra mindre olyckor. För att uppnå målet noll (0) olycksfall kommer til lbudsrapporteringen att förenklas  
framåt. 

▪ Kemikalier
Följs upp i skyddsronder, riskbedömningar och vid interna revisioner. Ingen medarbetare ska behöva få 
negativa effekter av användandet av kemikalier på sin arbetsplats. Vi ställer strikta krav på att personlig 
skyddsutrustning används och under 2021 har vi säkerställt att säkerhetsdatablad är ti llgängliga för 
medarbetare även i fält.

▪ Ledarskap (SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete) 
Följs upp i medarbetarundersökning, skyddsronder samt vid interna revisioner. Enhetlig ledarskapsprofil 
har utarbetats under 2021 och under 2022 ska ”Ledarskap på Beans in Cup” utvecklas vidare. 

▪ Kompetens (SAM, systematiskt arbetsmiljöarbete) 
Följs upp genom riskbedömningar, skyddsronder samt vid interna revisioner. Vi har identifierat behov av 
utbildning i  arbetsmiljö för chefer och skyddsombud, vilket kommer att genomföras 2022.

▪ Trafiksäkerhet
Följs upp genom riskbedömningar, skyddsronder samt vid interna revisioner. Utbildning i sparsam 
körning bidrar ti l l ett körmönster som ökar trafiksäkerheten. Som ett led i  att säkerställa efterlevnad av 
lagkrav har vi under 2021 genomfört ADR1.3 för medarbetare som saknade certifikat. 

Säker och trygg arbetsmiljö



15

Transporter
Frakt och transporter är en av våra 
största hållbarhetsaspekter både 
nedströms i  vår värdekedja och i  vår 
egen verksamhet. Våra fordon släpper ut 
kolmonoxid, kväveoxider, kolväten och 
partiklar (dieselbilar) samt CO2 som 
bidrar negativt ti l l  kl imatförändringar.

I vår strategi att minska 
koldioxidutsläppen togs en ny bilpolicy 
fram under 2021 som innebär att nya 
förmånsbilar ska vara fossilfria med 
enstaka undantag där hänsyn behöver 
tas ti l l  god räckvidd utifrån geografiska 
behov.

”Välbehövligt med uppdaterade fakta. 
För 17 år sedan när jag lärde mig 
sparsam körning var det inte riktigt 
samma sak som idag”.

Andreas Furesjö-Ekman, en av 
medarbetarna på Beans in Cup som 
förnyade sin kunskap om sparsam 
körning.

Kontinuerligt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete är en del av våra medarbetares vardag och integrerat i våra processer.

Utvecklingen av fossilfria fordon och elbilars påverkan på miljön är något vi följer och bevakar. Det finns en 
utmaning med batterihantering, laddinfrastruktur och klimatpåverkan av  den el leverantörerna til lhandahåller.
Dialog sker med den fordonsleverantör vi tecknade avtal med under 2021, gällande ti l lgång på elektrifierade 
bilar. Det finns fortfarande brister i  utbudet, men förväntad utveckling från fordonsmarknaden gör att 
omställning av fordonsparken mot 100% fossilfria fordon kan påbörjas.

De fordon som drivs på bensin, diesel och gasbil  utgörs ti l l 100% av utsläppsklasserna Euro 5- och Euro 6-
fordon. Totalt utgörs gas, el och laddhybrid cirka 22,5% av den sammantagna fordonsflottan. Av våra 
personbilar utgörs 50% av laddhybrid eller elbil. 

Sparsam körning
Alla operativa medarbetare fick under våren 2021 förnyad utbildning i  Sparsam körning (eco driving) och under 
hösten 2021 erbjöds övriga medarbetare med körkort, oavsett position. Syftet med utbildningen är att ge 
grunderna för högre säkerhet och trygghet i  trafiken, du bidrar ti l l minskad utsläpp (koldioxid) genom att köra 
sparsamt, samt minskade bränslekostnader. 
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Intern uppförandekod
Vår interna uppförandekod, ti l lsammans med våra värderingar och kundlöften ger våra medarbetare 
vägledning hur vi samspelar med kollegor, leverantörer, kunder och samhället. Det leder också ti l l  en 
företagskultur där vi mår bra, respekterar varandra och känner trygghet. Beans in Cups uppförandekod 
arbetades fram under 2021 med utgångspunkt från FN Global Compacts tio principer för ett ansvarstagande 
näringsliv vad gäller mänskliga rättigheter, arbetsliv, miljö och antikorruption, samt FNs vägledande principer 
för företag och mänskliga rättigheter. 

Uppförandekoden omfattar bland annat ramverk och riktlinjer för arbetsvil lkor, kompetens, säker och 
hälsosam arbetsmiljö, människors l ika värde, ordning och reda, kvalitet, god affärsetik, anti -korruption och 
vårt hållbarhetsarbete. Vi följer noggrant lagar och standarder som arbetas in i  våra interna handböcker, 
rutiner och policyer. Ledning och styrelse utvärderar och följer upp uppförandekod, värdegrund, kundlöften 
och hållbarhetsarbete i  regelbundna rapporteringar. Til lsammans bildar allt detta ett ramverk för hur Beans 
in Cup driver verksamheten på ett etiskt och ansvarsfullt sätt.

Vi värdesätter och uppmuntrar rapportering av händelser som strider mot lagar, våra policyer, värderingar 
och vår uppförandekod. En så kallad visselblåsarkanal implementeras under februari 2022 för att 
komplettera den traditionella rapporteringsvägen vid misstanke om oegentligheter. Visselblåsarfunktionen 
garanterar anonymitet och kommer att finnas ti l lgänglig både internt och för externa intressenter.

Mänskliga rättigheter
Beans in Cup tagit steget i  riktning mot human rights due diligence (HRDD) som kräver att företag 
identifierar och analyserar konsekvenser för mänskliga rättigheter i  verksamhet och leverantörsrelationer 
samt förebygger, hanterar och redovisar risker kopplade til l mänskliga rättigheter. 

En policy för mänskliga rättigheter arbetades fram och godkändes av styrelsen under verksamhetsåret 2021. 
Policyn omfattar bland annat vårt åtagande, prioriterade områden i l inje med Agenda 2030 och identifiering 
av betydande risker i  värdekedjan. De mest framträdande riskerna finns i  vår leverantörskedja, i  synnerhet i  
samband med odling och produktion i lokalsamhällen i de högriskländer som våra leverantörer verkar i.  
Utveckling av arbetet framåt med mänskliga rättigheter baseras på de risker vi identifierat. Utifrån den 
kartläggning som genomförts finns riskerna främst inom följande områden:

Barnrättspolicy
Beans in Cup vil l  främja barns överlevnad, skydd och utveckling i syfte att bidra til l  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. Vår barnrättspolicy är en del av arbetet med mänskliga rättigheter. Under 2022 kommer 
vi integrera barnrättsperspektivet i  de etiska dilemman som ska ligga ti l l grund för vår etiska grund.

Rätt till mat, hälsa, frihet, 
inflytande, utbildning och 

säkerhet. 

Rätt till jämställda villkor och 
ett liv fritt från våld och 

diskriminering.

Skydda arbetstagares 
rättigheter och motverka 

modernt slaveri, 
människohandel och 

barnarbete.

Skydda livsmiljöer och 
människors hälsa genom 
ansvarsfull användning av 
naturresurser, ansvarsfull 

hantering av kemikalier och 
avfall.
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God affärsetik

Affärsetik i  relationen med våra kunder bygger på förtroende och att vi tar ansvar för det vi lovar. På vår 
marknad agerar vi med integritet och respekt och vi förespråkar en öppen konkurrens på lika vil lkor. Privata 
intressen får inte förekomma i beslut eller affärer och intressekonflikter och jäv måste uppmärksammas.

Vi tar ansvar för att se ti l l  att det finns resurser, kompetens och rutiner för att förebygga antikorruption och 
hålla styrelsen informerad om företagets antikorruptionsarbete. Det innefattar även riskbedömning, kontroll 
och utvärdering av användning av mellanhänder, exempelvis ombud, mäklare, agenter eller affärsförmedlare. 
På Beans in Cup råder nolltolerans mot korruption och mutor. Under 2021 har ledningsgruppen påbörjat en 
uppdatering av den policy för mutor, korruption och otil lbörlig påverkan som finns inom bolaget i  syfte att 
anpassa den i l inje med Näringslivskoden. Vi har också påbörjat dialog kring etiska dilemman som ska utvecklas 
vidare under 2022. Värderingsfrågor och etiska frågeställningar ska utformas som övningar för samtal och 
utbildning för att ge våra medarbetare ökad trygghet i  vad som är rätt eller fel.

Affärsetik i relationen med våra leverantörer
Våra leverantörer är valda utifrån vårt kundlöfte och utifrån hållbarhetsperspektiv. Det innebär att vi ser 
leverantörer som långsiktiga samarbetspartners och en pusselbit i  våra löften til l  kund. De strategiska 
leverantörerna har accepterat och signerat en särskild uppförandekod, respekterar mänskliga rättigheter, 
miljö, följer lagar och internationella normer. Varor och tjänster ska produceras i  enlighet med gällande lagar 
och standarder för arbetsvil lkor och miljöhänsyn. 

Under 2021 utarbetades tre nya uppförandekoder för våra strategiska leverantörer, anpassade utifrån de 
utmaningar som finns inom respektive bransch. En uppförandekod adresserar de utmaningar som finns för 
maskinleverantörer och en uppförandekod riktar sig ti l l de utmaningar som finns inom livsmedelssektorn. Den 
tredje uppförandekoden är en generellt utformad uppförandekod. Samtliga uppförandekoder utgår från de 
globala hållbarhetsmålen, FN:s internationella ram för mänskliga rättigheter, Internationella 
arbetsorganisationens deklaration om grundläggande principer och rättigheter i  arbetet, Rioförklaringen om 
miljö och utveckling och FN:s konvention mot korruption, i  enlighet med de tio principerna i FN:s Global 
Compact, FN:s konvention om barnets rättigheter,  "Barns rättigheter och affärsprinciper" av UNICEF, Global 
Compact och Rädda Barnen.

▪ Nya leverantörer utvärderas med stöd av ett kvalificeringsförfarande utifrån ett brett kvalitets - och 
hållbarhetsperspektiv. 

▪ Samtliga strategiska leverantörer ska signera den uppförandekod som är relevant för deras verksamhet. 
▪ Ett årligt 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. 

▪ Riskanalyser och uppföljning av produkter och leverantörer kopplat ti l l  högriskländer sker löpande under 
året.

▪ Bedömning av leverantörers prestanda sker årligen och dokumenteras. För leverantörer med produkter i  
riskländer sker uppföljning i  vilket grad leverantören följer och vidareförmedlar kraven, information om 
leverantörens egna riskbedömningar samt hur de i sin tur följer upp avvikelser från tredjepartsrevisioner. 

▪ Leverantörsprestanda är en stående punkt på ledningsgruppens agenda och följs upp månadsvis.
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Den 1 januari 2021 trädde EU:s "konfliktmineraler" förordning i  kraft med mål att hindra finansiering av 
väpnade grupper genom handel med konfliktmineraler. Det är exempelvis tenn, guld, volfram, tantal och 
coltan, som alla är viktiga beståndsdelar i  elektroniska produkter där utvinningen sker i  konfliktdrabbade 
områden och under svåra arbetsförhållanden. Förutom att mineralerna finansierar långvariga konflikter, 
används ofta barn som arbetskraft och kvinnor utsätts för brutala våldtäkter. Syftet med lagen är att se til l  
att europeiska importörer kontrollera sina leverantörskedjor i  konfliktdrabbade områden eller 
högriskområden.

I juni 2021 godkände Europaparlamentet EU:s strategi för biologisk mångfald för 2030 vilket innebär 
ytterligare fokus på transformativa förändringar. Det påverkar i  högsta grad livsmedelssektorn både inom 
EU och globalt med bland annat prissättning och mätning av naturens värde. Vi välkomnar ovanstående 
riktningar som til lsammans med fler förändringar på global nivå får betydelse för hela vår värdekedja. 

I syfte att identifiera och analysera var våra leverantörer befinner sig i  relation til l internationella riktlinjer, 
samt identifiera risker kopplat ti l l mänskliga rättigheter, barnrättskonventionen och betydande 
miljöutmaningar, infördes en ny metod för genomlysning av produkters ursprungsland med koppling ti l l  
prioriterade leverantörer. I första steget har sortimentsprodukter såsom te, kaffe, choklad dokumenterats 
med koppling ti l l  respektive l ivsmedelsleverantör. En total bedömning görs utifrån risker och osäkerheter, 
bland annat hur många led det är i  leverantörskedjan uppströms med tydliga åtgärder i  syfte att få mer 
information samt hur risk minimeras och/eller undviks. 

Beans in Cup genomförde fördjupningssamtal med de prioriterade maskinleverantörerna för att undersöka 
risker i  leverantörsleden. Exempelvis råvara, konfliktmineraler, ti l lverkningskedja och andra utmaningar i  de 
högriskländer som leverantören handlar från. Dialogen omfattade bland annat efterlevnad av lagkrav, 
mänskliga rättigheter, arbetsvil lkor, miljöpåverkan mm.

Uppföljning av högriskländer är ett omfattande och ständigt pågående arbete med kontinuerlig bevakning 
och uppdatering. Prioriteringar kan förändras utifrån omvärldsfaktorer såsom katastrofer, miljöbrott, 
kränkningar av lokalbefolkning eller mänskliga rättigheter. 

Uppföljning av vår värdekedja



Mål och utfall

*Kaffe, te, choklad, mjölk, exklusive instant
**Minusresultat på grund av minskad intäkt med anledning av pandemin
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Tillväxt

Mål och utfall

Organisk 
ti l lväx 4%

per år

Utfall  i  %

2021 0,4%.

2020 -8%**

2019 4,4%

Ansvarsfullt 
sortiment

Mål och utfall

100% 
certifierade 

ingredienser*

Utfall   i  %

2021 92%

2020 93%

2019 90%

Utsläpp

Mål och utfall

Minska CO2 
med 20% per 

år från interna 
fordon

Utfall ton

2021 394,5 ton

2020 492,6 ton

2019      N/A  

Medarbetare

Mål och utfall

Kund

Mål och utfall

Öka 
medarbetar
-nöjdhet ti l l  
index 75 år 
2022

Utfall  index
2021 71  
2020 69
2019 66 

Utfall  i  %
2021   87,2%
2020   89,5%
2019   79%

Öka kund-
nöjdhet ti l l  
91% år 
2022

Kommentarer
Minskningen av certifierade produkter från 93% til l  92% beror på att vi övertog ett sortiment och ett 
antal kund- och leverantörsavtal i  samband med förvärven med en lägre andel certifierade produkter. 
Konvertering från icke-certifierade ti l l  certifierade produkter pågår. 
Minskning från av kundnöjdhet från 89,5 til l  87,2 har analyserats centralt och lokalt, inkluderats som 
fokusområde i den strategiska planen, centrala och lokala handlingsplaner framtagna.



En hållbar affärsmodell för Beans in Cup innebär att vi behöver ha en intern systematik, styrning 
och uppföljning för att kunna säkerställa sociala, ekologiska och ekonomiska perspektiv.

Vi arbetar kontinuerligt att integrera alla aspekter av hållbarhet i  ansvar, lagefterlevnad, styrning, 
policyarbete och uppföljning. Hållbar utveckling är del i  beslutsunderlaget i  vår strategiska planeringsprocess, 
ingår i  olika områden i vår strategiska plan 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 til l  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  l inje 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 ti l l  att tydliggöra hur och var Beans in Cup kan 
bidra ti l l 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. Processen för strategisk planering har utvecklats vidare 
och hållbarhet är helt integrerat i  alla moment av arbetet.

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 til lkom under 2021, bland annat påverkas vi av införlivas EU:s visselblåsardirektiv införlivas i  
svensk lagstiftning, vi påverkas av Naturvårdsverkets föreskrifter om antecknings- och 
rapporteringsskyldighet samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om arbetsanpassning.
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Styrning, policyarbete och uppföljning
Våra policyer omhändertas i  rutiner 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. 

Styrning 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 til lämpas i  

våra rutiner. Det l igger på individens ansvar att följa dem.
▪ Vidareförmedling av policier internt sker i  samband med introduktion av nya medarbetare. Nya eller 

förändrade policier finns med som punkt i  Beans in Cups månadsagenda samt 
i  det årliga medarbetarsamtalet.

▪ Alla medarbetare har ansvar att kommunicera eventuella brister eller missförhållanden som uppdagas i  
den dagliga verksamheten til l  sin chef, genom avvikelse- och förbättringshantering, direkt ti l l  HR-chef, 
VD eller via vår visselblåsarkanal. 

▪ Ledningssystemet är upprättat för att skapa förutsättningar för organisationen att följa 
riktlinjer och til lämpa lagkrav. Tredjepartsrevisor följer upp efterlevnad av ledningssystemet 
FR2000. Ledningsgruppen hanterar avvikelserna och de åtgärder som införs.

▪ Interna revisioner genomförs av hållbarhetschef ti l lsammans med teknisk chef för att säkerställa
efterlevnad av lagkrav, policy, mål och aktiviteter samt utvärdera ledningssystemets effektivitet. 
Ledningsgruppen hanterar avvikelserna och de åtgärder som införs.

▪ Uppföljning av våra strategiska leverantörerna genomförs löpande av avtalsansvarig i  samråd med 
hållbarhetschef. Bedömning av leverantörers prestanda sker löpande och finns med på 
ledningsgruppens agenda samt i samband med den årliga utvärderingen av ledningssystemet.



År 1  
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Kundupplevelsen är viktig för oss

Varje år genomförs en kundundersökning där våra kunder får möjlighet att besvara frågor om 
deras upplevelse om bland annat våra kundlöften och vårt bemötande.

Kundundersökningen 2021 visade att vi har 87,2% kunder som är nöjda med oss som 
kaffeleverantör, vilket är en liten minskning från föregående år. Kundernas perspektiv är viktiga för 
oss och vi har tagit till oss de synpunkter som framkommit i kundundersökningen.

Andelen kunder som känner till att vi kan erbjuda en Svanenmärkt kaffetjänst har ökat. I pandemins 
spår har fler kunder börjat använda kundportalen för att både handla och rapportera fel eller lämna 
synpunkter. Till stöd finns en QR-kod på varje maskin som ska underlätta inloggning till 
kundportalen.

Undersökningen ger en övergripande bild över hur vi uppfattas över landet och alla våra 
platskontor inkluderas, även de nyförvärvade. Resultatet analyseras både i ledningsgruppen och 
lokalt på varje platskontor i syfte att få möjlighet att förändra oss utefter våra kunders synpunkter 
och behov.

Våra kunder ska uppleva att tjänster och produkter är av likvärdig kvalitet oavsett var i Sverige de 
befinner sig. Vår rikstäckande kundtjänst är ett stöd och ett gemensamt telefonnummer infördes 
för att underlätta tillgängligheten. Under verksamhetsåret har vi förbättrat interna rutiner och 
genomfört interna rekryteringar för att utöka kompetensen i kundtjänstfunktionen. Syftet är att 
avhjälpa fel snabbare och att kundernas problem, klagomål eller reklamation lyfts från kundens 
axlar.

I våra rollbeskrivningar har vi också tydliggjort att alla medarbetare har ett ansvar att kontinuerligt 
undersöka våra kunders behov, möta deras förväntningar och uppfylla kundlöftet. Vi strävar hela 
tiden efter att förstå kundens situation, perspektiv och svarar upp mot de önskemål som finns. Det 
är också viktigt att kunna sätta rätt förväntan så att vi kan hålla det vi lovar. Det vi gör för våra 
kunder är vårt viktigaste uppdrag! 



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 direkt ti l l  rosterier, våra leverantörer, eller via mellanhänder. 

2. Produktion och bearbetning
Kaffe, te och övriga varor och til lbehör produceras och bearbetas av våra leverantörer och til lverkare. 

3. Transport
Transporten från våra leverantörer sker til l  våra platskontor alternativt direkt ut ti l l  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. På vissa orter kompletterar vi våra leveranser med en extern 
transportleverantör. 

6. Avfallshantering
Våra platskontor hanteras en stor mängd emballage som sorteras och återvinns med hjälp av vår 
avfallsleverantör. 
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Värdekedja kaffemaskiner
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1. Design
Designen bidrar ti l l 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 ti l l mänskliga rättigheter. Genom ett urval av strategiska leverantörer säkerställer vi att 
produktionen av kaffemaskiner sker i  Europa, som omfattas av strikta krav gällande miljö, kemikalielagstiftning 
och arbetsförhållanden. Godstransporterna från våra leverantörer är en del av vår totala miljöpåverkan.

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 ti l l  bättre arbetsförhållanden. 

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

6. Varuleverans och service
Våra medarbetare transporterar beställda produkter ti l l  våra kunder runt om i landet. På vissa orter 
kompletterar vi våra leveranser med en extern transportleverantör. Majoriteten av transporterna föregås av god 
planering för att effektivisera körsträckorna. 

7. Återanvändning, avfall och återvinning
Vid förbrukad maskin ansvarar vi för upphämtning. I samarbete med Eco3 ökar vi professionalitetsgraden av 
återanvändning, slutlig avfallshantering och återvinning samt klimatuppföljning.

Vi har förenklat kedjan till sju steg, från design till återvinning som hjälper oss att 
analysera betydande hållbarhetsaspekter.



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.

Engångsartiklar i fossil plast 
Från årsskiftet 2020 har vi ett pågående arbete
med att minska fossil plast i  vår affär. Det är dock 
en utmaning att uppnå noll (0) fossil plast och 
därför arbetar vi hela tiden med att se över 
alternativa produkter som til l  exempel 
biobaserade plaster.

Ocertifierad palmolja
Vi har valt att följa WWF:s l inje, vilket innebär att 
vi inte bojkottar palmolja eftersom produktionen 
är en viktig inkomstkälla för de producerande 
länderna. Vi väljer istället att bidra til l  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 til l  
att vi vil l  göra det sis/ta 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 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 til l  Beans in 
Cups förväntningar vad gäller etiska 
affärsprinciper, miljöledning, anställningsvillkor 
m.m.  
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Vi drar en tydlig gräns vid produkter som står i kontrast med vår ansvarsfulla 
sortimentsstrategi. 



Våra hållbara initiativ 
och erbjudanden
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Vår 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 til l  människa, ekonomi, miljö och kvalitet. 

Kunder som väljer ́ Vårt val´ bidrar med extra hänsyn til l :

- Mindre miljöfarliga utsläpp
- Bättre vil lkor för odlare och arbetare
- Effektivare resursanvändning
- Kontrollerade leverantörskedjor
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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 
til lgänglighetsanpassade 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.

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

Källa: mångfald.com
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Kaffeautomat 
med mångfald i 

fokus



Intresset ökar

Vi ser med glädje att fler vil l  gå över til l  att köpa en tjänst. En av aktiviteterna att främja cirkularitet är 
att erbjuda tjänster istället för istället för ”produkt”. Kvaliteten och automatens funktionalitet 
garanteras alltid - oavsett om det är en återanvänd eller nyproducerad automat.

Som en av ägarna i Eco3, reduce, reuse, recycle blir resultatet ännu mer professionellt renoverade 
maskiner, med redovisning av klimatavtryck och mycket högre återvinningsgrad för att minska 
miljöpåverkan jämfört med val av nyproducerade.

När vi hyr en kopieringsmaskin funderar vi inte över om den kommer direkt från fabriken, när vi tar in på 
ett hotellrum funderar vi inte över att handdukar och lakan är återanvända. På samma sätt vil l vi att 
kunderna ska känna trygghet med att de maskiner som til lhandahålls i  vår tjänst garanterar god smak, 
rätt servicenivå med ett seriöst hållbarhetsarbete.

Återanvändandet och upprustning 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 ti l lverkning.
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Svanenmärkt kaffetjänst 

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 ti l l  effektiva 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 
▪ Kaffemaskiner som har klarat tester och Svanens kriterier utökas kontinuerligt.

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



Vårt kaffesortiment

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, Lavazza, Zoégas, Arvid Nordquist och BKI.

Tredjepartscertifiering innebär en oberoende bedömning av att krav som gäller exempelvis odling, 
processer, arbetsvil lkor, 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. 

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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KRAV
KRAV är en mi ljömärkning 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. Al l 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. Kri terierna 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 
l ivsmedel. Märkningen är en garanti för att varorna är producerade helt i  linje med EU:s 
förordning för ekologisk produktion. EU-kommissionen är kontrollorgan. 
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UTZ – del av Rainforest Alliance
Rainforest Alliance Certified™och UTZ gick ihop 2018.  
Al l iansen 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. 

Certi fieringsmodellen 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.

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



Struktur för systematiskt hållbarhetsarbete

Certifieringen är ett kvitto på att ledningssystemet uppfyller systematiskt arbete och l edningssystemet 
ledningen ett ramverk för hur vi leder, styr, förbättrar och följer upp vår verksamhet. Det är också ett 
verktyg som säkerställer att Beans in Cup:
▪ utgår från lagar och bindande krav
▪ verksamheten bedrivs enligt fastställda rutiner
▪ ger stöd för medarbetarna i deras dagliga arbete
▪ ökar kund- och intressentnytta
▪ minskar miljöpåverkan
▪ säkrar arbetsmiljöarbetet

Certifikatet ger våra kunder en trygghet i  valet av oss som leverantör.

Beans in Cup är certifierade enligt ett tredjepartscertifierat ledningssystem. Det är ett viktigt 
verktyg för vårt hållbarhetsarbete. 
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FR2000 är en standard för ledningssystem och bedöms likvärdig med ISO 9001 och ISO14001 -
standarderna i upphandlingar.

Standarden omfattar krav på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och brandskydd och utgår från principerna i ISO -
standarderna 9001, 14001 och ISO 45001 och SRVFS 2004:3 för brandskydd .

Ackrediterade certifieringsföretag genomför årliga revisioner för att säkerställa standardens efterlevnad 
enligt samma revisonsförfaranda som för ISO-standarderna.




