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Vi har bestämt oss för att göra det vi kan.
Allt vi människor gör påverkar. Varje steg och handling efterlämnar spår, positivt
och negativt. Vår påverkan av naturen har de senaste årtiondena accelererat på ett
sätt som har inneburit en ökad ekologisk och social obalans. Enligt forskare så är
världen slut i juli varje år* och efter det tar vi av nästa generations resurser. Varje
dag kan du som läser den här texten bestämma dig för att leva ett mer hållbart liv
och jag vill uppmuntra dig att göra det du kan för då och bara då kan vi tillsammans
förändra världen.
Tillsammans med de leverantörer som vi knyter samarbete med, ser vi löpande över
vårt sätt att arbeta för att ta fram ekologiskt och socialt hållbara produkter och tjänster. Som en av de ledande leverantörerna av kaffelösningar till företag, hotell, restaurang och café är vårt mål att vara föregångare i branschen och ett gott föredöme
för andra. Vi gör inte detta arbete för att det är modernt eller för att det är “politiskt
korrekt”, utan för att vår företagsfilosofi är att bygga för framtiden med långsiktiga
relationer, både till varandra men också till den miljö vi lever i och av. Att vårt företag alltid aktivt ska arbeta för en hållbar framtid är för mig en självklarhet, och jag är
övertygad om att denna grundsyn snart kommer att vara självklar för alla.
Vi är inte där ännu att broschyrer som denna inte behövs, men vi arbetar seriöst
med att bit för bit leda utvecklingen dithän. Vi vill göra det som är självklart för oss
lika självklart för alla vi möter inom vår bransch, och vår önskan är att förmedla detta
till våra kunder - något man får på köpet när man väljer oss som leverantör för sin
fikastund.
Som företag har vi bestämt oss och målet när du läst det här är att du både ska känna till vad vi gör men också att du vill vara med och bidra. För hur goda föresatser
och ambitioner vi än har så handlar ju arbetet för en hållbar utveckling
i slutändan om att få saker gjorda.
Tack för att du är med och gör världen lite bättre, och du, kom
ihåg att den bästa dagen att börja är idag.
Johan Werneskog
VD, Café Bar Sverige AB

*Beräkningarna som gjorts av WWFs samarbetspartner Global Footprint Network.
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På väg mot en
hållbar utveckling
Förändringsarbetet börjar i de egna leden. Med vår utrustning och våra
ingredienser kan vi på flera sätt hjälpa ditt företag att göra skillnad. Hos oss
på Café Bar Sverige AB står hållbarhet sedan länge högt upp på dagordningen.

Omsorg om människor
Vi lägger stor omsorg om våra egna medarbetare genom trygga anställningsvillkor och kompetensutveckling. Vi strävar även efter mångfald genom
att anställa personer med olika utbildningsnivåer, från skilda åldersgrupper
och kulturell bakgrund. Vi strävar också efter en jämn könsfördelning.

Förnyelsebar energi
På vårt kompetenscenter och centrallager använder vi grön el från koldioxidneutrala och förnyelsebara energikällor, såsom vind, vatten och sol.

Källsortering
Café Bar Sverige AB är medlemmar i FTI, som är näringslivets lösning på
producentansvaret för förpackningar av plast, metall, papper/kartong och
wellpapp. Allt avfall - papper, plastfolie, lampor, lysrör, batterier etc - skickas för återvinning. Alla uttjänta och kasserade fikaautomater skickas för
elektronikåtervinning, där komponenterna demonteras och källsorteras. Vi
arbetar kontinuerligt med att digitalisera vår dokumenthantering så långt
som möjligt för att minska användandet av papper. Därav trycks inte hållbarhetsbroschyren.

Val av leverantörer
Urvalet av våra leverantörer sker allt striktare. Vi föredrar uttryckligen
leverantörer med produkter och tjänster som bidrar positivt till en
hållbar utveckling. Detta betyder i klartext att vi favoriserar effektiva
produktionsmetoder, miljövänliga förpackningar, hållbara inköp och
optimerad logistik.
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Tillsammans för en
hållbar utveckling
genom spårbarhet
och certifiering
För att säkerställa en hållbar framtid för våra odlare och vår planet arbetar
vi främst med certifieringar. Spårbarhet innebär att vi vet varifrån råvaran
kommer. Vi arbetar långsiktigt och konsekvent med hur vi kan utveckla våraoch våra leverantörers hållbarhetsrutiner.

FAIRTRADE är en oberoende certifiering som
skapar förutsättningar för odlare och anställda
i länder med utbredd fattigdom att förbättra
sina arbets- och levnadsvillkor. Odlare och
anställda får förbättrade ekonomiska villkor,
Fairtrade-premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet, barnarbete och diskriminering motverkas, demokratin och organisationsrätten främjas samt miljöhänsyn och
ekologisk produktion främjas.
UTZ-CERTIFIED är en standard och etisk
märkning som startades på initiativ av Ahold
och kaffeodlare i Guatemala. UTZ jobbar
mycket med kunskapshöjning till certifierade
kakao-, kaffe- och teodlare. UTZ ställer krav
på såväl sociala aspekter som miljön och matsäkerhet. Via förpackningens bäst-före-datum
kan råvaran spåras till odlarna. UTZ garanterar
att kaffet produceras på ett ur miljösynpunkt
ansvarsfullt sätt, och att produktionen präglas
av rimliga villkor.
EU-LÖVET är EU:s märkning av ekologiska
produkter. Kemiska bekämpningsmedel och
genmodiefierade organismer får inte använ-

das. KRAV-märkningen och den EU-ekologiska märkningens miljökrav bygger på samma
EU-direktiv om ekologiskt jordbruk. Märkning
är obligatorisk från 1 juli 2010 på alla färdigförpackade ekologiska varor som tillverkas
inom EU, och som uppfyller märkningskraven.
Märkningen visar bland annat att 95 % av produktens ingredienser är ekologiskt certifierade.
RAINFOREST ALLIANCE arbetar för att bevara den biologiska mångfalden och skapa
hållbara försörjningsmöjligheter genom att förändra metoder för markanvändning, affärsmetoder och konsumentbeteenden. Rainforest
Alliance-sigillet är en internationellt välkänd
symbol för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet som hjälper både företag och
konsumenter att bidra till att skapa en ljusare
framtid för oss alla.
KRAV-märket är den mest kända miljö-märkningen* i Sverige. KRAV-märket visar att en
vara är ekologiskt producerad. Det betyder att
den är producerad med hänsyn* till naturen,
klimatet, djuren och människorna.

6 | HÅLLBAR UTVECKLING

HÅLLBAR UTVECKLING | 7

HÅLLBAR
UTRUSTNING
8 | HÅLLBAR UTVECKLING

Produktion, service
och underhåll
Ur miljösynpunkt är det viktigt att undersöka våra dryckesautomaters tekniska och ekonomiska livslängd. Förebyggande underhåll spelar en avgörande roll. En väl underhållen automat innebär färre driftstopp och haverier
- därigenom färre besök av våra smakexperter samt mindre energiförbrukning. Besöken hålls även nere genom uppkopplade maskiner, där viss
service hanteras på distans. Våra smakexperter och kaffecoacher använder
sofistikerade instrument för att planera och effektivisera körturerna. Vi väljer
miljöbilar i möjligaste mån, och använder GPS för att planera körsträckorna.

Hållbar utrustning
I våra dryckes- och varuautomater möts många miljöfaktorer. Vi har valt vårt
automatsortiment med tanke på både enskilda delars och helhetens påverkan på miljön. Hållbar utveckling spelar även här en viktig roll. Bland annat
har vi vägt in produktion, transporter, underhåll, energiförbrukning, vattenfilterförbrukning, återanvändning och återvinning.

Transporter
Att flytta varor belastar tyvärr alltid miljön. I ett företag som vårt, där verksamheten går ut på löpande varuleveranser, är det naturligtvis extra viktigt
att all logistik är genomtänkt. Vi vill t.ex. att våra varor ska “samåka” hela
vägen från producent till kund.
Våra leveranser är planerade genom rationella leveransrundor till slutkund
från våra lokala depåer runt om i landet. Dessa depåer försörjs i sin tur av
schemalagda, större leveranser från vårt huvudlager utanför Norrköping. Vi
har valt varuleverantörer som vi kan samarbeta rationellt med och som finns
i vår närhet, exempelvis genom att prioritera produktion i Europa framför
Fjärran Östern. I och med att vi själva planerar logistiken hela vägen från
producent till slutkund, har vi lättare att välja fraktleverantörer. De fraktleverantörer vi anlitar idag är miljöcertifierade enligt ISO 14001.
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Energiförbrukning
Vi har automater som är utrustade med temperatur-reglering med möjlighet
till anpassning av vattenuppvärmningen till de tider då automaten är i aktivt
bruk. I genomsnitt sänker detta energiförbrukningen med ca 20 %. För att
ytterligare minska energiåtgången är värmetankarna i maskinerna isolerade
för att minimera värmeförluster och därmed minskar energiåtgången för att
värma upp vattnet.

Vattenfilterförbrukning
Genom att använda vattenfilter i våra automater så optimeras kvaliteten på
vattnet. En avgörande fördel med detta är att filtret förhindrar uppkomsten
av kalkavlagringar på automatens värmeelement. Kalkavlagringar ökar annars energiförlusterna vid uppvärmning av vattnet, orsakar onödiga driftstopp samt förkortar komponenternas livslängd avsevärt.

Återanvändning
Återvinning av automater och komponenter är och förblir en viktig fråga.
Café Bar har upprättat ett system där samtliga begagnade och uttjänta automater tas om hand på ett miljömässigt sätt. Alla delar monteras isär och
källsorteras på ett ändamålsenligt sätt. Vi är dessutom anslutna till El-Kretsen, vars verksamhetssyfte är att hjälpa de anslutna företagen att uppfylla
sitt producentansvar. Alla företag som säljer elektriska eller elektroniska
produkter och/eller batterier har ett ansvar att omhänderta produkten när
den är förbrukad. El-Kretsen uppfyller med sitt insamlingssystem det kravet.
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Hållbara ingredienser
är premium
En hållbar utveckling innebär att se utanför
ens eget verksamhetsområde. Kaffe, te
och kakao är per definition produkter av
en internationell karaktär. De odlas för det
mesta i länder där positiva förändringar för
människor och miljö lättare kan förverkligas.
På Café Bar försöker vi alltid se längre än till
själva odlingen. Hållbarhetsaspekter är bl.a.
hur plantorna odlas, hur förädlingsprocessen ser ut och hur produkterna
förpackas. Genom spårbarhet av produkterna ger det oss möjlighet att
säkerställa en hållbar utveckling.
Café Bar Premium - ingredienser under vårt eget namn där certifiering är
centralt, allt för att det ska vara enkelt för kunden att välja. Vi har hög fokus
på hållbara ingredienser när vi utvecklar vårt sortiment. Kunden ska känna
sig trygg med att smaken håller högsta kvalitet oavsett ingrediens, därför
lämnar vi smakgaranti. Ingredienser med smakgaranti, det är premium för
oss.

Förädlade råvaror &
utvalda tillbehör
I CAFÉ BARS ingredienssortiment finns
många produkter som odlas under Fairtradeorganisationens insyn, däribland kaffe, te och
kakao. Genom att öka andelen kaffe med Fairtrade-märkning så ökar även odlarnas chanser att påverka sin sociala och ekonomiska
situation. Fairtrade innebär en rättvisare och
mer hållbar utveckling. Alla tänkbara kaffesorter och kvaliteter - både med och utan Fairtrade-märkning - köps in så länge villkoren är
ärliga och reko.

FÖRPACKNINGAR Café Bars ingredienser
förpackas i aluminiumfria förpackningar. Tidigare har ett tunt lager aluminium använts för
att skydda innehållet mot extern påverkan
som kan förstöra produkten. Nu för tiden finns
fler och fler alternativa material av hög kvalitet. Dessa nya material har en mindre negativ
påverkan på miljön, men säkerställer ändå att
innehållet håller sig fräscht. Tillverkaren återvinner 100 % av spillmaterialet från sin produktion.

FÖRÄDLING AV RÅVARAN i Café Bars kaffeblandningar med bl.a. Fairtrade- och ekologisk märkning, sker väldigt tydligt genom val.
I dagsläget är mer än 75 % av allt kaffe som vi
köper till den svenska marknaden
ekologiskt hållbart. Vi ökar andelen certifierade produkter hela tiden som avgörande bidrar
till en hållbar utveckling för Café Bar i Sverige.

BÄGARE som Café Bar erbjuder är till största delen pappersbägare. Inom förpackningsbranschen ökar ständigt fokus på hållbarhetsfrågor. Våra leverantörer ser hållbarhet som
ett självklart inslag i alla deras processer och
avdelningar. Utmaningen att minska den negativa påverkan på samhället och miljön är
naturligtvis stor, vilket gör frågan desto mer
angelägen att fokusera på.
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Den perfekta koppen
med miljömål

Den 25:e september 2015 har FN:s medlemsländer har antagit en
agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. Tre
fantastiska saker som världsledarna förbundit sig till att uppnå genom
de Globala målen är; att avskaffa extremfattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor och att lösa klimatkrisen. Tre stora frågor som vi
står bakom och genom våra utvalda mål tar ansvar. Vi har valt mål som
dels är direkt knutna till verksamheten Café Bar har, men även mål som
går utöver vår verksamhet för allt sitter ihop. Det handlar bara om att
bestämma sig.
17 globala mål med agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
I Sverige har alla ministrar ansvar för genomförandet, men för att de
globala målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället ta sitt ansvar. För oss är det en självklarhet att aktivt delta för att genomförandet
ska lyckas.
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Våra fokusområden
”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan
att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.” - FN:s världskommission för miljö och utveckling år 1987
Vi har valt sju globala fokusområden att arbeta kontinuerligt med. Vi tror
även att medmänslighet är en viktig del för att lyckas. Vi uppmuntrar genom
aktiviteter i företaget. “Vi ger tillbaka” - Aktiviteten flätar samman flera av de
globala målen genom att tänka på människan och världen som helhet.

Certifierade produkter skapar förutsättningar för odlare
och anställda att förbättra sina levnadsvillkor. Vi ger
tillbaka - tillsammans med Erikshjälpen arbetar vi med
projektet ”Skolflicka istället för fru”, där flickorna får
utbildning.
I Etiopen, landet som gav oss kaffe, arbetar vi tillsammans med Erikshjälpen med ett vattenbrunnsprojekt.
Vattenbrunnarna ska förse odlingar och mindre samhällen, bl.a. skolor med rent vatten.
Hållbara transporter är målet en minskning med 10%
av Co2 kg per kg kaffe. Väl planerade transporter och
samkörning vid utkörning av varor. Utbildning av Café
Bars personal.
Café Bar Lokal - arbetar aktivt med återvinning.
Miljömaskinerna är bra både för miljö och kund. Vi
underhåller och servar våra bilar kontinuerligt, vi har en
bilpool för effektivt hålla nere förbrukning av miljön.
Smart teknik - effektiviserar processer och håller nere
förbrukningen. EKO-Certifierade produkter främjar ett
hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Välja
återanvändbara förpackningar.
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Vi ger tillbaka
Café Bar är företagsvän med Erikshjälpen och har projekt tillsammans som
sträcker sig utanför Sveriges gränser. I Kenya finns projektet - Skolflicka
istället för fru. Flickor får fortsätta skolan och välja sin framtid. Där tas
många flickor ur skolan och tvingas in i barnäktenskap. Genom Erikshjälpen
lär de sig om konsekvenserna av kvinnlig könsstympning och vågar också
säga nej till den skadliga men djupt rotade traditionen. Arbetet i Kenya riktar
sig främst till den boskapsskötande nomadbefolkningen på landsbygden.
Många familjer är fattiga och analfabetismen är hög. Kvinnlig könsstympning ett stort problem, liksom att alla barn inte får gå i skolan.

Fotograf: Anna Hållams

Brunnsprojekt med solpaneler i Etiopien
I Etiopien startar under 2018 ett projekt som går ut på att borra vattenbrunnar, som förses med pumpar, som drivs med hjälp av solpaneler. Det bor
drygt 133 000 invånare i området som är väldigt stenigt, torrt och brist på
nederbörd. Detta leder ofta till dålig hygien och renhållning, vilket i sin tur leder till sjukdomar. Brunnarna som borras kommer förse mindre odlingar och
samhällen med rent vatten, men även skolor kommer få rent vatten. Utbildning av personal på plats kommer säkerställa lång livslängd av pumpar och
brunnar. Brunnarna kommer göra stor skillnad för människorna i området.
Både deras hygien men också deras chanser till försörjning kommer att öka.
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Allt sitter ihop
Vi på Café Bar inser att en fullständig omställning till ett socialt
och ekologiskt hållbart tänkande och agerande kan ta lång tid.
Vi arbetar helhjärtat och seriöst med detta, och vill fortsätta
med det tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.
Att bli inspirerade och motiverade av varandra. På så sätt bygger vi bit för bit upp en hållbar framtid.
Vi serverar en grön kopp kaffe - från böna till kopp och tillbaka.
En framtid vi kan vara stolta över.

Café Bar Sverige AB | 077-520 50 50 | kundservice@cafebar.se | cafebar.se

