
HÅLLBARHETS-
PRESENTATION



Produkter producerade med 
hänsyn till människa och miljö 
smakar så mycket bättre.



4,9 KG CO2/KG

KAFFE PÅVERKAR MILJÖN.



Klimatförändringar påverkar 
förutsättningarna för kaffeodling, 
framförallt Arabicabönan.

2570 miljoner
länder och

kaffeodlare
påverkas.

125miljoner
människor är beroende 
av kaffeodling

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KAFFEODLING
BERÄKNAD FÖRÄNDRING FRÅN IDAG TILL 2050

SÄMRE BÄTTRE



Nästan alla länder i världen har 
lagar motbarnarbete och modernt 
slaveri. Men kontrollen saknas och 
företag hålls inte ansvariga.



RISKLÄNDER FÖR MODERNT SLAVERI

LÅG RISK HÖG RISK



VAD KAN  
VI GÖRA?



ARBETA MED ATT  
MINSKA PÅVERKAN  

I HELA KEDJAN.

Men den största påverkan 
sker i odlingsledet.

92% 8%

CO2 



FILM ”WE THE PEOPLE” FILM ”NUMBERS IN ACTION”

Detta är i linje med FN’s 17 
Globala mål för att: 

• Att avskaffa extrem  
fattigdom

• Att minska ojämlikheter 
och orättvisor i världen

• Att lösa klimatkrisen

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder.  
För alla människor. Men alla måste samarbeta. Både företag, stat och civilsamhälle. 



TREDJEPARTSKONTROLL.



•  Störst i volym
•  Låg kännedom
•   12% av världens 

kaffeproduktion

•  6% av världens
  kaffeproduktion

•   Möjlig att använda 
med endast 30% 
certifierat innehåll

•  4% av världens 
  kaffeproduktion

VISSTE DU ATT?



VAD ANVÄNDS PREMIEN TILL?

•  Odlare lyfter fram den  
utbildning de får från  
UTZ-organisationen i bättre  
jordbruksmetoder

• Bevarande av mark och vatten

•  Biogasanläggning och  
avsloppsvattenhantering

• Utbildning för arbetare

•  Skolor, skolbyggnader, lön till 
lärare och stipendier

•  Lagstadgade ersättningar,  
hälsa och säkerhet

•  Lunchmatsal och bättre boende 
för arbetarna

• Vård- och mödravårdscentral 

•  Skolor, skolbyggnader, lärare 
och stipendier

•  Bygga nya vägar, admin- 
byggnader, lunchmatsal och  
lager för kooperativet

•  Kvalitetsutveckling och  
deltagande i tävlingar

•  Bibliotek med datorer och  
IT-utbildning

•  Fotbollsplan och idrottsträning 
för barn

•  Miljö-, social- och  
certifieringsutbildning

•  Vårdcentral och betalning till 
läkare samt ambulans

•  Byggnation av miljöstationer

•  Microlån, sociala fonder och 
livförsäkring

•  Bättre betalt till arbetarna

•  Skogsplantering



VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD?

• Oberoende tredjeparts   
 kontroll varje år

• 100–150 olika krav

• Egen kontroll

•  Tio stycken "Don’ts"  
– en start för att  
sedan bli certifierad



NYHET! 100% BIOGAS.

CO2 

•  Vårt rosteri är både kvalitets-  
och miljöcertifierat och vi arbetar 
kontinuerligt med att minimera  
vår klimat och miljöpåverkan. 

•  Arvid Nordquist är det första  
kafferosteriet i Sverige som drivs  
av förnybar energi.  

•  Klimatpåverkan kommer på årsbasis  
att minska med 1100 ton CO2  
vilket motsvarar utsläpp från sju  
miljoner km bilkörning.



ARVID NORDQUIST  
MILJÖARBETE 1988 – 2017.

Först med  
att lämna  

aluminiumfolie

1994

Lanserade
ekologiskt kaffe

1996

Först med 
ISO 14001

2003

Lanserade
Fairtrade-kaffe

2004

Förnyelsebar
el & energi

2009

100% 
Hållbart 

certifierat
2014

Fossilfritt 
rosteri
2017

Först med  
katalytisk

avgasrening

1988

Först med single bag-
förpackning

1993

Start på övergång
till bulktransporter

2000

Transport-
effektiviseringar

2006

100% klimat-
kompenserat

2011



VIKTIGA MILSTOLPAR.

Klart: 2010

1. 

Tydliga strategiska
hållbarhetsmål

100% 2011

2. 

100% klimat-
kompensation

Klart: 2014

3. 

100% hållbart
certifierat kaffe

Klart: 2017

4. 

Helt fossilfri
produktion



VI JOBBAR MED ATT MINSKA VÅR PÅVERKAN – 
OCH KOMPENSERAR FÖR DET SOM ÅTERSTÅR.

CO2 

CO2 

Odling

CO2 

Transport

CO2 

Transport

TrädplanteringCertifikatBeräkning

CO2 utsläpp AN Kaffe
4,87 kg CO2 per kg

Ekologiskt
4,32 kg CO2 per kg

CO2 

Milling

CO2 

Rosteri

TRÄDPLANTERING GER HOPP.
Förhindrar jorderosion + skuggar marken och minskar  
uttorkning + mer näringsrik jord + ökar biologisk  
mångfald + fler arbets tillfällen = ökade inkomster



Varje träd utför en tjänst  
i ekosystemet som vi  
människor är beroende av.

Men trädplanteringen  
ger ytterligare värden:

•   Inkomster i form  
av timmer, ved,  
honung och frukt.

•   Försäljning  
av stängsel.

•   Försäljning av  
hotellnätter.

•   Snickerier och försäl-
jning av möbler.

Allt ovan resulterar i en  
förbättrad levnads-  
standard i samhället.

VARJE KOMPENSERAT TON 
GER YTTERLIGARE $ 664  
I EXTRA VÄRDE!



ARVID NORDQUIST KAFFE 

HÅLLBARHETSMÅL.

•  Fortsatt enbart rosta100% 
Hållbart certifierat kaffe

•  Fortsatt rosta helt och  
hållet fossilfritt

•  Bibehålla och utveckla  
relationen med i syfte att 
säkerställa hög kvalitet 
och nå fler direkta avtal 
med odlare

•  Arbeta i hela vår kedja 
för att minska vårt avtryck

 –  Minska användningen 
av fossila transporter

 –  Minska svinnet på  
kaffe & material

 –  Minska användningen 
av fossila material

•  Öka andelen  
ekologisk volym 

•  För det klimatavtryck  
som fortfarande kvarstår, 
fortsätta att klimatkom-
pensera i hela kedjan.



ISO 14001

PEOPLE 
PLANET
COFFEE

DIRECT 
TRADE

SÅ HÄR JOBBAR VI  
– PEOPLE PLANET COFFEE.



ARVID NORDQUIST  
HAR UNDER 2017 
BIDRAGIT MED:

•  DRYGT 55,5 MILJONER KR  
I HÅLLBAR KAFFEODLING

•  3,5 MILJONER KR  
I TRÄDPLANTERING



ARVID NORDQUIST 
VOLYMUTVECKLING  

2011 –2018.

Fossilfritt  
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” Produkter med så lite  
miljöbelastning som  
möjligt är nutida kvalitet”.

 ANDERS NORDQUIST, VD


