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Ledare

På Paulig upplever vi att vårt ansvar för goda 
kaffestunder täcker kaffets hela resa, från 
andra ändan av världen till rosteriet och ända 
fram till konsumenten. Hela vägen från böna 
till kopp. Därför har vi särskilt satsat på ansvar 
inom  inköp, på personalens välbefinnande, på 
miljöfrågor i produktionen och på produktsäker-
heten. Konsumenternas  intresse för  livsmedlens 
ursprung och en ansvarsfull  produktion har 
ökat stadigt. Vi vill öppet svara på den här 
 efterfrågan.

Ett viktigt verktyg i vårt ansvarsarbete är pro-
grammet Sustainable Coffee som sträcker sig 
till år 2018 och genom vilket vi främjar ansvars-
fullhet i hanteringen av råvaror och förpack-
ningar. Vi har bestämt att allt råkaffe Paulig 
köper in ska vara ansvarsfullt producerat före 
utgången av 2018 och vi närmar oss detta mål 
enligt tidtabell. I slutet av år 2015 var cirka 20 % 
av det kaffe Paulig köpte in certifierat och målet 
för slutet av år 2016 är 40 %.  För oss är det 
även viktigt att veta var kaffet vi köper kom-
mer ifrån och att känna våra kaffeleverantörer. 
Därför besöker vi odlingsländerna så ofta som 
möjligt. Vi berättar om dessa besök på våra 
webbsidor och på sociala medier så att konsu-
menterna bättre kan följa vårt arbete.

GODA KAFFESTUNDER ÄVEN PÅ 2080-TALET

Kaffe är en värdefull naturprodukt och till-
gången på kaffe är inte en självklarhet. Klimat-
förändringen är ett allvarligt problem för den 
krävande, känsliga kaffebusken som inte trivs 
i de extrema väderförhållanden som orsakas 
av stigande temperaturer. Den mest krävande 
kaffesorten i fråga om odlingsförhållanden är 
Arabica, som med sin mjuka smak är den sort vi 
finländare är särskilt förtjusta i.

Kraftiga regn, torka, ökad förekomst av växt-
sjukdomar och skadedjur påverkar skördarna 
och 25 miljoner kaffeodlares utkomst. Företag 
inom kaffesektorn samarbetar för att utreda 
hur vi kan hjälpa odlare att anpassa sig till och 
förbereda sig för förändrade förhållanden. Vi är 
med i det internationella projektet Coffee and 
Climate, där man utvecklar praktiska redskap 
genom att kombinera forskningsresultat med 
välfungerande odlingsmetoder. Coffee and 
Climate-projektet har fört samman odlare, visat 
dem en mängd olika lösningar på testgårdar 
och spridit praktisk information. Projektet pre-
senterades också på klimatmötet i Paris, som 
ett gott exempel på ett gemensamt projekt inom 
kaffebranschen. 

Anpassningsåtgärderna leder inte bara till 
bättre skörd och högre inkomster, utan de 
har också en positiv effekt på miljön. Od-
larna har bland annat lärt sig spara vatten, 
förebygga erosion och minska användningen 
av bekämpningsmedel. 

Ungefär 25 miljoner kaffeodlare livnär sig på 
kaffe. Därför är kaffehandeln av stor betydelse 
i många utvecklingsländer, både ekonomiskt 

På vägen till 
 ansvarsfullt kaffe

Divisionschef Elisa Markula på plantagebesök.

http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
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och socialt. Efterfrågan på kaffe ökar runt om i 
världen, särskilt i de folkrika asiatiska länderna. 
Kort och gott kan man säga att tillgången på 
kaffe minskar och att priset på kaffe på lång sikt 
högst sannolikt kommer att stiga. Förhoppnings-
vis lockar detta även unga att bli kaffeodlare, 
eftersom osäkra inkomster, odlarnas stigande 
ålder och ungdomarnas migration till städerna 
innebär stora utmaningar i många ursprungs-
länder.

PAULIG – EN TRIVSAM OCH TRYGG 
 ARBETSPLATS

Vi vill att Paulig ska vara ett ställe där det är 
trevligt att jobba. Lyckligtvis har vi också lyckats 
med detta, eftersom resultaten av vår perso-
nalenkät åter en gång förbättrades i fjol och 
visade att de som arbetar hos Paulig är engage-
rade och motiverade i sitt arbete hos oss. Vi har 
framför allt satsat på att utveckla ledarskapet 
och kommunikationen, något som säkert kom-
mer att bära frukt även i framtiden.

Tyvärr har arbetarskyddet drabbats av bakslag. 
Trots att vi lyckats undvika allvarligare arbets-
platsolyckor har olyckstrenden under de senas-
te åren gått i en oroväckande riktning. Därför 
måste vi agera omedelbart och se till att Paulig 
är en säker arbetsplats där man sköter om per-
sonalens välbefinnande och säkerhet.

Dessa är också teman vi kommer att satsa på 
med hjälp av programmet Minä välitän (Jag 
bryr mig) som börjar i år. Programmet har två 
tyngdpunkter: arbetarskydd och upprätthållan-
de av arbetsförmågan. Tillsammans kommer 
vi att föra projektet framåt och se till att inga 
 kompromisser görs när det gäller säkerheten.

KONTINUERLIGT SÄNKT MILJÖBELASTNINGEN

Som en del av det samhälleliga åtagande för 
hållbar utveckling som vi förband oss vid år 2015 
har vi väsentligt minskat vårt koldioxidavtryck, 
tack vare att vi från augusti 2015 övergått till 
att använda biogas. Allt kaffe som Paulig rostar 
på rosteriet i Nordsjö, årligen cirka 100 miljoner 
paket, rostas numera med inhemsk och förnybar 
biogas. 

Vi är också ständigt på jakt efter nya, miljövän-
liga alternativ för kaffeförpackningarna. För 
att utvecklingsarbetets resultat verkligen ska 
kunna anses vara ansvarsfulla får introduktio-
nen av nya material inte öka användningen av 
andra material, eller försämra förpackningens 
livslängd. 

Paulig tog år 2014 i bruk nya, aluminiumfria 
kaffeförpackningar. Under 2015 visade det sig 
dock att övergången till aluminiumfria förpack-
ningar avsevärt ökade mängden ersättande 
plastmaterial, samtidigt som kostnaderna steg. 
De uppnådda resultaten stred mot Pauligs 
primära företagsansvarsmål, det vill säga att 
minska användningen av förpackningsmateri-
al. På grund av detta fortsätter förpacknings-
utvecklingen och användningen av aluminium 
utvärderas på nytt.

Vi har redan länge tagit oss fram på vägen mot 
allt ansvarsfullare kaffe. Fastän vägen ibland är 
gropig så förblir destinationen – gott kaffe för 
alla – alltid tydlig. 

Elisa Markula
divisionschef
Paulig-koncernens Kaffe-division

Vi vill att Paulig ska vara ett ställe där det är trevligt att jobba.
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Inledning

Paulig som företag

anställda var 596. Kaffedivisionen är Paulig-kon-
cernens största affärsenhet – dess andel av 
koncernens omsättning är 38 %.

Paulig har tre kafferosterier. I rosteriet i Nordsjö 
i Helsingfors, som invigdes år 2009, produceras 
de kaffeprodukter som säljs i Finland och Balti-
kum. År 2011 invigdes rosteriet i Tver i Ryssland 
rostas de kaffeprodukter som säljs på markna-
den i Ryssland och dess närområden. År 2014 
köpte Paulig det mindre, Borgå-baserade kaffe-
rosteriet Robert Pauligs affärsverksamhet. 

Under de senaste åren har Paulig utvidgat sin 
affärsverksamhet på kaffemarknaden utanför 
hemmen. Paulig Professional erbjuder sina pro-
dukter och tjänster till hotell, caféer, restaurang-
er, cateringföretag och arbetsplatser i Finland, 
Estland, Lettland, Litauen, Sverige och Norge.

Paulig-koncernen är ett internationellt familje-
företag inom livsmedelsindustrin, känt för sina 
kvalitetsprodukter, såsom Paulig-kaffeproduk-
terna och Santa Maria-kryddorna. Koncernens 
affärsområden är Kaffe, Världens Mat & Kryd-
dor, Snack Food och Naturally Healthy Food. 
Koncernen har närmare 2 000 anställda i 13 län-
der och år 2015 var omsättningen 905 miljoner 
euro. Bolagets huvudkontor ligger i Helsingfors.

Den här rapporten behandlar verksamheten i 
Paulig-koncernens kaffedivision (nedan Paulig). 
Paulig är ett familjeföretag grundat år 1876, vars 
affärsområden är kaffeproduktion samt för-
säljning av kaffe- och chokladdrycksprodukter. 
Bolaget har bedrivit rosteriverksamhet sedan år 
1904 och idag verkar Finlands största kaffehus 
även i Ryssland, Baltikum, Sverige och Norge. 
Omsättningen för Pauligs kaffeaffärsverksam-
het var 346 miljoner euro år 2015 och antalet 

Paulig-koncernen är känd för sina kvalitetsprodukter.
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Vi på Paulig bryr  
oss om miljön och  
respekterar andra.
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ANSVARSLEDNING EN DEL AV DET DAGLIGA 
ARBETET 

Inom Paulig-koncernen leds ansvarsarbetet av 
ledningsgruppen för hållbar utveckling, som 
består av representanter från olika funktioner 
inom koncernen. Ledningsgruppen för hållbar 
utveckling identifierar prioriterade områden och 
ansvarar för att implementera gemensamma 
målsättningar i verksamheten. På divisionsnivå 
är det hållbarhets som ansvarar för genomför-
andet, övervakningen och utvecklingen. 

Hos Paulig vilar företagsansvaret på Pauligs 
värden och på anvisningarna för personalen och 
leverantörerna, om ansvarsfulla verksamhets-
metoder (Etiska principer och Supplier Code of 
Conduct). Paulig har fastställt företagsansvars-
mål på alla verksamhetsnivåer. Det viktigaste av 
dessa är programmet Sustainable Coffee, som 
det berättas mer om på sida 13.

Paulig ordnar utbildning i företagsansvar för sin 
personal. Målet är att fördjupa företagsansva-
rets betydelse och innehåll hos Paulig, att göra 
personalen förtrogen med koncernens gemen-
samma värden och etiska principer, samt att 
göra ansvar till en ännu viktigare del av våra 
medarbetares vardag och arbetssätt. I kaffedi-
visionen ordnas även utbildning kring ansvars-
teman, i den s.k. ”Kaffeakademin”. År 2015 var 
temat ansvar i leveranskedjan. 

Vid rosteriet i Nordsjö har Paulig ledningssystem 
för livsmedelssäkerhet enligt standarderna ISO 
22000 och FSSC 22000, ett miljöledningssystem 
enligt standarden ISO 14001 samt arbetshäl-
so- och arbetarskyddssystem enligt standarden 
OHSAS 18001. Vid Tver-rosteriet finns certifiera-
de ISO 22000- och OHSAS 18801-system.

ETISKA PRINCIPER

Pauligs strategi beskrivs i koncernens  etiska 
principer, som är i linje med FN:s Global 
 Compact.

Pauligs etiska principer är:
1. Vi undviker intressekonflikter
2. Vi överträffar konsumenternas  
  förväntningar
3. Vi tar ansvar för våra inköp
4. Vi tar hänsyn till miljön
5. Vi respekterar människor
6. Vi skapar förtroende

Pauligs fokusområden inom företagsansvar 
är nära kopplade till våra etiska principer. För 
åren 2014-2016 har vi satt speciellt fokus på att 
utveckla vårt ansvar inom inköps- och miljöar-
betet. Därtill bör leverantörerna förbinda sig 
vid kraven vi ställer på våra leverantörer (Paulig 
Group Code of Conduct for Suppliers), där 
principerna för ansvarsfullt agerande definieras. 
Leverantörer förväntas följa dessa principer i 
sin verksamhet. 

LEDNINGEN

Paulig-koncernens styrelse och ledningsgrupp 
presenteras på koncernens webbplats. 

Pauligs etiska principer bygger på  FN:s Global Compact-principer.

http://www.pauliggroup.com/sv/index.php/about-us/organisation
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Det växande intresset för produkternas ur-
sprung, hälsoeffekterna, produktsäkerheten 
och produktionsmetoderna ökar kraven på 
 genomskinlighet och ansvarsfullhet. Paulig 
 deltar aktivt i diskussioner och projekt som 
 berör kaffeindustrins ansvarsfullhet och vill 
vara med i utvecklingen av en ännu ansvars-
fullare kaffesektor. I Pauligs egen verksamhet 
 utgörs ansvarets hörnstenar av ansvar vid 
inköp av råkaffe, personalens välbefinnande, 
miljöfrågor i produktionen miljöfrågor och 
produktsäkerhet. Arbetet med företagsansvar 
sköts i fortsättningen av Paulig-koncernens 
 gemensamma ansvarsprogram. 

ANSVAR I INKÖPEN

Råkaffet står för största delen av Pauligs inköp. 
Paulig utvecklar och främjar ansvar i inköpen 
bland annat genom att delta i internationella 
program och projekt, samt genom det egna 
ansvarsprogrammet Sustainable Coffee. Ett av 
målen med programmet är att allt råkaffe som 
Paulig köper ska vara ansvarsfullt producerat 
före utgången av 2018.

PERSONALENS VÄLBEFINNANDE

Hos Paulig anses personalens välbefinnande 
och chefernas kompetens vara nyckelfaktorer 
för hela organisationens framgång. Vi satsar 

också stort på att utveckla ledarskapet. Per-
sonalens arbetshälsa sköts med hjälp av egen 
företagshälsovård och arbetssäkerheten ut-
vecklas ständigt, t.ex. genom programmet Minä 
välitän (Jag bryr mig) som inleds på våren 2016 
och som har två tyngdpunkter: arbetssäkerhet 
och ledning av arbetsförmåga.

MILJÖFRÅGOR I PRODUKTIONEN

Paulig strävar ständigt efter att minska sin mil-
jöpåverkan genom hela kaffekedjan. Kafferos-
teriernas produktionsprocesser följs noggrant 
upp och vi strävar ständigt till att sänka energi-
förbrukningen och minska utsläppen av växt-
husgaser och mängden avfall. Hos Paulig söker 
vi ständigt efter nya miljövänliga alternativ för 
kaffe, antingen genom att minska på mängden 
förpackningsmaterial eller genom att utveckla 
nya, miljövänligare material.

Dessutom strävar Paulig efter att indirekt på-
verka miljöfrågor i kaffets ursprungsland, bland 
annat genom att delta i projekt som stöder 
användningen av miljövänliga odlings- och för-
ädlingsmetoder, samt genom att köpa råkaffe 
som producerats på sätt där miljöfrågor tagits 
i beaktande.

Gott kaffe för alla
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Paulig-koncernens värderingar

• Vi värdesätter innovation och genuint entreprenörskap

• Vi söker nya insikter om våra konsumenters vanor och liv

• Vi söker och utforskar kontinuerligt de bästa smakerna

• Vi har modet att utmana och söka nya svar

• Vi värnar om kvalitet i alla aspekter av vårt arbete och  
 vår affärsverksamhet
• Vi är proaktiva och strävar efter ständig förbättring
• Vi är målorienterade och resultatfokuserade i allt vi gör
• Vi har ett långsiktigt engagemang för en hållbar utveckling

• Vi vårdar och bygger långsiktiga relationer med våra kunder
• Vi uppmuntrar mångfald för att uppnå mer
• Vi leder genom exempel och ger varandra möjlighet att växa
• Vi är öppna och inspirerar varandra att anta nya utmaningar
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I affärsverksamheten kring kaffe sträcker sig 
ansvaret över hela världen, från ursprungslän-
derna genom inköpskedjan och produktions-
anläggningarna ända till olika marknader där 
konsumenterna avnjuter sitt kaffe. I den här 
kedjan agerar Paulig i samarbete med många 
olika partner och intressentgrupper.

Vi har identifierat våra viktigaste intressent-
grupper som en del av vår ansvarsutveck-
ling. Pauligs centrala intressentgrupper är 
 kunderna, konsumenterna, den egna persona-
len,  råkaffeleverantörerna och -odlarna samt 
övriga partner och leverantörer av varor och 
tjänster. Övriga viktiga intressentgrupper är 
ägare, myndigheter, läroanstalter, medborgar-
organisationer, invånare i närområdet och 
media.

Främjandet av ansvar lyckas i samarbete med 
intressentgrupper. Vi kartlägger intressent-
gruppernas förväntningar med hjälp av studier, 
undersökningar och personlig kontakt. Vi sam-
arbetar långsiktigt med våra kunder för att på 
bästa möjliga sätt kunna möta konsumenternas 
förväntningar och önskemål. Paulig har aktivt 
utvecklat sin kommunikation och möjligheterna 
att interagera med konsumenterna, framför allt 
på sociala medier. Läs mer på sida 39.

EKONOMISKT MERVÄRDE FÖR 
 INTRESSENTGRUPPERNA

Pauligs verksamhet ger ekonomiskt mervärde 
för intressentgrupperna i alla verksamhetslän-
der. I Finland riktas största delen av det eko-
nomiska mervärdet till personalens löner och 
premier, i ursprungsländerna till kaffeproducen-
terna och -leverantörerna. 

År 2015 var omsättningen för Pauligs kaffedivi-
sion 346 miljoner euro (2014: 319 milj. euro). De 
största marknaderna är Finland, Baltikum och 
Ryssland med närområden. År 2015 sysselsatte 
kaffedivisionen 596 personer som fick samman-
lagt 28 miljoner euro i löner, premier och pen-
sionsavgifter (2014: 27 milj. euro). Paulig köpte in 
råkaffe och material av sina leverantörer till ett 
värde av 209 miljoner euro (2014: 186 milj. euro).

Paulig deltar i kaffeindustrins projekt i kaffets 
ursprungsländer. Paulig har årligen investerat 
ca 160 000 euro i International Coffee Partners 
och Coffee & Climate-projekten.

SAMARBETE I KAFFETS URSPRUNGSLÄNDER

Paulig vill främja kaffeodlarnas välmående och 
skydda miljön och naturresurserna i kaffets 
ursprungsländer. För att uppnå detta grundade 
Paulig och fyra andra europeiska familjebolag 
i kaffebranschen den ideella organisationen In-
ternational Coffee Partners (ICP) år 2001. Efter 
detta har ytterligare två medlemmar anslutit sig 
till organisationen. 

ICP driver projekt för att förbättra utkomsten 
och levnadsförhållandena för småodlare och 
deras familjer i kaffets ursprungsländer. Län-
dernas regeringar, utvecklingssamarbetsorga-
nisationer och olika medborgarorganisationer 
deltar också i projekten. Hittills har ICP deltagit 
i 23 projekt i 12 olika länder och haft en positiv 
inverkan på nästan 38 000 kaffeodlares lev-
nadsförhållanden. 

Läs mer om pågående projekt på Pauligs 
 webbplats 

I samarbete med intressentgrupper

Det lokala samarbetet är viktigt – utbildning för odlare i Honduras.
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På våren 2015 förband Paulig sig vid det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling med 
två egna åtaganden. Det första främjar hållbar utveckling genom att hjälpa kaffeodlare att 
anpassa sig till klimatförändringen och de utmaningar som den medför. Det andra stöder 
användningen av förnybara energiformer och inhemsk sysselsättning.

Genom dessa åtaganden vill Paulig bidra till en hållbar utveckling i globala leveranskedjor, 
stöda kaffeodlarnas lokala samhällen och garantera konsumenterna möjligheten att avnju-
ta gott kaffe även i framtiden. 
 
Våra åtaganden:

1. Paulig förbinder sig till att öka användningen av förnybara energiformer i Finland 
genom att övergå till biogas vid rostningen i kafferosteriet i Nordsjö och genom att 
gradvis öka användningen av förnybara bränslen i Paulig Professionals* fordonspark. 

2. Paulig förbinder sig att främja hållbar utveckling i kaffekedjan genom Coffee & 
 Climate-projektet som hjälper kaffeodlare att anpassa sig till klimatförändringen.

* Paulig Professional erbjuder kaffetjänster för bl.a. hotell, restauranger, caféer, kontor och affärer.

SAMHÄLLELIGT ÅTAGANDE 
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING 
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Före utgången av 2018  
ska allt råkaffe som 
Paulig köper vara 
ansvarsfullt producerat 
och spårbart till 100 %.
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Pauligs mål, goda kaffestunder för alla, täcker 
kaffets hela resa från kaffebusken till konsumen-
ten. Dessutom har konsumenternas intresse för 
produkternas ursprung och deras ansvarsfulla 
produktion stadigt ökat. Av denna orsak har vi 
på Paulig satsat på ansvarsfulla inköp under en 
lång tid. Den största delen av inköpen består av 
råkaffe. Paulig köper årligen in nästan 900 000 
säckar råkaffe, eller cirka 53 miljoner kilo, från 
olika ställen i världen. Av dessa inköp är majori-
teten, ca 98 %, högklassigt Arabica-kaffe. Därtill 
köper bolaget stora mängder övriga material 
och produkter samt tjänster.

Paulig utvecklar och främjar ansvar i inköpen 
på många sätt, bland annat genom att delta 
i internationella program och i International 
Coffee Partners (ICP) projekt och i Coffee & 
Climate-projekten. Läs mer om dessa projekt 
på sidan 19.

Ett viktigt mål för Pauligs eget ansvarsprogram 
som inleddes år 2013, Sustainable Coffee Stra-
tegy, är att alla råkaffeinköp ska fylla uppställda 
ansvarskriterier och kunna spåras tillbaka till 
kaffeodlingarna, senast före utgången av 2018. 
Dessa ansvarskriterier berör till exempel re-
spekt för mänskliga rättigheter, att främja goda 
arbetsvillkor, miljöskydd och hållbara odlingsme-
toder. I praktiken uppfylls kriterierna genom att 
vi fokuserar inköpen på certifierat och verifierat 
kaffe, samt genom egna inspektioner. 

För närvarande använder Paulig följande cer-
tifieringar: Rättvis handel, UTZ Certified samt 
Luomu i Finland och KRAV-märkning i Sverige. 
Därtill används 4C-verifieringen, som baserar 
sig på kaffesektorns gemensamma Code of 
Conduct. Kaffeinköpen kan också göras från 
gårdar eller projekt för hållbar utveckling som 
faller inom ramen för Rainforest Alliance-certi-

Inköp

fieringen. Paulig stöder dessa tillsammans med 
sitt partnernätverk i kaffets ursprungsländer. 
Alla ansvarsfullt producerade kaffesorter måste 
åtminstone uppfylla Paulig-koncernens Supplier 
Code of Conduct-kriterier. I slutet av år 2015 var 
cirka 20 % av det kaffe Paulig köpte in certifie-
rat och målet för slutet av år 2016 är 40 %. 

ANSVARSFULLT SAMARBETE I INKÖPSKEDJAN

Paulig köper årligen in över 50 miljoner kilo 
råkaffe från 10–15 olika länder. De producentlän-
der som är viktigast för Paulig är Brasilien och 
Colombia. Därtill köps råkaffe bland annat från 
Kenya, Etiopien och Guatemala. Över 70 % av 
världens kaffe kommer från små gårdar som i 
genomsnitt är mindre än två hektar. Ungefär 25 
miljoner kaffeodlare livnär sig på kaffe. Därför 
är kaffehandeln av stor betydelse i många ut-
vecklingsländer, både ekonomiskt och socialt. 

Kaffets spårbarhet är en viktig del av an-
svarsfulla inköp. Paulig har länge samarbetat 
med kaffeleverantörer som är verksamma i 
ursprungsländerna. Med hjälp av goda samar-
betsrelationer kan ansvarsfullhet och kaffets 
spårbarhet främjas genom hela inköpskedjan. 

Sourcing Manager Anna Vänskä på  ett möte för kaffeodlare i Rwanda.

http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
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I så gott som alla producentländer kan råkaffet 
nu spåras ett steg förbi exportföretagen till koo-
perativ och hanteringsanläggningar – i vissa fall 
ända till plantagerna. Till exempel kan ungefär 
hälften av kaffesorterna vi köper från Brasilien 
spåras till plantagenivå. I en del länder, såsom 
Etiopien och Kenya, gör kaffeverksamhetens 
leveranskedjor och -vanor det så gott som 
omöjligt att spåra kaffet ända till plantagerna. 
Kaffeplantagerna är små, det finns tiotusentals 
av dem och kaffeförsäljningen är huvudsakligen 
centraliserad och sker genom statliga auktioner.

Vid valet av partner betonar Paulig ansvarsfull-
het och spårbarhet genom inköpskedjan. Våra 
handelspartner är noggrant utvalda och sam-
arbetet med dem är långsiktigt, för att förbätt-
ra hela kaffekedjans öppenhet. År 2015 kunde 
100 % av det kaffe som Paulig köpte spåras till 
exportföretag i ursprungsländerna, 89 % till ko-
operativ och hanteringsanläggningar, och 40 % 
ända till kaffeplantagerna.

De experter som sköter Pauligs inköp besöker 
regelbundet ursprungsländerna. Besöken på 
kaffeplantagerna och hanteringsanläggning-
arna är en viktig del av samarbetet och ger in-
formation om driftsförhållanden och -metoder i 
ursprungsländerna. Denna information används 
för att bedöma leverantörernas produktionspo-
tential, kvalitet, risker och ansvarsfullhet. 

Ett av målen för Pauligs Responsible Sour-
cing-program är att skapa en gemensam verk-
samhetsmodell och redskap för hela koncernen, 
vilket gör det möjligt att identifiera eventuella 
miljörisker och sociala risker i leveranskedjorna 
och ingripa i de problem som uppstår. I leveran-
törsförhandlingarna har ansvarssynpunkterna 
lyfts fram som en tydlig del av samarbetet och 
utvecklingen av verksamheten. År 2015 genom-
fördes en riskkartläggning där leverantörer-
nas ansvarspraxis såväl inom företaget som i 
underleverantörskedjan utreddes. Baserat på 
svaren kunde man göra en ny bedömning av 
leverantörernas riskklassificering, och fortsatta 
åtgärder, såsom auditeringar, kan nu riktas in på 
ett bättre sätt.

Därtill förband sig Pauligs kaffedivisions vik-
tigaste leverantörer under år 2015 vid kraven 
för våra leverantörer (Paulig Group Code of 
 Conduct for Suppliers), där principerna för an-
svarsfullt agerande definieras. Pauligs samtliga 
råvaruleverantörer förväntas följa dessa princi-
per i sin verksamhet. 

År 2015 utredde Paulig hur de etiska principerna 
för inköp tillämpas i praktiken i Brasilien. Utred-
ningen berodde på de farhågor som uttryckts 
av intressentgrupperna angående mycket dåli-
ga arbetsvillkor på vissa kaffeplantager. Enligt 
de utredningar som gjordes med våra kaffeleve-
rantörer hade kaffe från de producenter som 
var föremål för kritik inte levererats till Paulig. 

Kaffeleverantörens ansvarsprogram och 
en ingående kunskap om den egna kedjan 
är ytterst viktiga faktorer när Paulig väljer 
 samarbetspartner i ursprungsländerna.  Paulig 
vill känna sin kaffekedja så noggrant som 
 möjligt och gynnar leverantörer som kan visa  
att deras kedja är genomskinlig och som främjar 
verksamhet och öppenhet i enlighet med god 
sed. De etiska principerna för Pauligs inköp 
 omfattar också  respekt för mänskliga rättighe-
ter och alla  parter har åtagit sig att följa dem.

Senior Sourcing Manager András Koroknay-Pál  

på besök på Juan Correas kaffeplantage i Colombia.

http://www.pauliggroup.com/wp-content/blogs.dir/4/files/Paulig-Group-Code-of-Conduct-for-Suppliers.pdf
http://www.pauliggroup.com/wp-content/blogs.dir/4/files/Paulig-Group-Code-of-Conduct-for-Suppliers.pdf
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Vad avses med  
certifierat kaffe?
Certifierat, det vill säga ansvarsmärkt, 

kaffe har odlats och producerats i enlighet 

med krav som reglerna för den aktuella 

certifieringen ställer. Att kraven efterföljs 

övervakas genom oberoende och utomstå-

ende granskningar en gång om året. De 

olika programmen för ansvarscertifiering 

har som gemensamt mål att främja ansvar 

i produktionskedjan. De har emellertid lite 

olika fokus för sina ansvarskriterier.

De kändaste certifikaten i kaffebranschen 

är Rättvis handel eller Fairtrade, UTZ 

Certified, Rainforest Alliance och Luomu i 

Finland. I Sverige används KRAV- märkning. 

En del kaffeplantager har flera olika 

 certifikat.

Vilka ansvarscertifierade 
produkter har Paulig i sitt 
sortiment?
UTZ Certified-märkta produkter är  

Brazil, Paulig Espresso-produktfamiljen, 

Paulig Kenya och Parisien. Rättvis    

handel- och Luomu-märkta är Paulig 

 Mundo, Paulig Mexico och Paulig Colombia,  

samt Paulig Professional-serien. 
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”Vi åkte iväg i början på november med San 
Jose i Costa Rica som destination. Vår uppgift 
var att träffa kaffeleverantörer, stifta bekant-
skap med kaffeodling i Costa Rica samt att 
besöka en kaffeplantage för att säkerställa 
kvaliteten och ansvarsfullheten hos nya Presi-
dent Special Blend. Dessutom var det här Annas 
första kafferesa till ett ursprungsland, så det var 
också mycket viktigt att skapa nätverk.

Då vi kom fram tog vi oss genast vidare till 
plantagen Pilas Miramonte, där den nya 
Special Blend-bönan kommit till. Vi träffade 
bonden Ricardo Gurdian som stolt visade upp 
sin gård i Central Valley-regionen. 
 
Följande dag styrde vi kosan mot Tarrazú som 
är det mest kända området för kaffe av hög 
kvalitet i Costa Rica. Målet med dagen var att vi 
skulle sätta oss in i ansvarsteman inom kaffeo-
dling samt i en av våra viktigaste partners an-
svarsprogram. Vi lärde oss att för att säkerställa 
kontinuiteten i kaffeodlingen bör i synnerhet det 
ekonomiska kunnandet bland odlarna förbätt-
ras. Annars uppfattas kaffeodlingen inte längre 
som en attraktiv bransch och de unga flyr från 
landsbygden till städerna för att leta efter pro-
duktivare arbete. 

Resten av veckan tillbringade vi på ett interna-
tionellt kaffeseminarium med 500 andra exper-
ter inom kaffebranschen. Det fanns represen-
tanter för hela produktionskedjan – från odlare 
till rosterier.

Efter detta tog vi oss till kafferegionen Nueva 
Segovia i Nicaraguas nordliga delar. Där stifta-
de vi bekantskap med en skola med nästan 700 
elever, som stöds av vår äldsta samarbetspart-
ner, Mercon/Cisa. Det fanns bärbara datorer i 
skolan som stöd för inlärningen och undervis-
ningsnivån var också på andra sätt bättre än 
genomsnittet. Därför skickar många familjer 
sina barn till skolan här, något som ännu inte 
är en självklarhet i Nicaragua. Lärarna och 
barnen tog entusiastiskt emot oss. Vi var en se-
värdhet, tack vara Annas ljusa hår, som alla vil-
le röra vid. Fotbollarna som vi donerade gjorde 
barnen mycket förtjusta, de glömmer oss säkert 
inte i första taget! 

Via våra partners är det möjligt för oss att 
delta i olika projekt för att stöda kaffeodlar-
nas lokalsamhällen, t.ex. genom att bygga eller 
totalrenovera skolor och vårdcentraler. Under 
resan besökte vi också en vårdcentral som har 
fått stöd av en välbärgad, lokal kaffeodlare. 

Katariina Ahos 
och Anna Vänskäs 
kafferesa till  
Costa Rica och  
Nicaragua

Anna Vänskä och Katariina Aho på besök på familjeplantagen  

Miramonte i Costa Rica. Plantagen ägs av familjen Guardián  

som har odlat kaffe i fem generationer, sedan 1917.

CASE
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Odlaren i fråga producerar kvalitetskaffe och 
hens produktivitet är högre än genomsnittet. 
Det är ett nöje att se att en kaffeodlare med 
goda odlingsmetoder, de rätta kaffesorterna 
och långsiktiga prissättningsmodeller kan vara 
framgångsrik och vara en förebild för andra 
lokala odlare.
 
I Nicaragua besökte vi nästan 10 kaffeplantager 
på allt från 1 till 20 hektar. Vi stiftade också be-
kantskap med ett laboratorium för förädling av 
kaffebuskar, där olika sorter kan kombineras för 
att höja produktiviteten och motståndskraften 
mot växtsjukdomar. 
 

Vår resa är nästan över och snart återvänder vi 
till Finland. Under vår resa har vi hunnit smaka 
på tiotals koppar kaffe och sett hundratals kaf-
febuskar, tusentals kaffebär och miljontals kaf-
febönor. Vi har haft givande diskussioner med 
odlare och våra leverantörer. Härifrån är det 
bra att fortsätta med nya, ansvarsfulla inköp.”

 

Odlaren Juan Vargas från Tarrazú berättade  hur man med ansvarsfulla odlingsmetoder  kan förbättra plantagens produktivitet  
och höja kaffets kvalitet.

Odlaren Ricardo Guardián är glad för att de fruktiga  

bönorna från hans plantage håller så hög kvalitet att de  

har valts ut för 2016 President Special Blend.
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KLIMATFÖRÄNDRINGEN ÄR EN RISK  
OCKSÅ FÖR KAFFET

Klimatförändringen medför stora förändringar 
för kaffeodlingen under de kommande åren. 
Kaffe, och särskilt kaffesorten Arabica som är 
populär i Finland, är känslig för uppvärmning 
av klimatet. Arabica-kaffebusken växer bäst på 
bergssluttningar och då klimatet blir varmare 
måste växtplatsen flyttas allt högre upp. För att 
mogna kräver kaffebönorna en viss temperatur 
och luftfuktighet. Kaffeskörden har redan blivit 
mindre på många områden och kvaliteten har 
försämrats på grund av högre temperaturer och 
oförutsedd nederbörd eller torka. Förändringar-
na hotar också kaffeodlingen som näringsgren.

Eftersom Paulig verkar i kaffebranschen är kaf-
fets framtid av stort intresse för bolaget, liksom 
frågan om man kommer att kunna säkerställa 
tillgången på önskade kaffesorter då klimatet 
förändras. Det är mycket viktigt att förstå vad 
som händer inom kaffeodlingen och vad det 
innebär för odlarna, så att vi kan hjälpa dem att 
förbereda sig för framtida förändringar och så 
att de få sin utkomst av kaffe även i framtiden.

För att hjälpa småskaliga odlare att anpassa 
sig till de nya utmaningarna startade Paulig år 
2010 det gemensamma klimatprojektet Coffee 
& Climate tillsammans med sex andra europeis-
ka familjeföretag inom kaffebranschen. I projek-
tet utvecklar man praktiska redskap för odlarna 
genom att kombinera kunskap och forsknings-
resultat om klimatförändringen med beprövade 
och välfungerande odlingsmetoder. År 2015 kom 
bland andra den multinationella Starbucks- 
cafékedjan med i Coffee & Climate-projektet. 

Läs mer om Coffee & Climate-projektet på  
Pauligs webbplats 

RÅKAFFETS PRISUTVECKLING

Under skördesäsongen 2015 producerades 
8,5 miljoner ton, dvs. ungefär 140 miljoner  säckar 
(á 60 kg) kaffe i världen (källa:  International 
Coffee Organisation). Av detta var 60 % 
 Arabica- och 40 % Robusta-kaffe. Paulig köper 
0,6 % av världens årliga råkaffeproduktion och 
98 % av detta är Arabica.

Arabica, som Paulig använder mest, noteras på 
kaffebörsen i New York. År 2015 sjönk världs-
marknadspriset på kaffe kraftigt, med ca 25 % 
jämfört med genomsnittspriset år 2014, både på 
grund av den allmänna nedgången i råvarupri-
serna och på grund av de försvagade valutorna 
i de största producentländerna Brasilien och 
Colombia. 

Svagare kurser för Brasiliens och Colombias 
 valutor betydde dock att kaffeproducenterna i 
dessa länder fick ett högre pris i sin egen  valuta. 
Å andra sidan har odlare i många afrikanska 
och centralamerikanska länder drabbats av 
 nedgången i marknadspriserna. Detta har mins-
kat odlarnas investeringar i sådant som gödsling 
och gallring av grenar, något som i framtiden kan 
göra kaffeskörden mindre i dessa länder.

Väderförhållandena har också haft en betydan-
de inverkan på råkaffepriset de senaste åren. 
År 2015 förväntades skörden vara dålig i landet 
med den största kaffeproduktionen, Brasilien, 
 eftersom torka störde blomningen. Torkan  ledde 
till en brist särskilt på stora bönor av högre 
 kvalitet, vilket gjorde att priserna på dessa  
bönor blev historiskt höga. 

Kaffets prisutveckling är viktig också ur ett 
ansvarsperspektiv. En prisnivå som garanterar 
lönsamhet ger odlaren en bättre utkomst och 
möjliggör underhåll och utveckling av anlägg-
ningar. Detta är viktigt när det gäller tillgång-
en och kvaliteten på råkaffe också i framtiden. 
 Majoriteten av världens kaffeplantager är mycket 
små, i genomsnitt mindre än två hektar. Odlarnas 
tröskel för att byta till alternativa, mer lönsamma 
grödor kan bli lägre om det pris som erhålls för 
kaffet inte är attraktivt.

I de International Coffee Partners-projekt som 
Paulig stöder hjälper man kaffeodlarna att hitta 
en optimal kombination av grödor som kan odlas 
vid sidan om kaffe. Det här minskar den finan-
siella risken om kaffeskörden misslyckas ett år.  
 Genom denna praxis ökar odlarnas inkomster 
och kaffeodlarna blir mindre sårbara vid föränd-
rade väderförhållanden.

http://www.paulig.se/sv-FI/ansvar
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Coffee and Climate-projektets  
aktörer på Paris klimatmöte

“I mina hemtrakter är torka och stigande 
temperaturer de största konsekvenserna 
av klimatförändringen. Med hjälp av 
projektet Coffee & Climate har vi testat 
nya odlingsmetoder, bland annat vad det 
gäller planteringsavstånd och använd-
ningen av skyddsgrödor och gipsgödsel. 
Tillsammans lär vi oss hela tiden mera 
om hur man kan anpassa sig till klimat-
förändringen, och min plantage fungerar 
som ett bra exempel i vår region. Jag 
är stolt över att mina odlarkolleger nu 
är bättre förberedda för framtidens 
utmaningar, och att utvecklingen sporrar 
dem att ta i bruk nya metoder på deras 
egna plantager”.

Mauricio Gavarrete  
kaffeodlare, Honduras

På klimatmötet som hölls i Paris i december 
2015 tecknades ett nytt globalt klimatavtal 
som lägger grunden för långsiktiga åtgär-
der för att dämpa klimatförändringarna. 
De aktörer inom kaffebranschens som del-
tar i Coffee & Climate-projektet presentera-
de även de sitt åtagande för att förebygga 
effekterna av klimatförändringen i de regi-
oner där kaffe produceras.

Globalt är ungefär 100 miljoner människ-
ors uppehälle beroende av kaffe. Kaffe är 
en viktig handelsvara i mer än 70 utveck-
lingsländer. Om åtgärder inte vidtas mot 
klimatförändringens mycket allvarliga 
konsekvenser är både kaffebranschen och 
småbrukarnas uppehälle i riskzonen.

I sitt åtagande lovade Coffee & Climate- 
projektets partner bland annat:

• att undersöka alternativ för offentlig- 
privata partnerskap som  syftar till  
att utveckla och stärka  hållbarare  
kaffeleveranskedjor

• att stöda ansvarsfull användning av 
 resurser (energi, gödsel, vatten, jord och 
markanvändning) i  produktionen av kaffe 

• att stöda odlare i deras övergång till håll-
bara produktionssystem av hög kvalitet
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Siffror och resultat från vårt arbete
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I slutet av år 2015 var 
cirka 20,3 % av det 

råkaffe Paulig köpte  
in ansvarscertifierat
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Kollektiv och hanterings-
anläggningar 89 % 

Kaffeplantager  
40 % 

Exportföretag i  
ursprungslandet 100%
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Paulig vill att personalen mår bra och trivs i sitt 
arbete. Resultaten i personalenkäten har blivit 
bättre år för år, vilket tyder på att den målmed-
vetna fokuseringen på utvecklingen av ledarska-
pet och personalen har gett resultat. Hos Paulig 
prioriteras förutom kompetens också persona-
lens välbefinnande och säkerhet, och satsningen 
på dessa är fortgående.

UTVECKLINGEN AV LEDARSKAPET HAR OCKSÅ 
EN INVERKAN PÅ PERSONALEN

Hos Paulig anses chefernas kompetens vara en 
nyckelfaktor för hela organisationens fram-
gång. Vi satsar också exceptionellt mycket på 
att utveckla ledarskapet. Sedan år 2009 har vi 
målmedvetet byggt upp en ny ledningsmodell 
för Paulig, där ett coachande grepp spelar en 
central roll. Bolaget erbjuder också cheferna 
mycket utbildning och HR fungerar som deras 
sparringpartner i utmanande situationer.

I chefsutbildningarna har man främst satsat på 
förståelse av chefsrollen, eftersom arbetet tidvis 
kan vara mycket utmanande och pressande. 
Dessutom utvecklas kompetensen inom chefs-
arbetets olika delområden, såsom arbetsrätt, 
rekrytering, utbildning och dagligt ledarskap. 
Den systematiska utvecklingen av ledarskap 
och chefsarbete har gett många chefer ett nytt 
perspektiv på arbetet och gjort det enklare 
att internalisera den egna rollen. Med hjälp av 
detta strävar man också efter att identifiera 
framtidens chefer och att utforma olika karriär-
möjligheter för dem hos Paulig.

Paulig strävar efter ständig förbättring och årli-
ga mål har fastställts för varje person. Chefsar-
betet spelar en mycket viktig roll för att målen 
ska uppnås. Pauligs ledarskap har fått handled-
ning i att använda 3D-diskussionsmodellen* för 
mål, utvecklingsplan och utvärdering av pre-
stationer som hjälp i chefsarbetet. Under dessa 
diskussioner kommer man överens om persona-
lens personliga mål och går igenom de resul-

Personal

tat som uppnåtts samt vilka utvecklingsbehov 
som finns. Utvärderingsprocessen är en del av 
den  rutinmässiga utvecklingen av personalens 
 arbete och kunnande. I fjol genomgick samtliga 
fast anställda processen. 

(*3D=3 dialogues)

CHEFSARBETETS OCH LEDARSKAPETS KVALI-
TET HAR UTVECKLATS

Hos Paulig mäts förutom personalens framgång 
och utveckling även chefsarbetet och ledar-
skapet med den årliga Leadership-mätaren. 
I rapporten ger varje chefs team sin bedöm-
ning.  Mätaren utgör även ett av kriterierna 
för  chefernas och ledarskapets bonus. År 2015 
förbättrades resultaten i Leadership-mätning-
en och överskred målet med resultatet 3,3 
(2014: 3,1) på en skala mellan 1 och 4. 

I PERSONALENKÄTEN FRAMGÅR STYRKORNA

I Paulig-koncernen genomförs den omfattan-
de personalenkäten TellUs vartannat år. I den 
föregående enkäten, som gjordes under hösten 
2014, överskred kaffegruppens resultat genom-
snittet för europeiska företag mätt med alla 
nyckelmätare. År 2015 gjordes den aningen 
mindre TellUs Pulse-personalenkäten. Resul-
taten förbättrades och steg från AA-nivån till 
följande nivå, AA+. 

Framför allt återspeglas Pauligs satsning på 
chefsarbetet och ledarskapet i resultaten, 
då personalen var nöjd med ledarskapet, de 
uppställda målen och kvaliteten på diskussio-
nerna med cheferna. Den höga svarsprocenten 
(89 %) visar också att personalen upplever det 
meningsfullt att svara på enkäten. Baserat på 
den respons som undersökningen gav behöver 
bolagets nya strategi dock klargöras. Paulig 
satsar också på en fortgående utveckling av 
ledningens kommunikation och dialog, eftersom 
chefens roll är avgörande i den föränderliga 
verksamhetsmiljön. 

Exportföretag i  
ursprungslandet 100%
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Paulig är ett av få finländska företag med egen 
företagshälsovård. Denna praxis infördes för 
flera årtionden sedan, och hos Paulig har man 
bestämt sig för att även i fortsättningen behålla 
företagshälsovården i eget hus.

På Pauligs rosteri i Nordsjö har bolaget en egen 
företagshälsostation där företagshälsovårda-
ren är närvarande dagligen och en läkare två 
gånger i veckan. För medarbetarna vid rosteriet 
i Tver i Ryssland ordnas heltäckande företags-
hälsovård på lokala hälsostationer och sjukhus.

En egen företagshälsostation underlättar var-
dagen. Man kan snabbt besöka mottagningen 
under arbetsdagen, vilket sänker tröskeln för 
att söka vård i tid. Likaså är hjälpen alltid nära 
under olika exceptionella förhållanden, såsom 
vid epidemier eller arbetsolyckor.  Dessutom 
känner den egna företagshälsovården till 
 utmaningarna och innehållet i det arbete som 
utförs hos Paulig, vilket i sin tur gör det  lättare 
att identifiera vilka faktorer som kan ligga 
 bakom symtomen. 

Förutom genom företagshälsovård  stöder 
 Paulig de anställdas välbefinnande och 
 förmågan att orka i arbetet på flera olika sätt. 

 I  rosteriet i Nordsjö har personalen tillgång till 
ett gym och erbjuds även många olika motions- 
och  kulturklubbar. 

Nackdelarna med ett stillasittande arbete är 
välkända. Att sitta mycket kan bland annat 
leda till ökande problem med nacke och axlar 
samt till en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar 
och diabetes typ II.  I Nordsjö har man försökt 
förebygga dessa problem genom att installera 
elektriska skrivbord på kontorets alla arbets-
stationer, så att man kan arbeta endera sittan-
de eller stående. I fastigheten finns även två 
mötesrum med möjligheten att hålla stående 
möten. I  samband med att arbetsborden byttes 
ut genomfördes också ergonomikontroller.

ANTALET ANSTÄLLDA

I slutet av 2015 hade Paulig 596 anställda. 
Den största delen av personalen i Pauligs 
 kaffedivision, sammanlagt 80 %, arbetar i 
Finland och Ryssland. Andelen produktions-
personal är ungefär en tredjedel i Finland och 
Ryssland. I de övriga länderna där  Pauligs 
kaffedivision verkar (Estland, Lettland,  Litauen, 
Sverige och Norge) består arbetsuppgif-
terna huvudsakligen av  försäljnings- och 
 marknadsföringsuppgifter. 

Egen före tags-
hälsovård   
– hjälpen är nära

Vår företagshälsovårdare Tuula Massinen känner  

till vilka krav arbetet på Paulig ställer.
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Paulig satsar starkt  
på personalens 
 välbefinnande.
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I arbetshälso- och arbetarskyddsfrågor agerar 
Paulig i enlighet med OHSAS 18001-standarden. 
På Pauligs rosteri låg arbetshälso- och arbetar-
skyddssituationen fortfarande på en god nivå 
jämfört med den allmänna nivån i livsmedels-
branschen, trots att antalet arbetsrelaterade 
olycksfall ökade jämfört med året innan. År 
2015 inträffade 10 arbetsolyckor som ledde till 
sjukfrånvaro i Finland (2014: 5) och en i Ryss-
land (2014: 0). De flesta olyckor som ledde till 
sjukfrånvaro gällde till händerna eller fingrarna, 
exempelvis skärsår som uppstått då personen 
tappat greppet om ett verktyg. Därtill registre-
rades 11 fall som krävde första hjälpen, t.ex. sår 
och blåmärken, som dock inte ledde till sjukfrån-
varo. Utvecklingen var tyvärr inte den önskade 
då antalet olyckor som ledde till sjukfrånvaro 
fördubblades jämfört med år 2014. 

Trots att man lyckats undvika allvarligare ar-
betsplatsolyckor har olyckstrenden under de 
senaste åren gått i en oroväckande riktning. 
Särskild uppmärksamhet riktas därför mot 
arbetarskyddet år 2016. Med hjälp av program-
met Minä välitän (Jag bryr mig) som inleds 
på våren 2016 satsar vi på arbetarskydd och 
trygga arbetsmetoder. Programmet har två 
tyngdpunkter: arbetarskydd och ledning av 

 arbetsförmågan. Vårt fokus på säkerhet åter-
speglas i hela koncernens etiska principer, som 
redan har preciserats med avseende på främ-
jandet av hälsa och säkerhet i arbetet. Dessut-
om har vi till exempel fastställt hörselskyddsom-
råden i rosteriet, skaffat nya skyddshandskar 
och gjort arbetshygieniska damm- och koldiox-
idmätningar. Vi har också övergått till att använ-
da skyddsskor i produktionen och i lagerlokaler-
na. Arbetarskyddskommissionen spelar också en 
aktiv roll i främjandet av arbetarskyddet.
 
 
 
 
 

Arbetarskyddet förbättras och risker förutses 
med hjälp av allt mer systematiska säkerhetsob-
servationer. Personalen uppmuntras att granska 
sin arbetsmiljö ur ett säkerhetsperspektiv och 
att rapportera eventuella brister. Initiativpro-
cessen för rapportering av orosmoment och 
nära ögat-situationer förnyades år 2015 och gav 
upphov till totalt 56 observationer i rosterierna i 
Nordsjö och Tver. Vi strävar efter att öka antalet 
observationer under år 2016.

 
Arbetarskyddet  
i fokus år 2016

Målet är att förhindra 
arbetsolyckor och frånvaro 

på grund av dem.

På våren 2016 fokuserar vi särskilt på arbetarskyddet.



25

P A U L I G  H Å L L B A R H E T S R A P P O R T    2015

Hos Paulig kan man arbeta även om  
arbetsförmågan inte är fullständig

Att upprätthålla arbetsförmågan och identifiera 
risker som hotar den är företagshälsovårdens 
huvudfunktioner. Hos Paulig strävar vi efter att 
finna lösningar snabbare och mer flexibelt, även 
i svåra situationer eller vid sjukdomsfall. För att 
upprätthålla arbetsförmågan försöker vi hitta 
olika alternativ så att arbetet åtminstone kan 
fortsätta i någon mån. Det är till allas fördel att 
söka olika flexibla lösningar, och dessa diskute-
ras tillsammans med den anställde och chefen.

En sådan situation kan exempelvis uppstå då 
en person genomgår rehabilitering för besvär 
i stöd- och rörelseorganen, skada eller men-

tal ohälsa. Läkning och rehabilitering stöds av 
att livet och arbetet fortsätter så normalt som 
möjligt. Det blir enklare att återgå till arbetet 
om man kan komma tillbaka till arbetsuppgifter 
som är lämpliga för en själv och situationen, 
t.ex.  fysiskt lättare arbete, eller om man exem-
pelvis kan börja med kortare arbetsdagar. 

Hos Paulig möjliggörs detta av rehabiliterande 
arbete, vars lämplighet för den anställda alltid 
utvärderas tillsammans med företagshälso-
vårdsläkaren. Normal lön utbetalas för rehabili-
terande arbete, det är alltid tillfälligt och då det 
tar slut återgår personen till sitt eget arbete.

I Aerial Yoga slappnar både  

kroppen och sinnet av.
Gourmet Club utnyttjade säsongens  

råvaror på Flavor Studios kockkurs.

På rosteriet i Nordsjö finns  
det flera olika motions- och 

 kulturklubbar för personalen.
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Sverige

Norge

Siffror och resultat från vårt arbete

Nyckeltalen för arbetshälsa och -skydd i Nordsjö rosteri

 2013 2014 2015

Antal olycksfall*

Nordsjö 2 5 10

Tver 0 0 1

Olycksfrekvens** (LTIF)

Nordsjö 5 9,4 17,4

Tver 0 0 5,6

Procent sjukfrånvaro

Nordsjö 2,2 3,2 3,1

Tver 1,8 3,3 2,2

* Antal olycksfall = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga,  
 inkluderar inte olyckor på vägen till arbetet
** Olycksfrekvens LTIF = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga/ 
 miljon arbetstimmar 

Antalet anställda per land, 31.12.2015
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Nyckeltalen för arbetshälsa och -skydd i Nordsjö rosteri

* Antal olycksfall = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga,  
 inkluderar inte olyckor på vägen till arbetet
** Olycksfrekvens LTIF = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga/ 
 miljon arbetstimmar 

Miljö

Paulig strävar ständigt efter att minska sin mil-
jöpåverkan genom hela kaffekedjan. Paulig kan 
ta tag i miljöfrågor direkt i sin egen verksamhet, 
såsom i produktionen, förpackningarna och 
logistiken.

Klimatförändringen medför stora föränd-
ringar för odlingen av kaffe, eftersom kaffe-
busken är känslig för att klimatet blir  varmare. 

 Kaffeskörden har redan blivit mindre på många 
håll och kvaliteten har försämrats. För att 
hjälpa kaffeodlare att anpassa sig till dessa 
utmaningar deltar Paulig i projekt som stöder 
användningen av miljövänliga odlings- och 
 förädlingsmetoder, och köper råvaror som 
 producerats med hänsyn till miljöfrågorna.  
Läs mer om  Coffee & Climate-projektet och 
 ansvarsfulla inköp på sidan 19.
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Sedan 2015 har 
 energibehovet i  
rosteriet i Nordsjö  
täckts med  vindkraft  
och inhemsk biogas.
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Rosteriet i Nordsjö.

Vid Pauligs rosterier försöker vi hela tiden räkna 
ut hur vi kan minska produktionens miljöpåver-
kan . Vi har finslipat produktionsprocesserna 
över en lång tid, och i stället för stora omvälv-
ningar fokuserar vi på att förbättra effektivi-
teten. Vi fokuserar i synnerhet på att sänka 
energiförbrukningen och minska utsläppen, 
avfallsvolymerna och användningen av förpack-
ningsmaterial. Dessutom utvecklar vi samar-
betet och rapporteringen mellan koncernens 
enheter när det gäller miljöfrågor.

Rosteriet som togs i bruk i Nordsjö år 2009 
har uppförts med hjälp av modern teknik och 
hållbart designtänkande. Byggnaden är gjord 
av hållbara och återvinningsbara material, så-
som metall, glas och sten. De yttre väggarna är 
belagda med stålplattor som kommer att rosta 
med tiden och få en skyddande, brun yta som 
inte kräver underhåll på många år.

Rosteriet i Nordsjö är betydligt större än roste-
riet i Tver och där produceras nästan 90 % av 
Pauligs kaffe. Således uppstår största delen av 
rosteriernas miljöpåverkan i Nordsjö. På mik-
rorosteriet Robert Paulig i Borgå, som Paulig 
köpte år 2014, utvecklas övervakningen av 
miljöindikatorer och datainsamlingen som bäst. 
Miljöinformationen i denna rapport inkluderar 
inte mikrorosteriets data.

MOT EN UTSLÄPPSSNÅL KAFFEPRODUKTION

Hos Paulig övervakas energi- och vattenför-
brukningen noggrant. År 2015 var den totala 
energiförbrukningen (el, natur- och biogas samt 
fjärrvärme) för rosterierna i Nordsjö och Tver 
cirka 36 300 MWh, ungefär på samma nivå som 
föregående år. 

I förhållande till den producerade mängden 
kaffe förbättrades energieffektiviteten i roste-
rierna med 6 % jämfört med 2014. År 2015 var 
målet en förbättring av energieffektiviteten med 
5 % per producerat ton kaffe i båda rosterierna. 
I Nordsjö uppnåddes inte detta mål – effektivite-
ten förbättrades med 3 %. I Tver var förbättring-
en 14 %, men vi försöker ännu förbättra rosteri-
ets energieffektivitet betydligt. Över en längre 
tidsperiod har energiförbrukningen och -effek-
tiviteten i rosteriet i Nordsjö förbättras tydligt. 
Jämfört med år 2010 har energiförbrukningen i 
Nordsjö sjunkit med 19 % och energieffektivite-
ten har förbättrats med 12 %.

Från början av år 2014 har den el som används 
i rosteriet i Nordsjö kommit från vindkraft, 
och i augusti 2015 började rosteriet använda 
inhemsk biogas i stället för naturgas. (Läs mer 
om biogasprojektet på sidan 35). Investering-
ar i energieffektivitet och förnybar energi har 
också minskat rosteriets utsläpp av växthusga-

Rosteriernas miljö-
effektivitet utvecklas 
kontinuerligt
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ser avsevärt. I förhållande till den producerade 
mängden kaffe var utsläppen av växthusgaser i 
Nordsjö år 2015 64 % mindre än fem år tidigare.

Vattenförbrukningen var låg i rosteriernas pro-
duktionsverksamhet. År 2015 förbrukades ca 9 
000 m3 (0,21 m3 per producerat ton kaffe) vat-
ten i Nordsjö och 1 000 m3 (0,16 m3/producerat 
ton) i Tver. Målet är att bättre skilja mellan vat-
tenförbrukningen som uppstår i produktionen 
respektive på kontoret, så att åtgärderna för att 
sänka förbrukningen allt bättre kan fokuseras 
på rätt ställen.

MÅNGA LÖSNINGAR FÖR ATT MINSKA  
PÅ AVFALLET

Det avfall som genereras på Pauligs rosterier 
övervakas noggrant och vi strävar ständigt till 
att minska mängden avfall. Målet är att alla 
avfallsfraktioner ska utnyttjas som material eller 
energi. Största delen av rosteriernas avfall kan 
också utnyttjas och skickas till andra ställen än 

soptippen. På rosteriet i Nordsjö uppstår inte 
längre något osorterat blandavfall alls.

År 2015 uppstod sammanlagt 940 ton avfall i 
rosterierna. Det här är 73 ton mindre än föregå-
ende år. Av rosteriernas avfall är nästan hälften 
bioavfall, varav största delen är kaffespill som 
uppkommer i produktionen. I Nordsjö har den 
totala mängden avfall minskat med 42 % sedan 
2010. Dessutom har bioavfallet och kaffespillet 
reducerats med 22 %. En del av kaffespillet säljs 
som råvara för snabbkaffe och bioavfallet åter-
vinns genom kompostering eller för produktion 
av biogas. 

Även i Tver försöker vi minska mängden avfall 
och att öka andelen avfall som återvinns. Under 
åren 2013–2015 har mängden avfall som skickas 
till soptippen minskats med mer än 43 % tack 
vare förbättrade sorterings- och återvinnings-
möjligheter.

Sedan år 2010 har  
den totala mängden 

avfall i Nordsjö minskat 
med mer än 40 %,  

och osorterat blandavfall 
uppstår inte längre alls.
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FÖRPACKNINGSMATERIALEN UNDER LUPP

Det har länge varit Pauligs mål att minska 
mängden förpackningsmaterial och förpack-
ningsutvecklingen är något som vi ständigt 
satsar på. År 2015 användes ca 2 100 ton 
 förpackningsmaterial i Nordsjö. I förhål-
lande till mängden producerat kaffe har 
 användningen av förpackningsmaterial gått  
ner ca 1 % sedan 2013.

EFFEKTIVA TRANSPORTER

Att göra logistiken effektivare har länge varit 
ett av de viktigaste utvecklingsprojekten i hela 
Paulig-koncernen. Miljövänligheten och effektivi-
teten i transportkedjans kommer att förbättras 
genom ruttplanering och utveckling av trans-
portmetoderna. Sjöfrakt är det effektivaste sät-
tet att transportera kaffe. Då de oceangående 
fraktfartygen har blivit allt större har utsläppen 
och energiförbrukningen per ton fraktat kaffe 
minskat betydligt. Största delen av det kaffe 

Kaffebönor som djurfoder
I Pauligs rosteri i ryska Tver lyckades vi under år 
2015 minska mängden avfall och öka andelen 
avfall som återvinns. Tidigare har problemet i 
synnerhet varit träavfall från lastpallar av olika 
storlek och som gått sönder, samt bioavfall som 
uppkommit i produktionen, eftersom det inte 
funnits några återvinningsmöjligheter för dessa.

Tack vare det nya sorteringsområdet på 
 rosteriets gård kan olika typer av träavfall  
nu enkelt och tydligt separeras från varan-
dra. På grund av förbättrad sortering är det 
t.ex. enklare att sortera lastpallar och de kan 
levereras för vidare användning på annat håll. 

Vi lyckades också klart minska mängden 
 bioavfall då vi under år 2015 hittade ett 
 Moskva-baserat partnerföretag som gör 

 djurfoder av livsmedelsindustrins biprodukter. 
Numera levererar rosteriet i Tver årligen 25 ton 
av det tunna ytmembran som frigörs under 
rostningen av kaffebönor som råmaterial för 
djurfoder.

Tack vare bättre sortering av träavfall och 
 återanvändning av bioavfall som uppstår i 
produktionen minskade mängden blandavfall 
betydligt i Tver.

Mängden avfall som  
skickas till soptippen  
från rosteriet i Tver  
har minskats med  

mer än 43 %.

Sjöfrakt är det effektivaste sättet att frakta kaffe.
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Paulig tar emot är förpackat i så kallade bulk-
containrar. Inne i dem finns en enda stor nylon-
säck som rymmer 20 000 kilo råkaffe.

Hamnen i Nordsjö tar emot kaffe i genomsnitt 
tre gånger i veckan, årligen sammanlagt ca 2 
500 containrar. Rosteriet ligger precis intill ham-
nen, vilket betyder att containrarna inte alls be-
höver belasta landsvägstrafiken, utan de flyttas 
direkt ur fartygen till rosteriet.

Transporten av färdiga kaffeprodukter till 
affärskedjornas lager i Finland sköts i regel 
av kundernas transportpartner. Pauligs leve-
ranstjänst optimerar omsorgsfullt lasterna 
och planerar rutterna för att minimera antalet 
transporter. Till Baltikum transporterar Paulig 
sina produkter direkt från lagret i Nordsjö. I 
transporterna strävar man efter att utnyttja den 
tillgängliga transportvolymen maximalt, bland 
annat genom att kombinera olika kunders laster. 

Inköpen av råkaffe till Tver sköts från Finland, 
men råkaffeleveranserna går direkt till Ryss-
land. Som huvudhamn använder Paulig än så 
länge Kotka, varifrån kaffecontainrarna sedan 
transporteras till Tver på långtradare. Lands-
vägstransporter som Paulig själv sköter har 
hittills konstaterats vara den effektivaste trans-
portmetoden mellan hamnen och rosteriet.

PRODUKTIONSKVALITETEN ÖVERVAKAS  
OCH UTVECKLAS

I Pauligs rosterier i Nordsjö och Tver görs regel-
bundna kvalitetskontroller med hjälp av Good 
Manufacturing Practice (GMP)-rundvandringar. 
Paulig har utvecklat GMP-modellen över flera 
år och med den fästs uppmärksamhet bland 
annat vid faktorer som inverkar på säkerheten 
i arbetet samt vid avfallssorteringen. Dessutom 
används ett 5S-system som bygger på Lean-filo-
sofin i rosterierna. Enligt Lean-tänkandet försö-
ker man i all verksamhet minska svinnet och allt 
extra arbete. Kvalitetskontrollen har exempelvis 
medfört förbättringar i olika frågor i anknytning 
till säkerheten, och den allmänna ordningen i 
rosteriets olika delar har förbättrats. 

År 2015 var GMP-indexet 3,8 i Finland och 4,3 
i Ryssland.  Målvärdet var 3,44 och överskreds 
i båda rosterierna. GMP-poängsättningen 
fungerar också som en mätare för personalens 
resultatpremier.

Vad är GMP?
I Pauligs rosterier görs regelbundna kvali-
tetskontroller med hjälp av GMP-rundvandring-
ar (Good Manufacturing Practice). I utveckling-
en av GMP-modellen verkar vi i enlighet med 
principerna för ständig förbättring, vilket inne-
bär att själva genomförandet av rundvandring-

arna, så väl som tyngdpunkterna, kan förändras 
på grund av nya idéer och krav.

För tillfället är GMP-indexets skala hos  
Paulig 1-5, där högre än 4 är en bra nivå.

Kvalitetskontroll på rosteriet i Tver.
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Att utveckla förpackningarna 
är ett långsiktigt arbete
 
Kaffe behöver en förpackning som skyddar  
det mot syre, fukt och ljus, som behåller smaker 
och aromer och som klarar transporten från 
rosteriet ända till slutkonsumenten utan att 
gå sönder. Kvalitetskraven på förpackningen 
är höga och utvecklingen av förpackningar är 
ett långsiktigt arbete som kräver en ingående 
 analys av olika frågor.

Miljömedvetenhet, producentansvar och innova-
tioner för förpackningssektorn framåt med fart. 
I Europa kontrolleras verksamheten också av 
EU:s nya avfallslag. Den är en hierarki med fem 
steg där det första steget är att förebygga upp-
komsten av avfall och det sista alternativet är 
att föra avfallet till sin slutförvaring (soptippen).

Paulig tillämpar detta tänkande i utformningen 
av hållbara förpackningar. Målet är att minska 
användningen av alla typer av förpacknings-
material utan att inverka på kvaliteten, samt att 
minimera svinn och avfall. Följande mål är att 
öka mängden förnybart, återvunnet och återvin-
ningsbart material.

Hos Paulig är vi ständigt på jakt efter nya, 
 miljövänliga alternativ för förpackning av kaffe. 
Två sätt att uppnå detta har identifierats: att 
minskning mängden befintligt förpacknings-
material samt att utveckla och använda nya, 
mer miljövänliga material. För att förverkli-
ga miljöhänsynen får ett tunnare paket eller 
 införandet av nya material inte öka användning-

en av ett annat material, försämra förpackning-
ens livslängd eller sänka kvaliteten på kaffet. 

Paulig tog år 2014 i bruk nya, aluminiumfria 
kaffeförpackningar som en del av ansvarspro-
grammet som pågår till år 2018 och vars mål är 
att minska på användningen av förpacknings-
material och öka andelen förnybara råvaror. 
Under 2015 visade det sig dock att vi genom att 
avstå från aluminium i kaffeförpackningarna 
avsevärt ökade mängden ersättande plastma-
terial, och att förpackningskostnaderna gick 
upp. De uppnådda resultaten stred mot Pauligs 
primära företagsansvarsmål, det vill säga att 
minska användningen av förpacknings material. 
På grund av detta fortsätter förpackningsut-
vecklingen och användningen av aluminium 
utvärderas på nytt.
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Paulig har märkbart lyckats minska koldiox-
idavtrycket av produktionen. Allt kaffe som 
rostas på Pauligs rosteri i Nordsjö, årligen cirka 
100 miljoner paket, rostas sedan augusti 2015 
med inhemsk och förnybar Gasum-biogas. 

Paulig är det första rosteribolaget i Finland 
som övergår till att använda biogas i sina 
kafferosterier. I och med förändringen minskar 
koldioxidutsläppen från rosteriet i Nordsjö med 

100 miljoner  
kaffepaket rostas nu  
med inhemsk biogas

CASE

I rosteriet rostas bland annat Pauligs kändaste kaffeprodukter:  

Jubileums Mocca, President, Brazil och Paulig Mundo.

nästan 2 700 ton per år, vilket motsvarar de 
årliga utsläppen från cirka 1 300 bensindrivna 
bilar. Tidigare användes naturgas som energi-
källa för rosteriet i Nordsjö.

Pauligs rosteri i Nordsjö rostar årligen 
42 miljoner kilo, det vill säga cirka 100 miljoner 
paket kaffe. I rosteriet rostas bl.a. Pauligs 
 kändaste kaffeprodukter, som Jubileums 
 Mocca,  President, Brazil och Paulig Mundo.
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”Omsorgen om miljön är ett viktigt delområ-
de i Pauligs företagsansvarsarbete. Det syns 
redan nu i verksamheten i kafferosteriet i 
Nordsjö i form av energieffektiva  processer, 
användningen av el som producerats med 
vindkraft samt minskade avfallsvolymer. 
Nu vill vi öka  användningen av  förnybara 
energiformer  genom att rosta vårt kaffe med 
 biogas”,  berättar Elisa Markula, chef för 
Paulig- koncernens  kaffedivision.

Gasums biogas produceras av biologiskt ned-
brytbart avfall. Biogasen har förädlats för att 
motsvara naturgas, och det krävs inga inves-
teringar i nya anläggningar för att ta bioga-

sen i bruk. Biogas säljs till industrin, till företag 
som erbjuder service och tjänster, för värme- 
och kraftproduktion, för användning i spisar i 
 hushåll och restauranger samt som bränsle för 
landsvägstrafiken. Biogasen är ett finländskt 
biobränsle som tillverkas av helt förnybara 
råvaror. Gasen matas in i gasnätet i Esbo, 
 Kouvola och Lahtis samt från och med år 2016 
också i den nya biogasanläggningen i Riihimäki.

Användningen av förnybara energiformer har 

 märkbart minskat Pauligs koldioxidavtryck.

I och med övergången till biogas sjönk koldioxidutsläppen från 
rosteriet i Nordsjö med nästan 2 700 ton per år.
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Siffror och resultat från vårt arbete

Användning av förpackningsmaterial i Nordsjö rosteri
2013 2014 2015

Förpackningsmaterial (kg/ton kaffe) 49,6 49,4 49,3

Kartong och papper (ton) 720 705 721 

Plast (ton) 1 379 1 325 1 384

Sammanlagt (ton) 2 099 2 030 2 105

Rosteriernas energiförbrukning och kaffeproduktion 

Produktion och utsläpp av växthusgaser i Nördsjö

 2013 2014 2015

Energiförbrukning per producerat ton (kWh/t)

Nordsjö 629 611 594 

Tver 1 768 2 023  1 736

Energiförbrukning (MWh)  

Nordsjö 26 606 25 065 25 348

Tver 10 170 11 733 10 969

Sammanlagt 36 776 36 798 36 317

Kaffeproduktion (ton)

Nordsjö 42 281 41 055 42 682

Tver 5 751 5 799 6 319

Sammanlagt 48 032 46 854 49 001
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Pauligs kaffe är  
det mest eftertraktade  

i Finland.
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tuella ärenden. Paulig har aktivt utvecklat sin 
 kommunikation och möjligheterna att interage-
ra med konsumenterna, framför allt på sociala 
medier såsom Facebook, Twitter och kundtjänst-
bloggen på Pauligs webbsida.  Dessutom är 
Pauligs ambassadör för gott kaffe, Paula, aktiv 
bland annat på Twitter, Instagram och Snapch-
at. Allt fler av de frågor och kommentarer som 
Paulig får kommer via dessa kanaler.

Den öppenhet som uppstått tack vare de 
 sociala medierna har gjort att kunderna är 
allt mer krävande även i frågor som berör 
 ansvarsfullhet. Vaga svar räcker inte utan före-
tagen måste kunna ge konsumenterna mycket 
detaljerade svar. Även ämnen som  dyker upp i 
media ger ofta upphov till frågor och diskussion, 
som Paulig aktivt och snabbt försöker delta i. 
Hos Paulig kräver detta ett fungerande samar-
bete mellan konsumenttjänsten och experterna.

Då konsumenterna kontaktar oss ber de ofta 
om information om bland annat förhållandena 
för kaffeproducenter och omständigheterna i ur-

Produkter och tjänster

Konsumenternas intresse för företagens  ansvar, 
produkternas ursprung,  produktsäkerheten 
och produktionsmetoderna fortsätter att öka. 
Särskilt de yngre konsumenterna söker  aktivt 
efter information om dessa teman. På de 
verkliga konsumtionsvanorna åter speglas 
förändringarna trots detta 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) har 
 Paulig ofta placerat sig bland de bästa. År 2015 
placerade Paulig sig på andra plats. Dess-
utom placerade Paulig sig på nionde plats i 
 undersökningen Sustainable Brand Index 2015, 
i klassen för finländska livsmedelsföretag.

NÄRMARE KONSUMENTEN I SOCIALA  
MEDIEKANALER 

Idag förväntar sig konsumenterna att 
 företagen reagerar snabbt på frågor och ak-

Ansvarsfullhet  
och kaffets  
ursprung  
intresserar  
konsumenterna

Paula, Pauligs ambassadör för gott kaffe, finns bland  

annat på Twitter, Instagram och Snapchat.
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I Finland är Pauligs mest kända  produkter 
bland annat kaffesorterna Jubileums 
Mocca, President, Brazil och Paulig 
 Mundo samt den kalla kaffedrycken 
Frezza och  chokladdrycken Tazza. 
På marknaderna i Ryssland och 
 Baltikum är de  populäraste  produkterna 
 kaffesorterna President och Paulig Classic 
samt  Paulig-espressoprodukterna. 

sprungsländerna, om korrekt förvaring av kaffe, 
om förpackningarnas återvinningsmöjligheter, 
om olika sätt att koka kaffe, om förpacknings-
märkningar och om kaffets hälsoeffekter.  Kon-
sumenterna ger också viktig respons till Paulig 
och delar med sig av idéer och önskemål för 
produktutveckling.  
 
Kundtjänstbloggen som togs i bruk år 2014 har 
visat sig vara en populär kanal för konsument-
upplysningen. I blogginläggen är det möjligt att 
behandla ämnen på ett grundligare sätt och 
göra informationen tillgänglig, inte bara för en-
skilda konsumenter, utan också för andra som är 
intresserade av ämnet. Ett exempel på detta är 
ett inlägg på sidan 42 i kundtjänstbloggen som 
publicerades i december 2015. Inlägget fick sin 
början på grund av en snabb ökning i antalet 
förfrågningar om kaffe och bekämpningsmedel 

samt eventuella förekomster av giftiga rester 
i själva slutprodukten.

EMPLOYEE ADVOCACY – ETT NYTT SÄTT  
ATT BERÄTTA

Paulig vill aktivt kommunicera med sina externa 
intressentgrupper i olika sociala medier. För detta 
behövs en stor mängd nytt innehåll som inte 
 enbart kan produceras av de traditionella kommu-
nikations- eller marknadsföringsteamen. Därför 
vill Paulig inspirera sina anställda att berätta om 
sitt arbete och sina intressen i olika kanaler. Vi har 
också lyckats få med experter från olika delar av 
Paulig, inklusive marknadsförings- och ekonomiav-
delningen, inköpsavdelningen samt kaffeexperter 
från Paulig-institutet. 

Pauligs kaffeinköpare besöker exempelvis kaffets 
ursprungsländer och berättar om sina inköps-
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resor såväl på webbplatsen som på Instagram 
(läs reseberättelsen på sidan 16). På dessa resor 
får vi intressant bildmaterial för sociala medier 
samt information, bland annat om hur kaffeskör-
den mognar och om andra ämnen som intresserar 
Pauligs kunder. Utan de anställdas insatser skulle 
det vara svårt att producera detta material utan 
stora utgifter.  

HÖGKLASSIGA KAFFEPAUSER

Kaffetjänsterna som Paulig Professional tillhan-
dahåller hotell-, restaurang-, café- och kontors-
sektorn har utvecklats för att möta konsumen-
ternas behov och önskemål. Andra platser där 
kaffe  konsumeras utanför hemmet är till exempel 
 matbutiker samt bil- och klädaffärer som vill 
 erbjuda sina kunder kaffe. Traditionellt har man 
druckit mycket kaffe på arbetsplatsen, men idag 
vill arbetsgivarna i allt högre grad satsa mer på 
kvalitet, inte bara kvantitet. Kaffe av hög kvalitet 
ger en positiv bild och fungerar som företagets 
visitkort, både internt och externt.

Vid sidan av att kaffet är gott är det allt viktiga-
re för kunderna att det möter kraven på ansvar. 
Både företag och olika aktörer inom den offentli-
ga sektorn vill ha en kaffeleverantör som kan möta 
dessa krav. Till exempel vill många av Pauligs 
 kunder sticka ut från mängden och erbjuda sina 
egna rostningsblandningar eller kaffe med en 
särskild certifiering. I takt med att hållbarhetstän-
kandet vinner mark och att specialkaffesorter och 
smårosterier blir allt populärare betonas individu-
alitetstrenden ytterligare. Hos Paulig har vi lyckats 
möta utmaningen med ansvarsfullt producerat 
kaffe. Dessutom kan vi göra mindre specialpartier 
för våra kunder. Enligt en företagsimageunder-
sökning som gjordes av Taloustutkimus år 2015 är 
Paulig Professional den mest eftertraktade kaffe-
leverantörspartnern i kontorssektorn i Finland.

VI LYSSNAR NOGA PÅ FÖRFRÅGNINGAR

Paulig lyssnar aktivt på konsumenternas önskemål 
genom regelbundna undersökningar, tester, konsu-
menttjänsten och sociala medier. Dessutom följer 
vi noga upp olika produkters popularitet. Arbetet 

på att förnya Brazil-kaffet kom igång framför allt 
genom att vi lyssnade på de ungas önskemål, och 
det baserade sig på omfattande konsumentunder-
sökningar och provsmakningar. Nya Brazil lansera-
des på våren 2015.

Varje kundförfrågan är viktig för Paulig. Alla för-
frågningar behandlas och alla får ett svar. Om det 
gäller ett klagomål skickar vi alltid ett varuprov till 
kaffelaboratoriet eller produktionen för undersök-
ning. När orsaken fastställts skickar vi ett skrift-
ligt svar och en kaffekompensation till kunden. 
 Förfrågningar om kaffe och andra frågor hanteras 
i den kanal som kunden valt. 

Konsumenttjänsten i Finland fick nästan 4 800 
förfrågningar år 2015 (2014: 4 900), inklusive 
 klagomålen från Baltikum. I Ryssland tog man 
emot ca 1 500 förfrågningar (2014: 873). Nuförti-
den kommer de flesta förfrågningarna via soci-
ala medier och användningen av dem har ökat 
även i Ryssland. Därtill besöker årligen många 
konsument-, kund- och partnergrupper rosteriet i 
Nordsjö. 

Av de förfrågningar som kom in till konsument-
tjänsten gällde 53 % kvaliteten medan 47 % var 
rådfrågningar, produktutvecklingsidéer och annan 
respons. Flest reklamationer kommer det in om 
kaffets smak och förpackningarna.

Ansvarstänkandet och och de allt populärare varianterna  

av specialkaffe framhäver den individualistiska trenden.
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Vad då - gift i mitt kaffe?
Pauligs konsumenttjänstblogg 1.12.2015 

För att odla kaffe måste man använda 
gödsel och olika bekämpningsmedel. För 
odlaren utgör dessa medel en stor utgift, så 
de strävar efter att använda dem mycket 
måttligt. Vi deltar, via International Coffee 
Partners-organisationen (ICP), i projekt där 
odlarna ges information om hur de med 
alternativa metoder kan minimera använd-
ningen av kemiska gödslingsmedel. Till 
exempel kan man kompostera massan som 
uppstår vid bearbetningen av kaffebären, 
och på så sätt både skapa naturligt gödsel 
och producera mindre bioavfall.

Kaffebuskarna är, beroende på sort, rätt 
känsliga för olika mögelsjukdomar och 
skadeinsekter. Redan genom goda odlings-
metoder kan man förebygga skador som 
orsakas av sjukdomar och insekter, och 
därmed minska användningen av bekämp-
ningsmedel. Genom ICP implementerar vi 
aktivt även dessa goda odlingsmetoder i 
kaffets produktionsländer.

Helt och hållet har man dock inte lyckats 
bli av med kemiska bekämpnings- och 
gödslingsmedel i kaffeodlingen. Lyckligtvis 
är själva kaffebönan skyddad inuti kaf-
febäret, så det är osannolikt att bekämp-
ningsmedlen som används på växtens yta 
kan ta sig in i kaffebönan. För säkerhets 
skull undersöker Tullaboratoriet om det 
finns rester av bekämpningsmedel i det 
importerade råkaffet. Därtill gör vårt eget 
kaffelaboratorium i rosteriet systematis-
ka undersökningar både av råkaffe och 
av det rostade kaffet för att garantera 
 produktsäkerheten.      

Du kan alltså njuta av ditt kaffe utan  
att oroa dig för hälsovådliga extra 
 ingredienser.

Hälsningar  
Kaisa i konsumenttjänsten
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Siffror och resultat från vårt arbete
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VARJE ÅR FASTSTÄLLER VI MÅL SOM VI FÄSTER SÄRSKILD UPPMÄRKSAMHET VID. I DENNA TABELL KAN DU SE  
VÅRA MÅL FÖR ÅR 2015 OCH HUR DE FÖRVERKLIGADES, SAMT DE MÅL VI FASTSTÄLLT FÖR ÅR 2016.

Mål 2015 Resultat Mål 2016

Förbättring av resultaten (AA)  
från TellUs Pulse-enkäten AA+ •

TellUs People Power Index- undersökningens 
resultat högre än genomsnittet för  europeiska 
företag, min. AA+

Resultatet i Leadership Survey, 3,2 3,3 • Resultatet i Leadership Survey  
(min. 3,0- max. 3,5)

Av de fast anställda arbetstagarna 
har 100 % genomgått hela 3D-pro-
cessen (mål, utvecklingsplan och 
utvärdering av prestationer)

100 % •
3D-utvecklings- och måldiskussionerna har  
etablerats som praxis så inget separat mål  
fastställs för dem för år 2016.

Observation och rapportering av 
arbetshälso- och säkerhetsrisker.  
50 observationer/år i Nordsjö,  
30 observationer/år i Tver

Sammanlagt 56  
observationer • Sammanlagt 120 observationer  

i Kaffe-divisionen.

Förebyggande av arbetsplatsolyck-
or och frånvaro orsakad av dem

LTIF steg •
Allmänt mål: 0.  
Mål 2016 för  arbetsplatsolyckor:  
5 i kaffe-divisionen.  
Olycksfrekvens, mål: 10

En motiverad, engagerad och välmående personal

Ansvarsarbetets mål och resultat

Mål 2015 Resultat Mål 2016

Den totala energiförbrukningen 
sänks med 5 % per producerat ton 
kaffe

Nordsjö -3 %
Tver -14 % • Den totala energiförbrukningen sänks med  

5 % per producerat ton kaffe enligt rosteri

Den totala avfallsmängden sänks 
med 5 % per producerat ton kaffe

Nordsjö -9 %
Tver -6 % • Den totala avfallsmängden sänks med  

5 % per producerat ton kaffe enligt rosteri

Vi minskar vår miljöbelastning

• Målet uppnått     • Delvis uppnått     • Under arbete



45

P A U L I G  H Å L L B A R H E T S R A P P O R T    2015

Mål 2015 Resultat Mål 2016

60 % av kaffeinköpen kan  
spåras till plantagerna och 95 %  
till kooperativ

Till plantagenivå 
40 %

Till kooper ativnivå 
89 %

•
Inget specifikt mål fastställs för spårbarheten 
för år 2016 utan dess utveckling kopplas till 
utvecklingen av råkaffeinköpens certifiering. 

20 % av allt råkaffe är certifierat 
eller 4C-verifierat

20,3 % • 40 % av allt råkaffe är certifierat och  spårbart.

Investeringar i utvecklingspro-
jekt för att stödja kaffeodlare i 
 ursprungsländerna 

164 349 Eur •
Vi fortsätter investeringarna i utvecklings-
projekt för att stödja kaffeodlare,  
utvidgar +1 land och projekt.

Pauligs alla inköp är ansvarsfulla

Mål 2015 Resultat Mål 2016

Utbildning i etiska principer  
för alla nyanställda och 
kompletterande utbildning   
för Kaffe-divisionens   
övriga personal

14 % av nya fastanställda  
arbetstagare  genomförde  
e-kursen om de etiska 
 principerna. 

Som kompletterande  utbildning 
lanserades spelet ”Stigen till  
förtroende” i intranätet.

•
Integrationen av 
utbildningen i etiska 
principer i nyanställdas 
inledande orientering 100 %.

Utbildning i företagsansvar och etiska principer

Mål 2015 Resultat Mål 2016

Antalet reklamationer i Finland fär-
re än 14 st./milj. kg producerat kaffe, 
i Ryssland under 3,7.

Finland 15,3
Ryssland 5,9 • Nordsjö 14 (min. 10,5-14)

Tver 5 (2-5)

Kvalitet i produktionens verksamhet, 
GMP-revisionsindex (Good Manu-
facturing Practices) 3,8/5

Vuosaari 3,8
Tver 4,3 • GMP 3,8 (min. 3,8 - max. 5,0)

Paulig bland de tre bästa företagen 
inom livsmedelsbranschen  
(TNS Gallup)

Plats 2. •
Paulig bland de tre bästa företagen inom 
livsmedelsbranschen (TNS Gallup) och topp 5 
(Sustainable Brand Index)

Trygga och högkvalitativa produkter som konsumenterna vill köpa och använda
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Företagsansvarsindikatorer - Pauligs Kaffedivision

Räkenskapsår 2013 2014 2015

Producerat direkt ekonomiskt mervärde

Omsättning 322,6 319,0 346,3

Räntor och övriga finansiella intäkter 6,0 1,3 2,1

Distribuerat ekonomiskt värde

Löner, lönebikostnader och naturaförmåner 25,8 26,8 28,1

Förvärvskostnader för råvaror och material 171,9 196,6 225,0

Räntor och övriga finansiella utgifter 7,7 3,5 2,7

Investeringar 2,9 14,2 2,7

Personal Fördelning (%)

Finland 310 52,0

Ryssland 164 27,5

Estland 45 7,6

Lettland 20 3,3

Litauen 29 4,9

Sverige 21 3,5

Norge 7 1,2

Sammanlagt 596 100

EKONOMI

PERSONAL

Antalet anställda per land (situationen 31.12)*

Produktion och distribution av ekonomiskt mervärde (miljoner euro) 

*inkl. aktiva + inaktiva

Utveckling av ledarskap och kompetens
 2014 2015

Leadership survey (skala 1-4) 3,1 3,3
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Finland Ryssland Estland Lettland Litauen Sverige Norge Hela kaffe-
divisionen 

Fast anställda (%) 89 94 95 100 100 100 100  92

Deltidsanställda (%) 11 6 5 0 0 0 0  8

Tjänstemän (%) 68 64 98 100 100 100 100 74

Arbetstagare (%) 32 36 2 0 0 0 0  26

Kvinnor (%) 39 31 39 26 17 26 14 35

Män (%) 61 69 61 74 83 74 86 65

Medelålder (år) 41,5 33,9 37,4 34,3 35,1 40,9 53,1 38,7

Anställningens  
genomsnittliga 
längd (år)

11,0 2,8 5,6 1,7 4,7 2,1 1,8 7,3

Finland Ryssland Estland Lettland Litauen Sverige Norge Hela kaffe-
divisionen 

Inkommande  
omsättning (%) 7,1 17,9 12,5 42,1 14,8 15 28,6 12,8

Avgående  
omsättning (%) 1,2 0,7 0 0 0 0 0  0,8

Avgått med pension 1 0 0 0 0 0 0 1

Personalsiffror 2015

Personalomsättning

Frånvaro på grund av sjukdom eller olycksfall
 2013 2014 2015

Antal olycksfall*

Nordsjö 2 5 10

Tver 0 0 1

Olycksfrekvens** (LTIF)

Nordsjö 5 9,4 17,4

Tver 0 0 5,6

Procent sjukfrånvaro

Nordsjö 2,2 3,2 3,1

Tver 1,8 3,3 2,2

* Antal olycksfall = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga, inkluderar inte olyckor på vägen till arbetet
** Olycksfrekvens LTIF = olycksfall på arbetsplatsen som lett till minst en dags arbetsoförmåga/miljon arbetstimmar
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MILJÖ

2013 2014 2015

Nordsjö 42281 41055 42682

Tver 5751 5799 6319

Sammanlagt 48032 46854 49001

Kaffeproduktion (ton)

Rosteriernas energi- och vattenförbrukning 

2010 2013 2014 2015

Rosteriernas energi- och vattenförbrukning 

Nordsjö 31134 26606 25065 25348

Tver 10170 11733 10969

Sammanlagt 36 776 36 798 36 317

Total energiförbrukning (MWh)

Nordsjö 676,6 629,3 610,5 593,9

Tver 1768,3 2023,3 1735,9

Sammanlagt 765,7 785,4 741,1

Vattenförbrukning (m3)

Nordsjö * 8621 9027

Tver 987 1 028 994

Sammanlagt  9649 10021

Vattenanvändningens effektivitet (m3/ton kaffe)

Nordsjö 0,21 0,21

Tver 0,17 0,18 0,16

* I mätningarna av vattenförbrukningen i Nordsjö 2013 uppdagades i efterskott fel, vilket är anledningen till att denna information 
inte är tillförlitlig.
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2013 2014 2015

Natur- eller biogas/

Nordsjö 13 498 12 403 13 219

Tver 8 334 9 848 8 777

Sammanlagt 21 832 22 251 21 996

Elektricitet

Nordsjö 10 196 10 060 10 213

Tver 1 836 1 885 2 192

Sammanlagt 12 032  11 945 12 405

Fjärrvärme

Nordsjö 2 912 2 602 1 916

Kaikki energiamuodot yhteensä 36 776  36 798 36 317

2013 2014 2015

Koldioxid, CO2 6280 6417 1595

Kolväten 28 28 9

Kolmonoxid, CO 138 141 34

Kväveoxider, NOx 5 4,37 2,48

Svaveldioxid, SO2 0 0,03 < 0,2 under  
analysvärdet

Energiförbrukning på rosterierna i Nordsjö och Tver (MWh)

Luftutsläpp (ton) Nordsjö

*Värdena för år 2015 är baserade på genomförda kontrollmätningar samt, beträffande koldioxidutsläppen, på beräkningsbaserade 
utsläpp som orsakas av energianvändning. 

Tidigare års utsläppsvärden baseras på teoretiska uträkningar av produktionsprocessens utsläppsuppskattningar, dammätningar 
samt säkerhetsfaktorn 1,05. De rapporterade värdena för koldioxidutsläpp inkluderar biogent koldioxid som frigörs från kaffebönorna 
vid rostning, men som inte räknas in i växthusgasutsläppen. I koldioxidutsläppen för 2015 har vi fokuserat på rapporteringen av 
växthusgasutsläpp och tagit utsläppen från energianvändningen i betraktande. 
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Avfall (ton) 

Förbrukningen av förpackningsmaterial för förpackning av kaffe (Nordsjö)

2010 2013 2014 2015

Blandavfall  

Nordsjö 61,7 0 0 0

Tver 144,4 125,4 81,7

Energiavfall

Nordsjö 679,9 289,6 264,5 296,2

Tver 0 0 0

Bioavfall och kaffespill som säljs för snabbkaffeproduktion 

Nordsjö bioavfall 366,4 223,0 208,0 182,9

Nordsjö kaffespill som säljs  
för snabbkaffeproduktion 161 129,7 102,5

Tver bioavfall 124,7 118,2 122,7

Miljöfarligt avfall (el- och elektronikskrot + annat farligt avfall)

Nordsjö 7,3 28,7 26,9 19,4

Tver 0,01

 Övrigt återvinningsbart avfall (metall, glas, trä, papper, kartong, plast)

Nordsjö 67,6 87,3 95,1 84,4

Tver 39,3 45,5 50,0

Avfall sammanlagt*

Nordsjö 1182,9 789,6 724,2 685,4

Tver 308,4 289,1 254,4

SAMMANLAGT 1182,9 1098 1013,3 939,8

Avfallsmängder i förhållande till producerat kaffe (kg/kaffeton)*

Nordsjö 26 19 18 16

Tver 54 50 40

2013 2014 2015

Förnybara material (kg/ton kaffe) 17,0 17,1 16,9

Icke-förnybara material (kg/ton kaffe) 32,6 32,3 32,4

Förpackningsmaterial (kg/ton kaffe) 49,6 49,4 49,3

Kartong och papper (kg) 719 957 704 714 720 968

Plast (kg) 1 378 864 1 324 939 1 383 994

Sammanlagt (kg) 2 098 821 2 029 653 2 104 962

*Inkl. kaffespill som säljs för snabbkaffeproduktion 
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INKÖP

PRODUKTER OCH TJÄNSTER

2013 2014 2015

Köpt råkaffe, tot. (ton) 55 150 51 996 53 300

Köpt råkaffe, certifierat/verifierat (ton) 3 375 9 700

Investeringar i utvecklingsprojekt för att stödja  
kaffeodlare i ursprungsländerna (EUR) 163 334 163 532 164 349

2013 2014 2015

Nordsjö 11,4 14,0 15,3

Tver 11,7 3,1 5,9

2013 2014 2015

Finland, inkl. Baltikum 4 896 4 800 15,3

Ryssland 1 007 1 558 5,9

2015

Nordsjö 3,8/3,44

Tver 4,3/3,44

Land %

Brasilien 52,9

Colombia 26,3

Kenya 2,8

Etiopien 2,1

Guatemala 1,9

Land %

Vietnam 1,6

Nicaragua 1,6

Costa Rica 1,4

Tanzania 1,2

Övriga 8,2

Sammanlagt 100

Kaffeinköp

Antal reklamationer/miljoner kg kaffe

Förfrågningar till konsumenttjänsten (st.)

GMP-index (resultat/mål)

Kaffeinköp per land 2015 

GMP index calculation changed from the beginning of 2015,  
so the results are not comparable to previous years. 
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Rapportering

Pauligs kaffeaffärsverksamhet har sedan 2003 årligen rapporterat sitt företagsansvar. Pauligs rapportering fokuserar  
på de för verksamheten väsentliga ansvarsfrågorna: ansvar vid inköp av råkaffe, personalens välbefinnande, miljöfrågor  
i produktionen och produktsäkerhet. Paulig tillämpar Global Reporting Initiative:s (GRI) G4-riktlinjer i sin rapportering.  
Rapporteringsperioden är redovisningsperioden 1.1–31.12. 2015. 

Rapportens avgränsning i rapporterna för år 2015 och 2016

GRI-innehållstabell

Strategi och analys Sivu

1 Uttalande från VD 3 – 4

Organisationsprofil 

3 – 9 Paulig: storlek, verksamhet och ägarstruktur 5

10 Anställda 22; 46

12 Pauligs värdekedja 13 – 14

15 – 16 Externa initiativer, principer och medlemskap i organisationer 11; 19; 54 – 55

Identifierade väsentliga hållbarhetsaspekter och avgränsningar 

17 Entiteter som ingår i redovisningen 52

18 – 23 Definition av innehållet i redovisningen; väsentliga aspekter och avgränsningar 8

Intressentrelationer 

24 – 27 Pauligs intressentgrupper och kommunikation 10; 18; 39 – 40

Redovisningsprofil 

28 – 33 Om redovisningen och kontakt information 52; 56

Kaffe
Världens  
mat och  
kryddor

Snack 
Food

Naturally 
Healthy 

Food

Rapportering 2016

Rapportering 2015

Paulig-koncernen
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Styrning Sivu

34 Paulig Gruppens bolagsstyrning 7

Styrning av hållbarhet

56 Styrning av hållbarhet 7; 9

Hållbarhetsstyrningen  

DMA Styrning av hållbarhet 7

Ekonomisk påverkan 

EC1 Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde 10; 46

EC2 Ekonomiska konsekvenser och andra risker och möjligheter p.g.a. klimatförändringen 18

EC8 Indirekta ekonomiska effekter 18

Miljöpåverkan 

EN1 Materialanvändning 36; 50

EN3 Organisationens energiförbrukning 29; 36; 48

EN5 Energiintensitet 36; 48

EN6 Minskning av energiförbrukning 29

EN8 Vattenförbrukning 30; 48

EN16 Indirekta växthusgasutsläpp från energiförbrukning (scope 2) 49

EN18 Växthusgasutsläppsintensitet 36

EN19 Minskning av växthusgasutsläpp 29 – 30, 32 – 33

EN21 Andra betydande luftföroreningar 49

EN23 Avfall per typ och hanteringsmetod 30 – 31; 37; 50

EN27 Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster 29; 35

EN30 Väsentlig miljöpåverkan av transport av produkter och material 31,  34

EN32 Leverantörer som screenats avseende miljöaspekter 13 – 14; 20

Arbetsförhållanden  

LA1 Personalomsättning 47

LA6 Skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade arbetsdagar samt dödsolyckor 24; 26

LA10 Program för vidareutbildning och livslångt lärande 21

LA11 Procent anställda som får utvärdering av sin prestation och karriärutveckling 21

LA14 Suppliers screened using labor practices criteria 13 – 14; 20

Samhällspåverkan 

SO1 Lokalt samhällsengagemang, konsekvensanalyser och utvecklingsprogram 13 – 17

SO9 Leverantörer utvärderade enligt kriterier för samhällspåverkan 13 – 14; 20

Produktansvar 

PR5 Resultat från kundundersökningar 41
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MEDLEMSKAP I ORGANISATIONER

GS1 FINLAND OY

GS1 är en oberoende, världsomspännande organisation som inte eftersträvar vinst, vars mål är att skapa enhetliga 
standarder för varu- och informationsflöden. www.gs1.fi

LIVSMEDELSINDUSTRIFÖRBUNDET RF

Förbundet är den finska livsmedelsindustrins intressebevakare i närings- och arbetsmarknadspolitiken. Förbundet  
fungerar också som företagens samarbetsforum i relationerna till myndigheterna, handeln, producenterna och andra 
intressentgrupper. www.etl.fi

FINNISH BUSINESS & SOCIETY

Nätverkets mål är att utveckla samarbetet mellan den privata och den offentliga sektorn, för att främja en samhälleligt  
och ekonomiskt hållbar utveckling. www.fibsry.fi

MARKNADSKOMMUNIKATIONSFÖRBUNDET I FINLAND MTL  

Förbundet fungerar som en centralorganisation för företag som erbjuder experttjänster inom marknadsföring 
och kommunikation. Medlemmarna hjälper genom sin sakkunskap företag och organisationer att nå sina mål för 
marknadsföring och kommunikation. www.mtl.fi

ROSTERIFÖRENINGEN RF

Rosteriföreningen är en av branschföreningarna inom Livsmedelsindustriförbundet rf och medlem i paraplyorganisationen 
för kaffebranschen inom Europeiska unionen EFC (European Coffee Federation). Vid sidan av intressebevakningen 
utvecklar föreningen kontakter till det inhemska forskarsamfundet för att följa forskning som berör kaffe, och följer noga 
utländsk forskning i branschen, frågor som berör kaffe och hälsa samt miljöfrågor. Rosteriföreningens mål är att erbjuda 
finländarna aktuell information om kaffe, kaffekultur samt kaffeproduktion och -processering. www.etl.fi, www.kahvi.net

FINLANDS FÖRPACKNINGSÅTERVINNING RINKI AB

Lagen kräver att företag ansvarar för återvinningen av förpackningar som de tillför marknaden. Genom att ingå avtal 
med en producentsammanslutning kan ett företag sköta återvinningsskyldigheten för sina förpackningar. Rinki och 
producentsammanslutningarna ordnar återvinningen av förpackningar så att EU:s och Finlands lagstiftningsmål för 
återvinning av förpackningar uppnås i Finland. http://rinkiin.fi/toimintamme/

FINSKA FÖRPACKNINGSFÖRENINGEN RF

Föreningen koordinerar förpackningsbranschens informations- och PR-verksamhet, publikationsverksamhet  
samt utbildning. www.pakkaus.com

FINLANDS NATURPLAST AB

Bolaget är en producentsammanslutning i plastbranschen. www.suomenuusiomuovi.fi

http://www.gs1.fi/
http://www.etl.fi/
http://www.fibsry.fi/
http://www.mtl.fi/
http://www.etl.fi/
http://www.kahvi.net/
http://rinkiin.fi/toimintamme/
http://www.pakkaus.com/
http://www.suomenuusiomuovi.fi/
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INTERNATIONELLT SAMARBETE

INTERNATIONAL COFFEE PARTNERS GMBH (ICP) 

ICP är ett samföretag grundat av fem europeiska familjebolag i kaffebranschen. ICP eftersträvar ingen vinst och 
verksamhetsidén går ut på att främja en hållbar utveckling i de kaffeproducerande länderna genom att genomföra 
utvecklingsprojekt som ligger i kaffeodlarfamiljernas och miljöns intresse. www.coffee-partners.org

COFFEE AND CLIMATE 

ICP och den tyska utvecklingssamarbetsorganisationen GIZ startade på våren 2011 det gemensamma klimatprojektet 
Coffee & Climate. Projektet hjälper småbrukare att anpassa sig till de utmaningar klimatförändringarna för med sig.  
www.coffeeandclimate.org

INSTITUTE FOR SCIENTIFIC INFORMATION ON COFFEE (ISIC)

En organisation som består av de största kaffebolagen i Europa. ISIC:s underorganisation Scientific Committee följer 
och finansierar den vetenskapliga forskningen om kaffets hälsoeffekter. Utifrån forskningsresultaten producerar 
Communication Committee information för hälsovården. www.coffeeandhealth.org

EUROPEAN COFFEE FEDERATION (ECF) 

ECF är den europeiska kaffebranschens paraplyorganisation och fungerar som intressebevakare på EU-nivå.  
www.ecf-coffee.org

4C - ASSOCIATION

4C:s mål är att främja en hållbara utveckling av kaffeproduktion. Medlemmar i 4C är kaffeodlarorganisationer,  
kaffeexport- och importföretag, kaffeindustrier och icke-statliga organisationer. Organisationen har skapat riktlinjer  
(4C Code of Conduct) vars syfte är att fastställa grundläggande krav för kaffeodlingens hållbara utveckling.  
www.4C-coffeeassociation.org

SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF AMERICA (SCAA)

Medlemmar i specialkaffeföreningen är bland annat kaféer, rosterier, odlare, kaffeexportföretag och importörer.  
www.scaa.org 

SPECIALITY COFFEE ASSOCIATION OF EUROPE (SCAE) 

Paulig är medlem i Europas specialkaffeförening, vars mål är att utveckla uppskattningen för, kännedomen om och 
efterfrågan på specialkaffe, samt sprida information och stärka yrkeskunskapen bland alla aktörer i branschen.  
www.scae.com

SUOMALAIS-VENÄLÄINEN KAUPPAKAMARIYHDISTYS RY (SVKK) 

FRHK är en organisation som inte eftersträvar vinst och har såväl finländska som ryska medlemmar. FRHK hjälper 
finländska företag att internationalisera sig i Ryssland och stöder ryska företags möjligheter och villighet att hitta 
samarbetspartner och affärsmöjligheter i Finland. www.svkk.fi

http://www.coffee-partners.org/
http://www.coffeeandclimate.org/
http://www.coffeeandhealth.org/
http://www.ecf-coffee.org/
http://www.ecf-coffee.org/
http://www.4c-coffeeassociation.org/
http://www.scaa.org/
http://www.scae.com/
http://www.svkk.fi/
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KONTAKTUPPGIFTER:  
asiakaspalvelu@paulig.com 

Telefon: 0800 0110 vardagar kl. 9–12.30


