
EN HÅLLBAR AFFÄR
Tillsammans från böna till kopp

Mando



TILLSAMMANS 
GÖR VI SKILLNAD

Tack för att du också vill vara med och bidra till en bättre värld. På Löfbergs 
är vi övertygade om att ett gott kaffe kan göra stor skillnad.

När du väljer ett certifierat kaffe och/eller 

klimatkompenserar för dina inköp gör vi tillsammans 

en affär som bidrar till en socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling. Genom att ta ansvar 

för människor och miljö från böna till kopp, investerar 

vi samtidigt i framtidens kaffe och utvecklar hela 

kaffebranschen på ett hållbart sätt. 

Vi skapar bättre förutsättningar för världens odlare 

och gör det enklare att välja rätt, både för oss och för 

dig.

På Löfbergs mäter vi godhet i mer än smak och det gör 

även dina kunder. Ansvarstagande och transparens är 

viktiga delar i marknadskommunikationen och din 

affär blir starkare när du berättar att ditt kaffe 

kommer från certifierade odlingar. 

Vi hjälper till med profilerat material och kan utbilda 

din personal, så att de kan berätta vilken skillnad du 

gör för både människa och miljö. Resultatet blir en 

hållbar - och bättre - affär för alla!

Malmö, 17 november, 2020

Conny Nordin
Uträkningar på följande sidor är förenklade schablonvärden men speglar verkliga förhållanden. Våra uträkningar är baserade på 1 USD = 8,62 SEK



Senast år 2030 ska alla Löfbergs förpackningar bestå av återvunnet eller 
förnybart material

Vi har nu tagit det första stora steget genom att 

börja fasa ut den fossila plasten och uppdatera alla 

förpackningar med ett växtbaserat alternativ som 

tillverkas av sockerrör. Det nya materialet har samma

skyddande egenskaper men minskar förpackningens 

klimatpåverkan med upp till 34 procent i ett första 

steg. 

En klimatsmartare förpackning som bara är början på 

en större förändring.

NY OCH BÄTTRE PLAST

Över 320 miljoner ton i världen. Så mycket plast 

tillverkas varje år och 40 procent används till 

förpackningar. Med återvunnet eller förnybart 

material kan vi rädda klimatet.

51%
förnybar råvara

Påse

54%
förnybar råvara

Vakuumförpackning



GÖR VARJE KOPP 
RIKTIGT GOD

Varje kilo certifierat kaffe du köper gör skillnad för odlare och miljön. 
Här kan du se mer konkret hur rätt kaffe gör världen bättre.

  

EKOLOGISKT

Märkningen visar att kaffet kommer från 

ekologiska odlingar där exempelvis kemiska 

bekämpningsmedel och konstgödsel inte används.

GENOM ATT KÖPA 270 KG EKOLOGISKT KAFFE BIDRAR DU TILL:

minska användningen av handelsgödsel med: 60 kg

minska användningen av bekämpningsmedel med: 10 kg

I yta omställd till ekologisk produktion motsvarande: 0,5 fotbollsplaner

så här mycket organiskt avfall omvandlas till giftfritt 
gödsel:

1 720 kg

Ovanstående kvitto är framtaget med bas: januari 2007 rev 2013. Projekt Ekokvitto kaffe är finansierat av
Konsumentverket och utvecklat av U&We.



  

FAIRTRADE

Är en oberoende produktmärkning med fokus på 
mänskliga rättigheter. Bönderna garanteras ett 
minimipris och kooperativet får en extra premie 
som de själva bestämmer hur de vill investera. 
Premien kan användas i den egna produktionen 
eller till infrastruktur, sjukvård och utbildning i 
lokalsamhället. Den ekonomiska tryggheten 
skapar förutsättningar för bättre arbets- och 
livsvillkor, idag och i framtiden.

GENOM ATT KÖPA 270 KG FAIRTRADE-MÄRKT KAFFE BIDRAR DU TILL ATT:

kooperativet får en premie motsvarande: 1 210 SEK

öka intäkten till bonden som odlar ekologiskt med: 1 820 SEK

Källa: Fairtrade Sverige



  

FÖRPACKNINGS- 
MATERIAL

För miljöns skull är den bästa förpackningen 
tillverkad i ett förnybart material som kan 
återvinnas. Rätt val hos leverantören gör stor 
skillnad på ditt totala klimatavtryck.

GENOM ATT KÖPA 270 KG KAFFE FÖRPACKAT I NEDANSTÅENDE MATERIAL
FÅR DU FÖLJANDE PÅVERKAN:

mängd utsläpp av CO₂e om du väljer Löfbergs 
förpackningar med plast från förnybar råvara:

20 kg

mängd utsläpp av CO₂e om du väljer en leverantör 
som har metalliserade förpackningar:

30 kg

mängd utsläpp av CO₂e om du väljer en leverantör 
som har aluminiumförpackningar:

40 kg

Ovanstående typexempel baseras på en schablonberäkning. Utsläppsmängden påverkas av materialleverantör, 
materialkombination och materialtjocklek.



Att klimatkompensera är ett sätt att ta ansvar och hjälper till 
att minska utsläppsnivåerna så mycket som möjligt.

  

KLIMATKOMPENSATION

Du investerar i koldioxidekvivalenter (CO₂e) 

och bidrar till att finansiera en åtgärd utanför 

den egna organisationen som reducerar 

utsläpp av växthusgaser.

I kaffebranschen kan vi tyvärr inte helt undvika utsläpp 

av växthusgaser. Våra beräkningar visar att cirka 90 

procent av utsläppen i värdekejdan faktiskt kommer 

från själva kaffeodlingen. 

På Löfbergs jobbar vi hela tiden med att minimera vårt 

klimatavtryck och har kommit långt genom att främst 

välja båt och tåg för transport och packar leveranserna 

smart för att få ner antalet

transporter. För din klimatkompensation väljer 

Löfbergs enbart FN-reglerade CDM-projekt, med bevis 

för makulering av certifierade utsläppsreduktioner 

(CERs). Det innebär bland annat att klimatnyttan är 

bekräftad, att certifikaten är spårbara och att 

klimatnyttan oåterkalleligen tillfaller kunden. 

Projekten är också certifierade enligt Gold Standard. 

Klimatkompensationen administreras av First Climate.

SÅ MYCKET KOSTAR DET ATT KLIMATKOMPENSERA:

icke-certifierat kaffe: 5 kg CO₂e/kg kaffe 1.00 SEK/kg kaffe

Fairtrade (FT): 4 kg CO₂e/kg kaffe 0.80 SEK/kg kaffe

Rainforest Alliance (RA) eller UTZ: 3,5 kg CO₂e/kg kaffe 0.70 SEK/kg kaffe

ekologiskt kaffe eller ekologiskt kaffe 
kombinerat med FT:

3 kg CO₂e/kg kaffe 0.60 SEK/kg kaffe

ekologiskt kaffe kombinerat med RA/UTZ: 2,5 kg CO₂e/kg kaffe 0.50 SEK/kg kaffe

Våra beräknade nivåer på utsläpp av växthusgaser baseras på en litteraturstudie över kaffeodlingens klimatpåverkan utförd av 
2050 Consulting AB (Juli 2017). Exemplen har räknats fram utifrån ingående råkaffekomponenter i Löfbergs recept och är en 
schablonberäkning med syftet att visa nyttan med certifieringar. Mängden utsläpp kan variera kraftigt från odling till odling.

DIN TOTALA KLIMATKOMPENSATION BASERAT PÅ 270 KG KAFFE:

klimatkompensation: 810 kg CO₂e

motsvarar tomgångskörning av en bensindriven bil i: 244 timmar

kostnad baserad på innehållet i denna offert: 162 SEK



HÄR VÄXER 
FRAMTIDENS KAFFE

Gott kaffe är ingen självklarhet när klimatet förändras och allt 
färre unga ser en framtid som kaffeodlare. Det vill vi ändra på.

Next Generation Coffee är vår satsning för att få nästa 

generation att se en positiv framtid inom kaffeodling. 

Vi arbetar i Colombia, Kenya och Tanzania. Genom 

utbildning och direkt handel förbättrar vi 

utvecklingsmöjligheterna för nästa generations 

kaffebönder.

Samtidigt säkrar vi tillgången på riktigt gott kaffe i 

framtiden. Till glädje för nästa generation kaffeälskare.

Bönorna från deltagarna i Next Generation Coffee 

rostar vi med extra mycket kärlek och de säljs både 

som malt bryggkaffe och hela bönor. 

Läs mer om satsningen och träffa några av de unga 

kaffeodlarna här: www.nextgenerationcoffee.net



MANDO

2019
VI KÖPER EKOLOGISKT KAFFE
OCH BIDRAR UNDER ETT ÅR TILL: 

60 kg mindre konstgödsel
i odlingen. Det minskar övergödningen.

10 kg mindre
bekämpningsmedel

i odlingen. Det ökar den biologiska mångfalden.

0,5 fotbollsplaner
i yta omställd till ekologisk produktion.



MANDO

2019
VI KÖPER FAIRTRADE-KAFFE 
OCH BIDRAR UNDER ETT ÅR TILL: 

1 210 SEK
till kooperativet

i form av premier.

1 820 SEK
för ekologisk odling

i ökade intäkter till bonden.


