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Inledning

År 2014 satsade vi i vårt ansvarsarbete 
i synnerhet på ansvarig upphandling, 
personalens välbefinnande och miljöfrå-
gor. Vi deltog även aktivt i diskussionen 
om livsmedelsbranschens ansvar såväl i 
Finland som i övriga Europa. 

Intresset för ansvarsfull mat och trans-
parens i företagens verksamhetsmetoder 
ökar hela tiden. Regleringen av markna-
den blir också allt noggrannare. Endast 
företag som verkligen har förankrat 
ansvarsfulla verksamhetsmetoder i sin 
dagliga verksamhet har möjlighet att nå 
framgång bland alla förändringar och allt 
högre krav.

År 2014 tog vi bruk de första laminatför-
packningarna utan aluminium. Reformar-
betet fortsätter och kommer att kräva 
investeringar i nya förpackningsmaskiner 
i alla våra produktionsanläggningar. Ett 
viktigt redskap för vårt ansvarsarbete 
är programmet Sustainable Coffee som 
sträcker sig till år 2018. Det hjälper oss 
att främja ansvarsfullheten i de råvaror 
och förpackningar vi använder för våra 
produkter. Det är också viktigt för oss att 
veta var kaffet vi köper kommer ifrån och 
att känna våra egna kaffeleverantörer.

Personalens välbefinnande har alltid varit 
viktigt i vårt företag. Alla nyckelmätare 
i vår senaste TellUs-medarbetarenkät 
överskrider de europeiska medelvärdena. 
Resultaten visar att vår målmedvetna 
satsning på bland annat chefsarbetet 
och utveckling av informationen har burit 
frukt.

I det här arkivexemplaret kan du läsa om 
vårt ansvarsarbete 2014.

Innehåll

Inledning  .........................................................................................................................................................  2 

 

Ledare  ................................................................................................................................................................  3 

En ansvarsfull aktör är framgångsrik även under förändring  ...............................  3 

 

Ansvarsfullt inköp  ............................................................................................................................ 4 

Ett pålitligt partnernätverk bygger upp ansvaret  .................................................. 4-5 

Siffror och resultat  .....................................................................................................................................  6 

 

Personal  ............................................................................................................................................................ 7 

Paulig-familjen växer och blir enhetligare  .....................................................................  7-8  

Satsningen på chefsarbetet lönar sig  .....................................................................................  8

Siffror och resultat  ............................................................................................................................ 9-10 

Affärsverksamheten  .................................................................................................................. 11 

Ett år av överraskande vändningar återspeglades även i kaffevärlden  .... 11 

Siffror och resultat  ................................................................................................................................... 12 

 

Miljö  ..................................................................................................................................................................... 13 

Stora och små gärningar för miljöns bästa  ...................................................................... 13 

Aluminiumfria kaffeförpackningar introduceras  ..........................................................  14 

Siffror och resultat  ...........................................................................................................................15-16  

 

Produkter och tjänster  ............................................................................................................  17 

Ansvarsfullhet och ursprung intresserar –

konsumtionsvanorna förändras långsamt  .................................................................. 17-18 

De bästa kaffeupplevelserna bygger man tillsammans ......................................... 19 

Siffror och resultat  .................................................................................................................................. 20 

 

Ansvarsarbetets mål och resultat  ...............................................................  21-24

Företagsansvarsindikatorer  ........................................................................  25-27



3

Ledare

Vi vill trygga framtiden för gott kaffe genom att höja ribban för vårt ansvarsar-
bete, steg för steg. Programmet Sustainable Coffee är en bra inledning på det.

Det ökande intresset för matens 
ursprung, produktionsmetoder, säkerhet 
och hälsoeffekter innebär högre krav 
på genomskinlighet i matbranschen. 
Regleringen av livsmedelsbranschen 
blir också allt noggrannare, vilket bland 
annat kräver av företagen allt nyare 
uppföljnings- och rapporteringssystem. 
Även den senaste tidens överraskande och 
snabba förändringar i den geopolitiska 
situationen och världsekonomin har 
medfört sina egna utmaningar för 
företagens affärsverksamhet. 

På Paulig deltar vi aktivt i den 
aktuella diskussionen som berör 
livsmedelsindustrin, och bidrar till den 
med våra egna synpunkter och vår 
expertis inom kaffesektorn. Även inom 
Europeiska unionen är ansvarsfrågorna 
starkt framme. Som bäst utreder 
EU-kommissionen till exempel hur 
kolfotavtrycket (Product Environmental 
Footprint, PEF) bildas och vilka effekter det 
har i fråga om 25 olika produktkategorier, 
av vilka kaffe är en. 

Endast företag som verkligen har förankrat 
ansvarsfulla verksamhetsmetoder i sin 
dagliga verksamhet har möjlighet att nå 
framgång bland alla förändringar och allt 
högre krav. Då det mesta i princip redan 
är i skick är det enklare att svara på nya 
utmaningar. Hur vårt eget ansvarsarbete 
fortskrider följer vi upp inom fem 
prioriterade områden som täcker kaffets 
resa från andra ändan av världen, hela 
vägen från böna till kopp. Vi har särskilt 
satsat på ansvar i inköpen, på personalens 
välbefinnande och miljöfrågorna. Vi 

berättar om våra framsteg i nyheterna på 
denna webbplats och i årliga översikter.

Ett viktigt redskap för vårt ansvarsarbete 
är programmet Sustainable Coffee som 
sträcker sig till år 2018. Det hjälper oss 
att främja ansvarsfullheten i de råvaror 
och förpackningar vi använder för 
våra produkter. Målet är att i slutet av 
2018 allt råkaffe som vi använder har 
ansvarsverifikation av en extern part. 
I fråga om förpackningarna nådde vi 

en viktig etapp år 2014 då vi tog i bruk 
de första laminatförpackningarna utan 
aluminium. Reformarbetet fortsätter och 
kräver under de kommande åren kännbara 
investeringar i nya förpackningsmaskiner 
i alla våra produktionsanläggningar. 

Elisa Markula
divisionschef
Paulig-koncernens Kaffe-division

I samband med moderniseringen 
av förpackningsmaskinerna och 
förpackningarna beaktar vi kommande 
krav på framtidens förpackningar, så att 
den nya maskinparken ska tjäna våra 
behov flexibelt och så länge som möjligt.
 
Personalens välbefinnande har alltid 
varit viktigt i vårt företag. Jag är 
glad att personalen ser Paulig som 
en allt bättre arbetsplats samtidigt 
som företaget växer och ruskas om i 
förändringarna. Toppresultaten i vår 
TellUs-medarbetarenkät i fjol visar att 
vår målmedvetna satsning på bland 
annat chefsarbetet och utveckling 
av informationen har burit frukt. Alla 
nyckelmätare i resultaten överskrider de 
europeiska medelvärdena.
 
Kaffe är en värdefull naturprodukt 
och tillgången på kaffe är inte en 
självklarhet. Framtiden för kaffeodlingen 
hotas av många faktorer. En av dem 
är klimatförändringen som de senaste 
åren har synats allt mer konkret. För 
att kaffet ska räcka till även i framtiden 
måste vi agera för saken nu. Det är också 
viktigt för oss att veta var kaffet vi köper 
kommer ifrån och att känna våra egna 
kaffeleverantörer. Sedan år 2001 har 
vi agerat aktivt inom organisationen 
International Coffee Partners (ICP) som 
stöder kaffeodlarna genom fleråriga 
utvecklingsprojekt. Mer än 30 000 
odlare i 12 länder har redan hunnit delta 
i projekten. Samma organisation har 
också startat projektet Coffee & Climate 
som hjälper odlarna att anpassa sig till 
klimatförändringen.

En ansvarsfull aktör är framgångsrik  
även under förändring
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En väsentlig del av Pauligs ansvar gäller inköpen, vilket inkluderar 
såväl de råvaror Paulig köper som produkter och tjänster. Råkaffet 
står för den största delen av inköpen; Paulig köper årligen totalt 
900 000 säckar (à 60 kg) råkaffe i olika delar av världen. 

Ett av målen för ansvarsprogrammet Sustainable Coffee som 
inleddes 2013 är att allt råkaffe Paulig köper ska vara ansvarsfullt 
producerat före utgången av 2018. Det innebär i praktiken att 
inköpen koncentreras till ansvarscertifierat och -verifierat kaffe. 
Övergången sker stegvis under åren 2015─2018. Målet är att 
dessa kaffesorters andel ska utökas under programmets gång, i 
följande steg: 20 % (2015), 40 % (2016), 70 % (2017), 100 % (2018).  
År 2014 var cirka 6 % av det kaffe Paulig köpte in certifierat. De 
certifieringar vi använder är Fair Trade, UTZ Certified och luomu 
(ekologiskt odlat kaffe). Dessutom använder vi 4C-verifiering i våra 
inköp. 

Spårbarhet ger genomskinlighet

Inköpsfunktionerna har redan i tio års tid aktivt arbetat för 
att främja spårbarheten för kaffet genom samarbete med 
kaffeleverantörerna som är verksamma i de ursprungsländerna 
var ifrån Paulig köper råkaffet av. Paulig genomför årligen en 
spårbarhetsundersökning på ett sampel av råkaffeinköpen. De 
senaste resultaten finns att läsa här. I nästan alla ursprungsländer 
kan man redan spåra råkaffet från exportföretaget ett steg 
närmare odlaren, och en del kan spåras ända till plantagen. Av 
det kaffe som kommer från Brasilien kan hälften redan spåras 
till de plantager där det odlas. I några ursprungsländer, bland 
annat i Etiopien och Kenya, gör kaffehandelns leveranskedjor och 
metoder det nästan omöjligt att spåra kaffet ända till plantagerna. 

Ansvarsfullt inköp

Ett pålitligt partnernätverk  
bygger upp ansvaret

Kaffeplantagerna är små och kaffet säljs centraliserat på auktioner 
övervakade av staten. 
 
Paulig samarbetar långsiktigt med sina partner. Ett stabilt 
partnernätverk är viktigt också då det gäller att främja det 
praktiska ansvarsarbetet. En stor del av kaffeinköpen görs 
direkt i ursprungsländerna och Pauligs inköpsansvariga 
experter besöker regelbundet ursprungsländerna. Besöken på 
plantagerna och anläggningarna utgör en viktig del av samarbetet 
och ger information om verksamhetsförutsättningarna och 
verksamhetsmetoderna i ursprungsländerna. Denna information 
utnyttjas i utvärderingen av produktionspotentialen, kvaliteten, 
riskerna och ansvaret. Anvisningarna för leverantörer, Paulig Group 
Code of Conduct for Suppliers (pdf) definierar principerna för en 
ansvarsfull verksamhet, och alla råvaruleverantörer förutsätts följa 
dessa principer i sin egen verksamhet. 
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År 2014 fokuserade inköpsfunktionerna särskilt på ansvarets 
teman genom att förbereda genomförandet av programmet 
Sustainable Coffee och genom att delta i Paulig-koncernens 
gemensamma projekt Responsible Sourcing. I projektet skapade 
man en gemensam verksamhetsmodell och redskap för hela 
koncernen. De gör det möjligt att identifiera eventuella miljörisker 
och sociala risker i våra leveranskedjor och att ingripa i de problem 
som kan uppstå. Inom projektet gjorde man bland annat en 
preliminär riskkartläggning av leverantörerna och anvisningarna 
för leverantörer omarbetades (Paulig Group Code of Conduct for 
Suppliers). I nästa steg får alla högriskleverantörer delta i en enkät 
där man utreder hur konsekvent leverantörens ansvarspraxis är, 
såväl inom företaget som i underleverantörskedjan. Utifrån svaren 
beslutar man om vilka fortsatta åtgärder som krävs, bland annat 
fördjupande enkäter och auditeringar på olika nivå. 

I leverantörsförhandlingarna har ansvarssynpunkterna lyfts fram 
som en tydlig del av samarbetet och utvecklingen av verksamheten.

Priset på råkaffe fortsatte fluktuera

Priset på råkaffe steg kraftigt i början av 2014. Prisstegringen 
berodde huvudsakligen på den svåra torkan i kaffeområdena i 
Brasilien. På kaffebörsen i New York var priset som högst cirka 
230 dollarcent/pund (UScent/lb). I slutet av våren syntes det 
högre råvarupriset också i konsumentpriserna. I oktober började 
kaffepriset åter sjunka, då skadorna förorsakade av torkan i 
Brasilien förutsågs bli mindre än väntat och placerarna drog sig 
tillbaka från kaffemarknaden. I mitten av mars 2015 låg priset på 
136 dollarcent/pund. 

Utom av väderleksförhållandena har råkaffepriset de senaste åren 
också påverkats av osäkerheten på aktiemarknaden och av de 
snabba fluktuationerna i valutakurserna, i fjol särskilt av att euron 

försvagats i förhållande till den amerikanska dollarn. Förändringar i 
de kaffeproducerande regioner som är stadda i utveckling och i de 
nya kaffekonsumerande länderna påverkar dessutom tillgången 
och efterfrågan på råkaffe och därmed även priset. 

Prisutvecklingen är av betydelse även ur ett ansvarsperspektiv. 
En prisnivå som garanterar lönsamheten ger odlaren en bättre 
utkomst, gör det möjligt att upprätthålla och utveckla plantagerna 
och tryggar framtidsutsikterna. Det är viktigt med tanke på 
tillgången på råkaffe och på dess kvalitet även i framtiden. En stor 
del av kaffeplantagerna i världen är mycket små, i genomsnitt 
mindre än två hektar, och odlarnas tröskel att övergå till 
alternativa, mer lönsamma grödor kan sjunka om kaffepriset inte 
längre lockar till odling. 

Lönsamheten i kaffeodlingen och odlarnas vardag påverkas 
också i allt högre grad av klimatförändringen. För att behärska 
effekterna av klimatförändringen deltar Paulig bland annat i 
det internationella programmet Coffee & Climate. Det erbjuder 
odlarna praktiska råd och redskap, bland annat för att förebygga 
uttorkning av jordmånen och översvämningsskador.
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Siffror och resultat
Pauligs inköp av certifierat kaffe (ton) 

Andelen ansvarscertifierat råkaffe såld i världens kaffehandel är 10-15 %. Att tillverka produkter av ansvarscertifierade råvaror kan tidvis vara 
utmanande på grund av råvarornas kvalitet och det knappa utbudet. Cirka 6,6 % av det råkaffe Paulig köpte in år 2014 var ansvarsmärkt.

Spårbarhetens utveckling

det vill säga 141,6 miljoner 
säckar (á 60kg).

Om kaffesäckarna radades ut 
efter varandra skulle de räcka 
nästan två gånger runt jorden.

Tillsammans med sina handelspartner utvecklar Paulig målmedvetet spårbarheten hos 
allt kaffe bolaget köper. Av det kaffe Paulig köpte in år 2014 kunde 100 % spåras till 
exportföretag i ursprungsländerna, 89 % till kooperativ och hanteringsanläggningar,  
och 40 % ända till kaffeplantagerna eller kooperativ som representerar plantagerna.

Under skördeperioden 2014 
producerades det
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Ledarskapsutveckling kommit väl i gång

Bakom den goda utvecklingen ligger sex år av målmedveten 
utveckling av personalarbetet samt ledarskapet och chefsarbetet 
[linkki caseen]. I Kaffe-divisionen arbetar totalt 105 personer i 
chefsroller, av dem 46 i Finland. Deras kompetens ses som en 
strategisk nyckelfaktor för hela organisationens framgång, och 
det ställs också höga krav på chefsarbetet. De goda resultaten 
i den senaste personalenkäten stärker denna uppfattning 
och ger inspiration att fortsätta utvecklingsarbetet. Även 
3D-modellen* för mål- och utvecklingssamtal har blivit etablerad 
och år 2014 deltog alla tjänstemän inom kaffegruppen i 
samtalen. Processen genomfördes nu för tredje gången och 
med goda resultat. Utvärderingen av prestationerna görs 
skickligare än förr och utvärderingsprocessen ses som en 
naturlig del av de årliga rutinerna för att utveckla arbetet och 
kompetensen. I diskussionerna avtalar man om personliga 
mål, noterar de uppnådda resultaten och drar upp riktlinjer för 
utvecklingsbehoven.
*3D=3 dialogues

Kaffesakkunskap är någonting för alla

Pauligs Kaffeakademi som grundades år 2013 kom igång 
ordentligt i fjol. Målet för det interna utbildningsprogrammet är 
att garantera att alla Paulig-anställda är experter på kaffevärlden, 
oavsett vilken roll de har i företaget. Kaffe är förknippat med 
många olika typer av specialkompetens som man inte kan studera 
på något annat håll, och därför spelar lärande i arbetet en väsentlig 
roll. I egenskap av ambassadörer för gott kaffe ska de Paulig-
anställda känna till kaffets historia, egenskaper och särdrag samt 
alla skeden i kaffekedjan. De förutser och följer också kaffetrender 
och aktuella frågor som berör branschen.

Då det gäller att främja personalansvaret fokuserar Paulig på tre 
tyngdpunktsområden: att utveckla chefsarbetet, att stärka alla 
Paulig-anställdas kaffekunskap samt att harmonisera funktionerna 
för att stärka effektiviteten och enhetligheten i affärsenheterna och 
i hela koncernen. 

Personalstyrkan växte i början av 2014, särskilt i Finland. I maj 
förvärvades Robert Paulig rosteri och alla anställda (9) överfördes 
till Pauligs tjänst som gamla medarbetare. Genom ett företagsköp 
i slutet av föregående år blev Vendor i sin helhet en del av Gustav 
Paulig och företagets 90 arbetstagare blev Paulig-anställda. I 
fusionen fäste man särskild uppmärksamhet vid personalen, för att 
företagens kultur, värden och verksamhetsmetoder skulle smälta 
samman på ett genuint sätt. I denna strävan är det väsentligt 
både att de nya arbetstagarna acklimatiserar sig och att de som 
redan arbetar i företaget anpassar sig till den nya situationen. I 
samverkansförhandlingarna som hölls i fusionsskedet granskades 
arbetsbeskrivningarna och kompetenserna, hur de var fördelade 
samt vilka uppgifter som överlappade varandra. Som ett resultat av 
förhandlingarna avslutades fem anställningar i Finland.
 

Goda resultat i personalenkäten

Personalenkäten TellUs som genomgörs vart annat år inom 
Paulig-koncernen hölls på hösten 2014 för tredje gången. 
Kaffegruppens resultat var bättre än i tidigare undersökningar 
och låg över medelvärdet för företag i Europa, mätt med alla 
nyckelmätare. De viktigaste skillnaderna jämfört med medelvärdet 
gällde ledningskulturen, chefsarbetet, arbetsmotivationen samt 
flexibiliteten och effektiviteten. Även svarsprocenten som var över 
90 var klart högre än i europeiska företag i genomsnitt (67 %), och 
den visar att personalen upplever det meningsfullt att svara på 
enkäten.  Resultaten visar att ett långsiktigt utvecklingsarbete står 
sig också inför de utmaningar en föränderlig situation medför.

Personal
Paulig-familjen växer och blir enhetligare
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långvariga sjunkande utvecklingen. Inom företagshälsovården 
spelar förebyggande en central roll, och därför har orsakerna 
till förändringen analyserats omsorgsfullt. Enligt utredningen 
berodde den höjda procenten sjukfrånvaro huvudsakligen på 
några fall av exceptionellt långvarig sjukfrånvaro. I Ryssland var 
sjukfrånvaroprocenten 3,3 och i Baltikum 1,6. 

Förebyggande och tidigt uppmärksammande

För förebyggande av arbetsrelaterade olycksfall är personalens 
aktiva roll i att observera säkerhetsbrister mycket viktig. Personalen 
uppmuntras därför att anmäla sina observationer, och alla 
observationer registreras i ett gemensamt system. 

I Paulig Professionals verksamhet spelar fältarbetet en viktig 
roll. I fjol fästes särskild uppmärksamhet vid arbetshälsan för de 
anställda som arbetar på fältet, och exempelvis ergonomiriskerna 
i arbetet kartlades. Det arrangerades också och utbildning kring 
detta tema. 

Cheferna uppmuntras att vara vaksamma på tecken på att 
arbetsförmågan kan vara hotad och att agera enligt en modell 
för tidigt ingripande och uppmärksammande. Paulig har en egen 
företagshälsovård som möjliggör en nära och effektiv utveckling 
av välbefinnande i arbetet.

Arbetshälsan och arbetarskyddet kräver 
ständig uppmärksamhet

I arbetshälso- och arbetarskyddsfrågor agerar Paulig i enlighet 
med standarden OHSAS 18001. I rosteriet har standarden 
certifierats redan tidigare och certifieringen förnyades i fjol. 
Rosteriet i Tver beviljades ett certifikat på hösten 2014.

Arbetshälso- och arbetarskyddssituationen låg fortfarande på en 
god nivå jämfört med den allmänna nivån i livsmedelsbranschen, 
även om antalet arbetsrelaterade olycksfall ökade jämfört med 
året innan. I Finland inträffade totalt fem arbetsolyckor som ledde 
till sjukfrånvaro, av vilka en på anläggningen i Nordsjö och fyra i 
arbetsuppdrag på fältet. Särskild uppmärksamhet fästs därför nu 
på arbetssäkerheten för Paulig-anställda som arbetar på fältet. I 
Ryssland och Baltikum inträffade inte en enda arbetsolycka. 

Jämförelsetalet som beskriver frekvensen arbetsolyckor var 9,4 i 
Nordsjö.  Enligt Arbetarskyddscentralen motsvarande tal var 40 i 
hela livsmedelsbranschen år 2013. (LTIF: arbetsplatsolyckor som 
förorsakar minst en dags arbetsoförmåga, per miljon utförda 
arbetstimmar). 

Inom funktionerna i Finland steg sjukfrånvaroprocenten 
från 2,2 till 3,2 vilket är en tydlig förändring jämfört med den 

Satsningen på chefsarbetet lönar sig
15.4.2015
Personalfrågorna ligger inte bara på HR:s bord  
utan de berör alla chefer.

Paulig satsar exceptionellt mycket på utvecklingen av ledarskapet 
och chefsarbetet. Under de senaste sex åren har man inom 
kaffegruppen målmedvetet byggt upp en ny ledningsmodell 
där ett coachande grepp spelar en central roll. Till en början 
definierade man vad gott ledarskap innebär på Paulig, klargjorde 
chefens roll och skapade redskap och metoder för ledarskap. För 
att förändra verksamhetsmetoderna krävs det inte bara tid utan 
även attitydförändringar och mod. 

”Det känns som om vi har nått ett slags genombrott i de här 
frågorna, personalfrågorna ligger inte bara på HR:s bord utan 

de berör alla chefer. Vi erbjuder cheferna en ledarskapsmodell, 
redskap och mycket utbildning, och fungerar som deras 
sparringpartner i alla slags situationer”, säger personalchef Tanya 
Strohmayer belåtet. ”Det är otroligt viktigt att cheferna på alla 
nivåer i organisationen förmår analysera sin egen verksamhet och 
förstår hur viktigt det är att föregå med exempel i varje situation.” 

”En chefs arbete är mycket krävande. Traditionellt ses uppdraget 
som en befordran och belöning, som ges en välmeriterad expert. I 
praktiken klarar sig och trivs en chef endast om personen i fråga är 
gjord för den rollen och njuter av att leda både människorna och 
verksamheten, eftersom arbetet tidvis kan vara mycket utmanande 
och pressande. Man måste ärligt kunna bedöma om man har den 
läggningen. Djupgående sakkunskap är ovärderlig och man måste 
skapa även andra vägar för den att avancera inom organisationen, 
inte bara rollen som chef”, förklarar Tanya Strohmayer.
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Personalen i Finland 

• 45 % kvinnor och 55 % män

• 93% fasta anställningar

• Anställningarnas genomsnittliga  

 längd 11,6 år

• Personalens genomsnittsålder 42 år

• 3 personer avgick med pension

• Arbetarnas och tjänstemens   

 organisationsgrad cirka 55 % 

• I anläggningen i Nordsjö arbetade  

 dessutom cirka 40 arbetstagare hos   

 utomstående serviceproducenter, bland  

 annat i personalrestaurangen, bevakningen  

 och lagertjänsterna.

Kaffe-divisionens personalsiffror den 31.12.2014 *

 Finland Ryssland Estland Lettland Litauen Sverige Norge Polen Totalt
Tjänstemän 207 105 53 16 22 20 10 6 439 

Arbetstagare  88 37 0 1 0 0 0 0 126

Totalt 295 142 53 17 22 20 10 6 565

* Siffrorna gäller personer i aktiv anställning. Utöver dessa fanns det 21 personer i inaktiv anställning (t.ex. alterneringsledigt, föräldraledigt) i Finland, Ryssland, Estland och Sverige.

Siffror och resultat

Personalen i Baltikum
 

• 33 % kvinnor och 67 % män

• 97 % fasta anställningar

• Anställningarnas genomsnittliga  

 längd 4,7 år

• Personalens genomsnittsålder 34 år

• Ingen avgick med pension

Personalen i Ryssland
 

• 38 % kvinnor och 62 % män

• 98 % fasta anställningar

• Anställningarnas genomsnittliga  

 längd 2,8 år

• Personalens genomsnittsålder 34 år

• Ingen avgick med pension
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Utvecklingen för nyckeltalen för arbetshälsan i Nordsjö rosteri*

Mängden frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall är klart lägre hos Paulig än i livsmedelsbranschen i genomsnitt. År 2013 var 
olycksfrekvensen 5, då den i hela livsmedelsindustrin år 2011 var 43, och i alla branscher i genomsnitt cirka 31. (Källa: TTK)

Utvecklingen för nyckeltalen för arbetshälsan i Ryssland och Baltien

*Antalet arbetsolyckor LTI 1.
Olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga, inkluderar inte olyckor under vägen till arbetet

**Olycksfrekvens LTIF.
Olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga, per en miljon utförda arbetstimmar
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också ett OHSAS 18001-arbetsmiljöcertifikat. Krisen i Ukraina 
har återspeglats även i Pauligs verksamhet. I Ryssland har 
konsumenternas köpkraft sjunkit i och med devalveringen av 
rubeln, och tillverkningen av de produkter som exporteras till 
Ukraina har flyttats från Tver till rosteriet i Nordsjö. Tack vare den 
lokala produktionsanläggningen i Ryssland har sanktionerna 
och importförbuden mellan Ryssland och västländerna däremot 
inte påverkat verksamheten. Paulig följer noga hur situationen 
utvecklas i området. 

Företagsköp innebär ett mångsidigare 
urval tjänster 

Företagsfusionen i slutet av 2013, då Vendor blev en del av Paulig, 
har satt fart på utvecklingen av Out of Home-affärsverksamheten. 
Fusionen gällde funktionerna i såväl Finland som Baltikum. Det är 
Pauligs mål att växa kraftigt som tillhandahållare av kaffetjänster, 
och den nya affärsenheten Paulig Professional som har grundats för 
detta syfte har fått en flygande start. 
 
Mikrorosterierna har blivit ett fenomen i många länder i Europa 
och i USA. Exempelvis i Tyskland finns det hundratals mikrorosterier 
och deras sammanlagda marknadsandel är cirka fem procent. 
Den stigande trenden syns även i Finland och i maj 2014 köpte Oy 
Gustav Paulig Ab mikrorosteriet Robert Pauligs affärsverksamhet 
och Robert Paulig-kaffevarumärkena. Verksamheten fortsätter i 
dotterbolaget Oy Robert Paulig Roastery Ab och produkterna håller 
kvar varumärket Robert Paulig. Affären gav inte upphov till några 
personalförändringar. Affärsverksamheten under Robert’s Coffee 
ingick inte i affären..  

Enhetlighet ger effektivitet

Paulig-koncernen har som mål att förenhetliga och effektivisera 
verksamheten mellan de olika divisionerna. Det pågår redan flera 
olika projekt inom HR, ITC och inköpen, och kaffedivisionen deltar 
aktivt i dem. Även ansvarsarbetet styrs i fortsättningen av Paulig-
koncernens gemensamma ansvarsramar och program. 

I Finland är Paulig känt som ett föregångsföretag inom ansvarsfull 
verksamhet. I den årliga undersökningen som pejlar företagens 
rykte och ansvarsfullhet (TNS Gallup) placerade Paulig sig på första 
plats i klassen för livsmedelsföretag. I hela undersökningen låg 
Paulig på andra plats. Det aktiva deltagandet i den samhälleliga 
utvecklingen syns i mindre och större gärningar. I Finland svarade 
Paulig till exempel i fjol på utmaningen Nödkaffe som unga 
mödrar hade startat i de sociala medierna. På sommaren gjorde 
Paulig-koncernen en stor donation på 1,5 miljoner euro till 
projektet Nya Barnsjukhuset.

Affärverksamheten

År 2014 påverkades såväl Pauligs som många andra företags 
affärsverksamhet av flera överraskande yttre faktorer. Den 
geopolitiska spänningen, krisen i Ukraina samt de snabba 
kursförändringarna för de för Paulig viktigaste valutorna, euron, 
rubeln och dollarn, skapade turbulens och osäkerhet i affärsmiljön. 
Råkaffepriset började genast i början av året stiga kraftigt på grund 
av torkan som drabbade skördarna i Brasilien. Trots utmaningarna 
nådde Pauligs affärsverksamhet med kaffe ett resultat som 
motsvarade målen. 

Det händer på kaffemarknaden 

Pauligs marknadsställning har utvecklat sig gynnsamt i olika 
länder. Paulig är marknadsledare på de stabila marknaderna 
i Finland och Estland, liksom även i Litauen. I Finland har 
konkurrensläget stimulerats och nya kaffeprodukter och -tjänster 
piggar upp marknaden. I Ryssland har Pauligs marknadsandel 
också hållits stabil – mätt i försäljningens värde är Paulig 
marknadsledande inom rostat kaffe och i försäljningsvolym 
ligger bolaget på andra plats. I Lettland har Paulig blivit betydligt 
mer välkänt tack vare ökade satsningar på tv-reklam och aktiv 
marknadsföring i affärerna. Planen på att utvidga verksamheten till 
Polen har övergetts. Konkurrensen på kaffemarknaden i landet är 
hård och konsumentpriset på kaffe är mycket lågt. 

Pauligs rosteriverksamhet i Tver i Ryssland har etablerat sin 
position. Paulig är en viktig arbetsgivare och skattebetalare i 
regionen. Tack vare det effektiva teamet har verksamheten i 
rosteriet nått upp till Pauligs kvalitetskrav, och i fjol fick rosteriet 

Ett år av överraskande vändningar  
återspeglades även i kaffevärlden
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Resultatet rapporteras ur moderbolaget Paulig Ab:s bokslut. 

Produktion av kaffe (t)

Siffror och resultat
Utveckling av råkaffepris i New York börs

I Finland konsumeras framförallt arabicakaffe, vars pris fastställs på börsen i New York. Priset noteras i dollarcent (USD) per pund (454 g). 
Paulig köper årligen upp cirka 0,7 % av världens råkaffeproduktion, totalt cirka 60 miljoner kilogram.

Kaffe producerat i rosterierna
 i Nordsjö och Tver 2014, antal ton.

Nyckeltal för det ekonomiska ansvaret (1000 euro)
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Miljö

På Pauligs moderna rosterier är målet att fortlöpande göra 
verksamheten mer miljövänlig. Rosteriet i Nordsjö har nu varit 
i drift i fyra hela år och rosteriet i Tver i tre år. Genom att finslipa 
verksamheten i fastigheterna och produktionsprocesserna har vi 
kunnat effektivisera energianvändningen ytterligare. I miljöfrågorna 
strävar vi efter att nå enhetlighet även på hela Paulig-koncernens 
nivå. Målet är att under de närmaste åren ta i bruk gemensamma 
huvudmätare för uppföljningen av miljökonsekvenserna i alla 
enheter inom koncernen. 

Användningen av förpackningsmaterial  
minskade klart
 
Paulig minimerar de miljökonsekvenser som förpackningarna ger 
upphov till på tre olika sätt: genom att minska mängden material 
som används, mängden växthusgasutsläpp från produktionen 
av förpackningsmaterial och användningen av icke förnybara 
naturresurser. 

I detta arbete gjorde vi stora framsteg år 2014 då vi i Nordsjö 
använde över 96 000 kg mindre förpackningsmaterial än 
år 2013, och då Paulig levererade de första partierna kaffe i 
laminatförpackningar helt utan aluminium. 
 

Energiförbrukningen och avfallet i  
noggrann uppföljning
 
Det statsägda företaget Motiva vars uppgift är att sporra andra 
företag till energi- och materialeffektivitet genomförde 2014 
en energisyn i rosteriet i Nordsjö. Granskningen visade att 
energieffektiviteten har beaktats mycket väl i rosteriet. Utrustningen 
är modern och personalens kunskap på området ligger på en 
hög nivå. Det fanns även utvecklingsmöjligheter. Som en  följd av 
energisynen har vi bland annat justerat styrningen av ventilationens 
drifttider och laster samt belysningen. 

Stora och små gärningar för miljöns bästa

Energi- och vattenförbrukningen följs upp noggrant i rosterierna. 
I fjol hölls elförbrukningen i rosterierna på samma nivå som 
förr, i Nordsjö steg förbrukningen en smula, med 1,3 % per 
producerat ton. I Nordsjö sjönk emellertid den sammanlagda 
energiförbrukningen (el, naturgas, fjärrvärme) med 3 % jämfört 
med året innan. Naturgasförbrukningen sjönk med 5,6 % och 
fjärrvärmeförbrukningen med 8,2 %. Siffrorna är beräknade 
per producerat ton kaffe. Dessa besparingar nåddes genom en 
optimering av produktionsprocessen och fastighetsautomationen. 

Vattenförbrukningen i rosteriets produktionsverksamhet är 
låg. År 2014 förbrukades 0,21 m3 vatten per producerat ton 
kaffe i Nordsjö och 0,16 m3 i Tver. Målet är att i fortsättningen 
ännu noggrannare särskilja vattenförbrukningen som uppstår i 
produktionen och i kontorsarbetet, för att effektivare kunna rikta in 
konsumtionssänkande åtgärder på rätt funktioner. 

Avfallsmängderna har Paulig systematiskt följt upp sedan år 2001. 
Målet är att alla avfallsfraktioner ska utnyttjas som material eller 
energi. I Nordsjö har den totala avfallsvolymen i praktiken halverats 
under de senaste fem åren, och numera uppstår inget blandavfall 
över huvud taget. År 2014 minskade energifraktionens volym med 
6,5 % och den totala avfallsvolymen med 6,4 % jämfört med året 
innan. 

Den totala mängden bioavfall minskade med 6,7 % i Nordsjö. 
Största delen av bioavfallet består av kaffesvinn som uppstår 
i produktionen. Mängden bioavfall minskade tack vare att 
möjligheterna att återanvända svinnkaffe nu utnyttjas bättre.
Även i Tver är målet att minska mängden bland- och bioavfall och 
att höja andelen avfall som återvinns. År 2014 minskade mängden 
blandavfall per producerat ton kaffe i Tver med 15 % jämfört med 
året innan, och bioavfallet på motsvarande sätt med 6 %.
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Aluminiumfria kaffeförpackningar introduceras

 
 
Genom programmet Sustainable Coffee som lanserades 2013 har 
Paulig förbundit sig till att utveckla ansvarsfullheten i hanteringen 
av råkaffe och förpackningar. I början av 2014 tog man i rosteriet 
i Nordsjö i bruk två nya förpackningslinjer som gör det möjligt att 
använda ännu miljövänligare förpackningsmaterial än förr. 

”Steget utgör en del av vårt omfattande ansvarsprogram 
som sträcker sig till år 2018, och som innebär att vi förnyar 
alla våra förpackningar. Vårt mål är att minska användningen 
av allt förpackningsmaterial och öka andelen av förnybara 
materialråvaror. Vi väntar oss att dessa åtgärder ska sänka 
växthusgasutsläppen som förpackningarna ger upphov till och 
klart minska förpackningarnas miljökonsekvenser”, berättar Senior 
Sourcing Manager Kai Eira. 

”Steget utgör en del av vårt omfattande ansvarsprogram 
som sträcker sig till år 2018, och som innebär att vi förnyar 
alla våra förpackningar. Vårt mål är att minska användning 
av allt förpackningsmaterial och öka andel av förnybara 
materialråvarorna. Vi väntar oss att dessa åtgärder ska sänka 
växthusgasutsläppen som förpackningarna ger upphov till och 
klart minska förpackningarnas miljökonsekvenser”, berättar Senior 
Sourcing Manager Kai Eira. 

I förpackningarnas värld lever man i nya tider av flera olika orsaker.

En förnyelse av förpackningsmaterialen kräver aktiv 
produktutveckling och omsorgsfull planering. ”Aluminium 
gör laminatförpackningarna syretäta och materialet formbart, 
och det gör att förpackningsmaterialet löper smidigt på 
produktionslinjerna. Då vi slutar använda aluminium måste vi lösa 
bland annat dessa frågor och investera i ny utrustning. År 2014 
förnyade vi helt och hållet förpackningarna för tiotals produkter, 
också vad gäller utseende och form. En omsorgsfull planering ger 
resultat och materialbesparingarna var åter en gång omfattande; 
redan i fjol använde vi över 96 000 kg mindre förpackningsmaterial 
än året innan”, säger Kai Eira. 

I förpackningarnas värld lever man i nya tider av flera olika orsaker. 
Miljömedvetenheten, ny avfallslagstiftning och producentansvar 
samt innovationer driver förpackningsbranschen framåt med 
fart. ”Med särskilt intresse följer vi utvecklingen av biologiskt 
nedbrytbara förpackningar och vi har också provat på dem. 
Tillsvidare använder man i tillverkningen av dem råvaror som är 
värdefulla i livsmedelskedjan, som majs, potatis eller sockerrör, 
men då det utvecklas alternativ baserade på cellulosafiber ser vi 
också biologiskt nedbrytbara material som ett alternativ”, förklarar 
Kai Eira.
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Siffror och resultat
Energiförbrukning per kalenderår per producerat ton (kWh/t) i Nordsjö

”År 2010 lade vi ner produktionen i vårt gamla rosteri i Nordsjö och körde igång produktionen i det nya rosteriet, vilket 

givetvis påverkade energiförbrukningen och avfallsmängderna. De klart lägre siffrorna för 2011 visar att processerna i 

det nya rosteriet har kommit igång på allvar.”

– Erkki Enström, produktionschef

Paulig använde år 2014

mindre förpackningsmaterial än året innan. Den totala mängden sparat material
motsvarar i vikt cirka 90 personbilar.
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Avfallsmängder per kalenderår per producerat ton (kilo/producerat ton kaffe) i Nordsjö

Avfallsvolymerna har följts upp systematiskt sedan år 2002. Målet är att alla avfallsfraktioner ska utnyttjas som material eller energi.  
På rosteriet i Nordsjö uppstår inte längre något osorterat blandavfall alls.

Energiförbrukning per producerat ton (kWh/t) i Tver

  2013 2014
Naturgas kWh/t 410 440

Elektricitet kWh/t 190 230

Avfallsvolymer 2013 i Tver

Blandavfall 0,33 m3/t

Återvinningsbar avfall 7,76 kg/t

Bioavfall 20,34 kg/t

Blandavfall

Papp

Träavfall (energifraktion)

Förpackningar för nyttobruk (energifraktion)

Papper

EL-och elektroniksrot

Bioavfall

Metall

Miljöfarligt avfall
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Produkter och tjänster

Konsumenternas intresse för företagens ansvar, produkternas 
ursprung, produktsäkerheten och produktionsmetoderna har ökat 
kraftigt under de senaste åren. Särskilt de yngre konsumenterna 
söker aktivt efter information om dessa teman. På de verkliga 
konsumtionsvanorna återspeglas förändringarna däremot 
långsamt, och exempelvis konsumtionen av certifierat kaffe är 
fortfarande måttlig. 

Konsumenterna anser att Paulig är ett av de mest ansvarsfulla 
företagen i Finland. I den årliga undersökningen som pejlar 
företagens rykte och ansvarsfullhet (TNS Gallup) placerade 
Paulig sig på första plats i klassen för livsmedelsföretag. I hela 
undersökningen låg Paulig på plats två. 

Enligt resultaten av en undersökning bland intressentgrupperna 
som genomfördes i årsskiftet 2013–2014, vill konsumenterna 
ha mera information av Paulig bland annat om kaffeodlarnas 
förutsättningar och förhållandena i de kaffeproducerande 
länderna. Paulig har aktivt utvecklat sin information och 
möjligheterna för interaktion med konsumenterna, särskilt inom 

de sociala medierna. Paulig vill uppmuntra sina arbetstagare att 
genom olika kanaler berätta om sitt arbete och om sina intressen, 
och i fjol arrangerades flera olika kurser som stöder denna 
strävan. Kaffeinköparna har berättat om sina inköpsresor både på 
webbplatsen och genom Instagram. De sociala medierna används 
också för rekryteringen av nya arbetstagare till teamen, och då 
Paulas klädsel förnyades bjöds bland annat modebloggare med att 
delta genom de sociala medierna.

Utmanande mål för ansvaret 

I egenskap av ett respekterat varumärkeshus vill vi fortlöpande 
utveckla ansvaret bakom våra produkter. Målet för 
ansvarsprogrammet Sustainable Coffee som Paulig inledde år 2013 
är att Pauligs alla inköp, såväl för råkaffets som förpackningarnas 
del, ska fylla de ansvarskriterier som ställs på dem före utgången 
av 2018. Som en del av programmet nåddes ett viktigt steg då 
allt Paulig Professional-kaffe som är avsett för professionellt bruk 
och en del av kaffeprodukterna för detaljhandeln nu kan levereras 
i laminatförpackningar utan aluminium. De tunnare materialen 
innebär att mindre avfall deponeras på avstjälpningsplatsen, 
och de aluminiumfria förpackningarna kan förstöras som 
energiavfall. Detta har varit ett viktigt önskemål från kundernas och 
konsumenternas sida, och nu har vi tagit det första steget för att 
kunna möta det. Alla Pauligs förpackningar förnyas stegvis och blir 
aluminiumfria. 

Ett år uppiggat av jubileum

År 2014 fyllde Pauligs uppskattade kaffemärken Jubileums Mocca 
och President båda 85 år. Jubileums Mocca bjöd in kaffevännerna 
att fira jubileumsåret på många olika sätt. I samband med 
fotokampanjen Tillbaka till stunderna besökte den internationellt 
erkända fotokonstnären Irina Werning Finland och inspirerade 
finländarna att återuppleva fotografistunder från många år 
tillbaka. Turnén Landskapens smakpar och Talkokaffe inspirerade 
kaffevännerna att delta i jubileumsåret. President firade sitt 
märkesår med kaffekanalen LAB och genom att lansera den tredje 
kaffeblandningen i serien årgångskaffe, President Special Blend 
2014. Det begränsade kaffepartiet nådde butikerna i maj. 

Även inom de andra produktgrupperna hände det mycket. 
Cupsolo fick fem nya smaker och serien kaffekapselapparater 
kompletterades med Cupsolo Lattensia. Önskemålen från 
kaffevännerna besvarades också då vi lanserade laktosfria 
Frezza Forte i handeln. I Ryssland introducerades nya 
förpackningsstorlekar i produktfamiljerna Paulig Arabica och 
Paulig Extra. Förpackningen för Paulig Moka förnyades också. 
Nyheter inom sektorn för Out of home-kaffe år 2014 var Fazer 
Blend, Traditional Espresso och Selected Vending coffee. Inga nya 
certifierade produkter introducerades på marknaden i fjol. 

Ansvarsfullhet och ursprung intresserar – 
konsumtionsvanorna förändras långsamt
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Mikrorosterier har varit en växande trend och Paulig svarade på 
den genom att år 2014 köpa mikrorosteriet Robert Paulig samt 
Robert Pauligs kaffevarumärken. 

Paulig lyssnar aktivt på konsumenternas önskemål genom 
regelbundna undersökningar och test, med hjälp av 
konsumenttjänsten och genom att utnyttja sociala medier. 
Företaget följer också noga upp hur olika produktvarumärken 
utvecklas. Pauligs varumärken var fortsatt välkända på 
huvudmarknaderna och i Lettland blev varumärken klart mer 
välkända. Särskilt för att möta de yngre konsumenternas önskemål 
inleddes en förnyelse av Brazil-kaffet, och som underlag för 
arbetet genomfördes omfattande konsumentundersökningar och 
smaktest. Nya Brazil lanserades på våren 2015.

Konsumenterna var intresserade av  
förpackningarnas miljöegenskaper

Teman i anslutning till ansvaret hörde till dem som gav upphov 
till flest frågor för Pauligs konsumenttjänst år 2014. Frågor 
kom in särskilt om hur man gör sig av med kaffeförpackningar 
och återvinner dem. Vid sidan av telefontjänsten har 
konsumenttjänsten de senaste åren i allt högre grad gått över till 
att betjäna även genom de sociala medierna, där frågorna och 
svaren är tillgängliga för en betydligt bredare publik. Under 2014 
togs ännu en ny kanal i bruk, kundtjänstbloggen. Bloggartiklarna 
berättar om frågor som konsumenterna funderar på, ofta redan 
innan de hinner ställas. 

I Finland tog konsumenttjänsten år 2014 emot totalt 4 896 frågor 
och andra ärenden. I Ryssland var antalet 1 007, vilket är betydligt 
mer än året innan. Oftast tog konsumenterna kontakt per telefon, 
men användningen av sociala medier har ökat också i Ryssland. 

19 grupper av konsumenter gjorde studiebesök i rosteriet i 
Nordsjö. Dessutom presenterades anläggningen för grupper av 
kunder och samarbetspartner. 

Produktsäkerhet

ISO 22000-ledningssystemet för livsmedelssäkerhet i rosterierna 
i Nordsjö och Tver ersattes år 2014 med ett mer omfattande FSSC 
22000-system, som också certifierades. 

Det kom in sammanlagt 1 947 fall av respons på kaffeprodukterna. 
Av dem undersöktes 656 i kaffelaboratoriet och produktionen. 
Antalet produktreklamationer gällande rostat kaffe var 14 st./
miljon ton rostat kaffe i Nordsjö och 3,7 i Tver. Det totala antalet 
reklamationer sjönk jämfört med året innan, och särskilt i Tver var 
förbättringen stor (11,6 år 2013).
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På Paulig Professional har man i ett drygt år jobbat målmedvetet 
på att förnya sättet att samarbeta med kunderna i Finland. Många 
välfungerande och redan existerande verksamhetsmetoder 
har förädlats och de samlas nu ihop som en enhetlig modell för 
Pauligs kundarbete. Out of Home-kaffetjänsterna som riktar sig 
till horeca- och kontorssektorn utvecklas för att motsvara kundens 
förväntningar. 

”Det handlar om att utveckla både tankemodellerna och 
verksamhetsmetoderna. Kärnan i allting är att förstå kundens 
förväntningar och affärsverksamhet, samt de gemensamt 
uppställda målen som vi strävar efter. Ur det föds ett sant 
kompanjonskap som gagnar båda parter”, säger Lenita Ingelin, 
direktör för Paulig Professional. 

En långvarig kund, Kespro Ab:s försäljningsdirektör Osmo 
Pyhtinen är inne på samma linje. Pauligs kaffe serveras i caféer och 
andra verksamhetsställen som Kespros kunder driver runt om i 
Finland. ”De grundläggande sakerna som priset, sortimentet och 
leveranssäkerheten måste alltid vara i skick. Men utöver det vill 
vi ha en leverantör som kan hjälpa oss att tillsammans utveckla 
hela marknaden och erbjuda nya lösningar vidare, till våra kunder. 
Därför sätter vi värde på en samarbetspartner som kan berika 
vår kunskap och förståelse av branschen, kaffetrenderna och nya 
alternativ.” 

En ny form av kompanjonskap förutsätter att man tränger djupare 
in i kundens verksamhetsmiljö och de utmaningar kunden ställs 
inför. ”Vi har lyssnat på våra kunder och samlat in information, både 
genom diskussioner och med hjälp av olika slags undersökningar. 
Dessutom har vi tagit i bruk redskap som vi kan använda för att 
mäta kundnöjdheten, både fortlöpande och i specifika situationer 
– även då vi inte har lyckats. Av de fallen lär vi oss särskilt mycket”, 
säger Ingelin.

Enhetlig verksamhetsmodell – skräddarsydd 
verktygslåda

Enligt Lenita Ingelin förverkligas ett av Pauligs värden, Grow 
together, i utvecklingen av kundarbetet. ”Vi har tillsammans 
identifierat och valt ut de bästa sätena att agera och ur dem 
förädlat en enhetlig modell och mätare för hur vi gör kundarbete 
här hos oss. Enhetligheten innebär däremot inte bristande 
flexibilitet. Då vi förstår kundens business kan vi skräddarsy en 
lösning som passar just den”, betonar Ingelin. 

Även på Kespro sätter man värde på förmågan att skräddarsy 
produkter och tjänster, också då man talar om stora volymer. ”Den 
viktiga frågan är om det går att hitta små och lätt genomförbara 

koncept för att utvidga det vi erbjuder kunderna på fältet. Till 
exempel vill många av våra kunder nu profilera sig och erbjuda sina 
egna rostningsblandningar eller kaffe med en viss certifiering. I och 
med ansvarstänkandet och då specialkaffe och mikrorosterier har 
blivit så populära framhävs individualiseringstrenden ytterligare. På 
Paulig har man klarat av att svara på utmaningen”, förklarar Osmo 
Pyhtinen.

 

Kaffeupplevelsen kräver många lyckade  
insatser 

Innan det perfekta kaffet når konsumentens kopp har det rest en 
lång väg och passerat många händer. ”Kaffeupplevelsen består av 
många faktorer. Den kräver råvaror av hög kvalitet, yrkeskunnig 
rostning, korrekt förvaring och utrustning samt skicklig tillredning 
och servering. Upplevelsen byggs också upp genom kännedom 
om att ansvarssynpunkterna har beaktats: råvarornas spårbarhet, 
kaffets produktionsförhållanden samt förpackningsmaterialens 
miljövänlighet är viktiga för såväl kunderna som konsumenterna. 
Vår uppgift är att hjälpa kunderna att erbjuda en så fin och 
högklassig kaffeupplevelse som möjligt”, säger Lenita Ingelin. 

På Kespro har man med tillfredställelse noterat hur Paulig har 
utvecklat kundarbetet. ”Attityden är den rätta och viljan att arbeta 
för att främja båda parternas affärsverksamhet är genuin. Vårt 
samarbete har fördjupats betydligt och känsligheten för att lyssna 
till kunderna har förbättrats klart”, berömmer Pyhtinen.

De bästa kaffeupplevelserna bygger man tillsammans
15.4.2015
Kaffeupplevelsen kräver många lyckade insatser
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Kontakter med konsumenttjänsten 2014:

Siffror och resultat
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Ansvarsarbetets mål och resultat

Mål och resultat 2014 Resultat Mål 2015
Bra ledarskap 

TellUS People Power Index på 
referensnivån för europeiska företag eller 
högre. (Enkät som genomförs vartannat år)
Resultat: Enkätens resultat var 73,4 och 
överskred europeiska referensnivån 68,7.

•

TellUS People Power Index högre än 
referensnivån för europeiska företag. 

Leadership Survey målbetyg över 3,0  
(på skalan 1–4)
Resultat: 3.1

•
Leadership Survey målbetyg 3,2 
(på skalan 1–4)

Kompetens och personlig utveckling

Av de fast anställda arbetstagarna har 
100 % genomgått hela 3D-processen (mål, 
utvecklingsplan och utvärdering  
av prestationer).
Resultat: Målbetyget nåddes. 

•

Av de fast anställda arbetstagarna har  
100 % genomgått hela 3D-processen 
inom given tidsperiod.

Hälsosam och trygg arbetsmiljö

Kontinuerlig förbättring. Hålla 
certifieringar för arbetshälsa och 
arbetssäkerhet.
Resultat: OHSAS 18001 certifieringar  
i Nordsjö och Tver rosterier. 

•

Observering av arbetshälsorisker och 
arbetssäkerhetsrisker inkluderas i 
initiativsprocessen, som förnyas. 

Förhindra arbetsolyckor och relaterade 
sjukfrånvaron 
Resultat: I Finland 7 i Nordsjö, i Tver 0 
arbetsolyckor

• Förhindra arbetsolyckor och relaterade 
sjukfrånvaron. (Deltagande i Noll 
olycksfall -forums klassificering)

Förökning av medvetandet om modellen 
till tidiga ingripanden. Sänka tröskeln för 
proaktiv användning av modellen. 
Resultat: Förmän utbildades i 
arbetsvälmående och tidiga ingripanden.

•
Kontinuerlig förbättring av 
arbetsvälmående och förstärkning av 
förmännens roll i modellen till tidiga 
ingripanden.

Vi ställer årligen mål för ansvarsarbetet och följer upp dem. I denna tabell ser du våra mål för 
2014 och hur de har uppnåtts samt de mål som har ställts upp för 2015.

Vi siktar till:

Motiverad, engagerad och välmående personal
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Mål och resultat 2014 Resultat Mål 2015
Allt kaffe är spårbart senast i slutet av 2018

Spårbarhet 62 % av kaffeinköpen till 
plantagerna och 90 % till kooperativ.
Resultat: Spårbarhet 40 % av kaffeinköpen 
till plantagerna och 89 % till kooperativ. 

•
Spårbarhet 60 % av kaffeinköpen till 
plantagerna och 95 % till kooperativ.

Höja användningen av certifierat och 
verifierat 4C-kaffe i Pauligs produkter.  
Ta dessa i bruk i valda produkter.  
Resultat: 6 % av allt kaffe var certifierad 
eller verifierad (4C)

•
20 % av allt kaffe är certifierat eller 
verifierat av 4C.

Användning av ansvarig praxis i inköp utvecklas

Kaffegruppen utvecklar ansvarighet i 
inköp och leveranskedjan tillsammans med 
Paulig-koncernen i Responsible Sourcing-
projektet.
Resultat: År 2014 utvecklades gemensamt 
verksamhetsmodell och redskap för hela 
koncernen, t.ex. Supplier Code of Conduct 
och leverantör enkät.

•

Kaffegruppen försätter att implementera 
förnyade praxis för ansvariga inköp och 
deltar aktivt i deras vidare utveckling i 
Paulig-koncernens Responsible Sourcing 
2.0 -projekt.

Mål och resultat 2014 Resultat Mål 2015
Energi sparas

Elförbrukningen sänks med 5 % 
genom en förbättring av processen och 
fastighetsautomationen per producerat 
ton av kaffe
Resultat: elförbrukningen steg med 1,4 %, 
men total energianvändning (el, naturgas, 
fjärrvärme) minskades med 3, 0 %

• Minskning av energikonsumtion (total) 
med 5 % per ton av producerat kaffe.

Avfallsmängderna minskas

Mängden bioavfall från produktionen 
minskas med 10 %. Resultat: Mängden 
bioavfall sjönk med 6,7 %.

• Mängden avfall från produktionen i 
Nordsjö och Tver minskas med 5 % per ton 
av producerat kaffe.

Användningen av förpackningslaminat (kg) 
minskar med 3 %. Resultat: Användningen 
av laminat minskade med 7.0 % och i 
relation med kaffeproduktion med 4,6 %. 

• Förpackningarnas miljörapportering 
utvecklas under år 2015 och nya mål 
publiceras i slutet av året.

Vi siktar till:

Allt Pauligs inköp är ansvarsfullt

Vi siktar till:

Vi minskar miljöpåverkan i egen verksamhet och i leveranskedjan
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Mål och resultat 2014 Resultat Mål 2015
Färre produktreklamationer och fortlöpande förbättring av verksamheten

Antalet reklamationer färre än 15 st. /milj. 
producerat kg (Finland), färre än 10/milj. 
producerat kg (Ryssland) 
Resultat: Utfall i Finland 14 st., i Ryssland 3,7 st.

•
Antalet reklamationer färre än 14 st. /milj. 
producerat kg (Finland), färre än 3,7/milj. 
producerat kg (Ryssland)

Kvalitet i produktionens verksamhet: GMP*-
revisionsindex Finland 65 /75, Ryssland 38/38 
Resultat: Finland 67, Ryssland 38
GMP: Good Manufacturing practices

• Kvalitet i produktionens verksamhet: 
GMP*-revisionsindex resultat/mål i Finland 
och Ryssland. Mål 3,8/5* i båda länder
* Indexets skala har förändrats

Omsorg om varumärkenas relevans och 
om att produkterna fortsätter intressera 
konsumenterna

Pauligs kaffevarumärken är de mest 
eftertraktade i Finland (1). Resultat: Pauligs 
kaffemärken är de mest eftertraktade enligt 
kaffeuppföljningen (Taloustutkimus)

• Pauligs kaffevarumärken är de mest 
eftertraktade i Finland (1).

Paulig är till sitt anseende ett av de tre mest 
ansvarsfulla företagen i livsmedelsbranchen 
(TNS Gallup).
Resultat: Paulig nådde första plats i 
undersökningen (höst 2014)

• Paulig är till sitt anseende ett av de tre 
mest ansvarsfulla livsmedelsföretagen 
(TNS Gallup).

Vi siktar till:

Produkter och tjänster av hög kvalitet och säkerhet, vilka konsu-
menterna vill köpa och använda

Green Office

Antalet arbetsresor minskas genom flera 
telefon- och videokonferenser.
Resultat: Mängden videokonferenser 
ökade avsevärt men också arbetsresor 
ökade på grund av flera internationella 
projekt i koncernen. 

• Antalet arbetsresor minskas genom flera 
telefon- och videokonferenser.

Användningen av kopieringspapper 
minskas med 5 % per anställd. 
Användningen minskade med 8 %. 
(Nordsjö kontor)

• Användningen av kopieringspapper 
minskas med 5 % per anställd (Nordsjö 
kontor)
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Mål och resultat 2014 Resultat Mål 2015
Vi förbinder oss vid en långsiktigt lönsam affärsverksamhet

De lönsamhetskriterier som fastställs i 
Paulig-koncernens strategi uppfylls. 
Resultat: Nettoresultatet nåddes.

• De lönsamhetskriterier som fastställs  
i Paulig-koncernens strategi uppfylls.

Investeringar i utbildning för kaffeodlarna 

30 000 odlare har deltagit i ICP-projekten. 
Resultat: Över 32 000 odlare har tagit del. • Över 35 000 odlare har deltagit i ICP-

projekten.

160 000 euro € investeringar i ICP- och  
CC-projekt 
Resultat: Investeringar var 163 532 €

• 160 000 € investeringar i ICP- och CC-
projekt

Utbildning av företagsansvar och etiska 
principer

80 % av kaffegruppens fasta personal har 
genomgått Paulig-koncernens utbildning  
i företagsansvar och etiska principer 
Resultat: 85 % av personalen genomgick 
utbildningen

• Alla nya anställda genomgår Paulig 
koncernens Företagsansvar och etiska 
principer utbildning. Komplementerande 
utbildning för annan personal.

Kaffegruppens ansvarsutbildning i Ryssland 
och Baltikum 60 % av personalen tar del. 
I Finland extra utbildningar. Som 35 % av 
personalen tar del. 
Resultat: I Ryssland 80 % tog del och i 
Finland 6 %. I Baltikum arrangerades inga 
tillfällen. 

• 2 utbildningstillfällen i Finland för nya 
anställda och för personalen i Baltikum.

Kommunikation och dialog

Publicera nya ansvarssidor och 
utveckla kommunikation.  Utnyttja 
intressentgruppundersökningens resultat i 
utveckling av företagsansvarsarbete.  
Resultat: Anvarssidor och kommunikation 
förnyades dels. Undersökningen utnyttjades 
t.ex. i planering av Sustainable Coffee 
Program. 

• Utveckla ansvarsrapportering och aktivera 
kommunikation.

Vi siktar till:

Ekonomiskt och etiskt bra affärer som garanterar sysselsättning och 
investeringar i utvecklingen av den inhemska marknaden och i  
ursprungsländerna
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31.12.2014 MEUR 

Net sales 280 953

Wages and salaries  17 444

Purchasing costs of ingredients and materials 

Interest and other financial income  269

Interest and other financial expenditure  819

Investments  3997

 
Personnel 

31.12.2014  Finland  Estonia  Latvia  Lithuania  Russia  Sweden Norway Poland   In total

Number of employees 306 54 17 22 142 20 10 6 586
(in active and inactive employment) 

Number of employees  
per country (%)  52 % 9 % 3 % 4 % 25 % 4 % 2 % 1  100 %

Permanent (%)  93 % 96 % 100 %  100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 99 %

Part time (%)  7 % 4 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 4 %

Blue collar  (%)  30 % 0 % 6 % 0 % 26 % 0 % 0 % 0 % 22 %

White collar (%) 70 % 100 % 94 % 100 % 76 % 100 % 100 % 100 % 81 %

Women (%) 45 % 42 % 29 % 27 % 35 % 25 % 20 % 67 % 43 %

Men (%)  55 % 58 % 71 % 73 % 65 % 75 % 80 % 33 % 60 %

Average age (years)  42 37 34 35 34 40 53 34 39

The Union membership  
among employees 55 %    - - -  - 
(Blue collar and white collar)

Turnover rate                  

Turnover rate, 7 % 16 % 18 % 18 % 12 % 45 % 20 % 100 % 12 % 
permanent employees (%)

Leaving rate,  8 %
permanent employees (%)

Amount of retired employees 3

Average lenght of employment (years) 13 4,7 2,3

Leadership and competence development                  

Coverage of 3D development  100 %  100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
and target discussions (%)
(permanent employees) 

TellUS Leadership index  73,4
(employee satisfaction index), 
entire Coffee Division

Corporate responsibility indicators
20.5.2015

Finance
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Work health and safety                 

Sick days due to injuries (number of) 5 0 0  

Accident frequency 
(Amount of injuries with at least 1 day 9,4 0 0  
absence per million working hours)  

Sickness absence rate (%) 3,2 1,6   3,3  

  Environment
    In total   Vuosaari   Tver
Raw materials         

Purchased green coffee, in total (kg)   51 996 000

Purchased green coffee, mainstream (kg)   48 621 000

Purchased green coffee, certified/verified (kg)   3 375 000 

Packaging materials         

Placed on the market (kg)      2 585 025

Energy consumption MWh        

Natural gas     14 960  12 403   2 557

Electricity     11 397  10 060  1 337

District heating     2 602  2 602  -

Production         

Coffee production (t)     46 563  41 057  5 800

Air emissions (t)        

CO2      6 417

Hydrocarbons     28

Carnmonoxide CO     141

Nitrogen oxides NO2    4,37

Sulphur dioxide SO2    0,03

Water         

Water (m3)    8 717  7 689  1 028

Water (m3/produced ton)    0,21  0,187  0,177

Waste         

Mixed waste (m3)      0  1929

Energy waste: Packaging reuse (t)      264,5

Biowaste (t)      208  118

Recycled material (t)      118

Hazardous waste (t)      4,1

Recyclable waste (t)        4,5
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Responsible sourcing
 
Traceability of green coffee purchased by Paulig (%)   

 - To trading houses in the countries of origin   100 %

 - To cooperatives and mills    

 - To farms or cooperatives representing them   

Share of certified green coffees   4,4 % 
of Paulig purchases    

Share of coffee suppliers who have signed   100 % 
Paulig’s ethical principles   

Amount of coffee farmers involved in   32 881 
International Coffee Partners’ projects     

Investments in International Coffee Partners  163 532  
and Coffee and Climate projects (€) 

 

Products and services
 Vuosaari  Tver

Amount of product claims per 
million kilo roasted coffee    14   3,7

Paulig’s placing in Companies reputation and responsibility 2013 study (TNS Gallup) among food industry: 1.

 

 Vuosaari  Tver

Good Manufacturing Practices index  67/65  38/36 
(whole year, target/result)   


