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KRAFTEN I ATT GÖRA 
SAKER TILLSAMMANS!

 Det handlar om kraften i att göra saker 
tillsammans. När vi tar oss tid för varandra och 
ger plats åt olika erfarenheter och perspektiv. 
 
Det handlar om att vi blir och gör bättre 
tillsammans. En fika i taget.
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Stora kliv för certifierat  
i Danmark
Det senaste året tog vi stora kliv i Danmark med 
vårt varumärke Peter Larsen Kaffe. Andelen märkta 
produkter gick från 47 till 92 procent, något vi är 
otroligt stolta över. Den kraftiga ökningen består 
främst av Rainforest Alliance-certifierat kaffe.  
Det bidrar till att fler odlare får möjlighet till en 
håll bar försörjning, samt främjar den biologiska 
mång falden i odlings landskapen. 

Alla produkter inom Löfbergs varumärke är 
certifierade sedan 2019.

Certifierat kaffe gör skillnad  
– för människa och planet

Av allt kaffe vi köpte in under året, både till 
produktion av våra egna varumärken och 
till Private Label, var 81 procent certifierat 
(ekologiskt, Fairtrade, Rainforest Alliance, UTZ, 
eller kombinationer av dessa). Alltså är 4 av 5 
bönor nu certifierade!

Inköpen av ekologiskt kaffe har bidragit till att 
en yta motsvarande 11 771 fot bolls planer ställts 
om till ekologisk produktion utan konstgödsel och 
bekämpningsmedel.

Vi har med inköp av 3 000 ton Fairtradecertifierat 
kaffe bidragit med cirka 28 miljoner kronor i premier 
till kooperativ inklusive extra tillägg för ekologisk 
odling till småskaliga kaffeodlare.

Demokratisering  
av kaffets värdekedja
Som första kafferosteri i världen blir vi en del av 
Era of We – världens första digitala plattform som 
för samman samtliga aktörer i kaffets värde-
kedja, och ökar värdet för odlare och konsumenter. 
Genom Era of We får kaffeodlare möjlig het att 
marknadsföra sig direkt mot kafferosterier  
och konsumenter. 

FRAMSTEG 2020 / 2021

4  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N



Kaffeförpackningar i åter
vinningsbart mono material 
på väg att bli verklighet
Vi är nu nära material åter vinnings bara för packningar. 
Till sammans med en leverantör har vi utvecklat en proto -
typ av en kaffe  för packning till verkad av PE mono material. 
Mono  material  strukturen gör det möjligt att åter  använda, 
åter  vinna och cirkulera för pack ningen många gånger. 
Proto typen har klarat alla kvalitets tester så här långt, och 
nu skalar vi upp testerna för att de nya förpackningarna 
snart ska nå alla kaffeälskare!

Nytt toppmodernt rosteri 
för hela bönor lägger 
grunden för fortsatt tillväxt 
Den första juli 2021 slog vi äntligen upp dörrarna till 
vårt nya, moderna rosteri för hela bönor. Den största 
investeringen i vår 115-åriga historia. Rosteriet är klassat 
enligt Miljöbyggnad Silver och all energi kommer från 
förnybara källor.

Milstolpe nådd inom 
International Coffee Partners
Vi har nu tillsammans i International Coffee Partners 
förbättrat utvecklings  möjligheterna för mer än 
105 000 små skaliga kaffeodlare och deras familjer. 
Målet var 100 000 till 2023 och har därmed 
uppnåtts i förtid!

Prisad hållbarhetsrapport
För andra året i rad prisas vår hållbarhetsrapport av 
Hallbar Awards. Denna gång som nationell vinnare 
i Sverige och N° 2 i världen i kategorin kaffe. Priset 
delas ut av den internationella organisationen 
Hallbars i syfte att lyfta goda exempel och inspirera 
och motivera andra att öka sitt engagemang på 
hållbarhetsområdet.
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Vi hade ett samtal om hållbar utveckling, året som 
gått och framtid med ordförande Kathrine Löfberg, 
fjärde generationen Löfbergare och Anders Fredriksson, 
nytillträdd koncernchef. 

Anders, du är ny koncernchef på Löfbergs sedan augusti 2021, 
vad betyder hållbarhet för dig?
“Hållbarhet är utan tvekan vår samtids allra viktigaste fråga. För Löfbergs som 
verksamhet, som för alla företag, är en hållbar utveckling helt avgörande för att vi ska 
kunna fortsätta existera. Den senaste IPCC-rapporten är tydlig. Vi behöver agera nu 
och näringslivet spelar en avgörande roll. Löfbergs har sedan starten 1906 tagit ett 
stort ansvar för samhället, människor och miljön och vi ska även i framtiden vara en 
ledande aktör som driver mot en hållbar utveckling. 

 Hållbarhet är utan tvekan vår  
 samtids allra viktigaste fråga.

Vad har Löfbergs gjort för hållbarhet året som gått?
Det har varit ett år fyllt av utmaningar för medarbetare, kunder, odlare och vår 
affär. Men också ett år där vi som människor och företag lärt oss mycket oerhört 
snabbt och gjort beteendeförändringar som annars kunnat ta flera år. Våra nya 
kunskaper och beteenden ger oss möjlighet att accelerera vårt arbete inom hållbar 
utveckling. Vi har lärt oss att mötas och samarbeta digitalt, och hitta nya kanaler 
för affärer och lärande. Det går att förändra ohållbara beteenden snabbt när vi 
måste. Det är en urstark lärdom i sig och hoppfullt för hur vi kan fortsätta och 
accelerera vårt hållbarhetsarbete, från kaffeodlarens bönor till konsumentens kopp. 

I backspegeln har Löfbergs under 2020 /2021 både hanterat nuläget och samtidigt 
jobbat med förnyelse och långsiktig utveckling. Året har inneburit att försäljningen 

ETT ÅR PRÄGLAT AV UTMANINGAR, NYA ARBETSSÄTT OCH FRAMTIDSTRO

snabbt anpassats efter förändrade konsumtionsmönster. Kaffeälskare som arbetat 
hemma har handlat sitt kaffe digitalt och börjat fika på nya sätt. Det har tvingat oss 
till snabba anpassningar och ett mer agilt förhållningssätt. Det tillsammans med våra 
trogna konsumenter och kunder har gjort att vi klarat året på ett bra sätt vilket är 
något vi ska vara stolta över. Det nya, klimatsmarta rosteriet för hela bönor och byte 
till förnybar gas i rosteriet för malet kaffe har inneburit stora kliv mot målet att bli 
100 procent fossilfria, och vi har jämfört med förra året minskat vår klimatpåverkan 
med 42 procent. Förpackningsutvecklingen i branschen, där Löfbergs är drivande, 
har tagit viktiga steg mot 100 procent förnybart/återvunnet material i samtliga 
förpackningar. Och vi har lagt in ytterligare en växel för att öka organisationens 
kunskap inom inkludering, och vad det innebär i beteenden i praktiken. 

 Vi har jämfört med förra året minskat  
 vår klimatpåverkan med 42 %. 

Kathrine, om vi blickar ut i världen, 125 miljoner människor är 
beroende av kaffe för sin försörjning, hur har året som gått 
påverkat världens kaffebönder? 
De har drabbats hårt. Stängda gränser, logistikutmaningar med bland annat global 
brist på containers, stängda marknader och utegångsförbud har gjort det svårt för 
kaffebönderna att driva sina småskaliga familjeföretag. I kriser som detta ser vi att 
våra långa och nära relationer med kooperativ och odlare är väldigt värdefulla, och 
något som både minskar vår och odlarnas sårbarhet. Vi har också intensifierat vårt 
arbete med att stärka småskaliga kaffeodlare inom ramen för International Coffee 
Partners. Hittills har vi nått över 105 000 deltagare och därmed redan nått målet 
om 100 000 deltagare till 2023. Vi har lagt mycket kraft på att utveckla nya digitala 
sätt att nå och stötta kaffebönder som deltar. Och vi har under året fått många 
bevis på att vårt arbete ger effekt. Deltagare som varit en del av ICP har en högre 
motståndskraft och har klarat sig bättre under pandemin än många andra. Vårt 
arbete med Coffee & Climate där vi stöttar bönder att hantera klimatförändringar 
är ett annat verktyg som vi arbetat hårt med under året. Det ska vi nu se till att 
sprida på bred front så att det når och stöttar än fler kaffeodlare över världen.  
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 Att säkra en hållbart långsiktig 
verksamhet - ekonomiskt, miljömässigt 
och socialt, är givetvis också vd:s 
viktigaste uppdrag från styrelsen.

Anders, hur ska Löfbergs under din ledning 
arbeta med hållbarhet? 
Ambitionen kan bara vara att vara ledande i hållbarhets -
frågorna inom kaffebranschen. Löfbergs ska stå först 
i ledet och driva på mot en hållbar framtid på den 
här planeten. Vi måste våga leda och gå först, och 
tillsammans med kunder och samarbetspartners 
ska vi nå framgång. Vi har under året uppdaterat 
vårt ramverk för vår hållbara affärsstrategi som 
utgår från de globala målen, våra värderingar och 
vår verksamhets största risker och möjligheter. 
Detta ramverk ska leda oss framåt mot allt tuffare 
målsättningar och ambitioner.

 Löfbergs ska stå först i ledet  
och driva på mot en hållbar framtid  
på den här planeten.

 Kaffet är hotat. Färre unga som ser en 
framtid inom kaffe. Klimat förändringar 
påverkar hårt, senast frosten i Brasilien 
som drivit upp marknads priset på 
kaffe. Hur arbetar Löfbergs för att 
säkra morgon  koppen och stärka nästa 
generation kaffe bönder? 
Vi är ett familjeföretag som funnits sedan 1906. 
Som ägare är vår vision att skapa goda stunder för 
kommande generationer. Kommande generationer 
kaffedrickare, kaffebönder, leverantörer och även 
kommande generationer Löfbergare. Alla våra insatser 
handlar om det.

Att vi som första rostare går in i plattformen Era of 
We med målsättning att demokratisera värdekedjan 
är ett annat exempel. Plattformen ger kaffebönderna 
praktisk möjlighet att nå konsument direkt och få ut 
ett högre värde av sitt kaffe. Jag tror att vi om några 
år kommer blicka tillbaka på etableringen av Era of We 
som ett stort och betydelsefullt steg för att förändra 
och förbättra kaffebranschen. 

Hur arbetar styrelsen och du  
som ordförande med att driva  
på hållbarhetsagendan?
Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten 
och ett sätt att göra affärer på, så det är därför 
också naturligt att hållbarhet genomsyrar styrelsens 
strategiska arbete och de beslut vi tar. Givetvis följer 
vi upp att vi går i riktning mot våra mål. Att säkra 
en hållbart långsiktig verksamhet - ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt, är givetvis också vd:s 
viktigaste uppdrag från styrelsen.

FÖRORD
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OM OSS

Familjen Löfberg,  
i tredje och fjärde 
generationen. 

ÄGARE

Karlstad 
Sverige

HUVUDKONTOR VOLYM

Sverige, Norge, Danmark, Finland, Estland,  
Lettland, Litauen, Storbritannien och Irland.

MARKNADER

25 032 ton
KAFFE (2019/20: 25 690) 

4,2 miljoner frp
READY TOPRODUKTER  
(2019/20: 4,0)

137 ton
TE (2019/20: 156)

MEDARBETARE

302 
(2019/20: 339)

RÖRELSERESULTAT  
(2019/20: -7,1)

39,9
miljoner kronor

VARUMÄRKEN

2020/2021

OMSÄTTNING 1 500 miljoner kronor (2019/20: 1 600)
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OM OSS

Det började redan 1906. Idag är vi 
ett av Nordens största familje ägda 
kaffe rosterier med en produktion 
som motsvarar 10 miljoner koppar 
gott kaffe – om dagen. Passionen 
för gott kaffe, möten mellan 
människor och att göra gott för 
människor och miljö har funnits 
med sedan starten. 

Löfbergs grundades av bröderna Anders, John och 
Josef Löfberg. Vi är fortfarande familjeägda, nu i 
tredje och fjärde generationen. Vi är ett värderings-
drivet företag med ett långsiktigt hållbarhets-
perspektiv i vår affärsverksamhet. På en marknad 
med hård konkurrens är vår styrka vår långa historia i 
kombination med viljan att ständigt utvecklas och gå 
i första ledet. Och att vi gärna bjuder in andra för att 
kunna gå ännu längre tillsammans. 

Organisation
Vi har en central organisation för koncern gemensamma 
frågor som HR, kommunikation, kvalitet och hållbarhet, 
ekonomi, strategi, varumärkes- och produkt utveckling, 
inköp och supply chain. Vår sälj organisation är uppdelad 
i tre affärsområden med eget resultatansvar. 

Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter, tre ägare 
och fyra externa ledamöter varav fyra kvinnor och 
tre män. I styrelsen ingår även två arbets tagar-
representanter och två suppleanter. Kathrine Löfberg 
är ordförande.   
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 Den operativa verksamheten styrs av koncern-
ledningen som består av elva personer, tre kvinnor och 
åtta män. Anders Fredriksson är vd och koncern chef 
sedan augusti 2021. Under verksamhetsåret 2020 /2021 
var Fredrik Nilsson tillförordnad koncernchef. I affärs -
planen som styr mot 2026 är hållbarhet en integrerad 
del. Hållbarhetsredovisningen omfattar alla varu märken 
och marknader inom Löfbergs gruppen (vars legala 
namn är AB Anders Löfberg).

Vår affär
I dag är vi 302 kaffeälskare verksamma i norra Europa 
som delar intresset för smak, trender, hållbarhet och 
mötet mellan människor. Kaffe i alla dess former är 
fortfarande kärnan i vår verksamhet och vi utvecklar 
ständigt nya produkter, tjänster och upplevelser som 
kan ge guldkant i vardagen för oss och vår omvärld. 

Vi är verksamma på ett tiotal kärnmarknader i norra 
Europa under varumärkena Löfbergs, Peter Larsen Kaffe, 
Percol, Green Cup, Kobbs och Superbonobo. Vi 
producerar även kaffe som säljs under våra kunders 
varumärken.

Retail
Direkt till slutkonsument från den fysiska 
och digitala kaffehyllan
Dagligvaruhandeln är vårt största affärsområde och 
svarar för 56 procent av försäljningen. Här dominerar 
ett antal stora kedjor som vi regelbundet förhandlar 
med. Vi erbjuder våra kalla och varma drycker till 
slut konsumenter under Löfbergsvarumärket i Sverige, 
Norge, Finland, Estland, Lettland och Litauen.  

OM OSS

I Storbritannien finns vi i butikshyllorna under varu-
märket Percol och i Danmark är vi kaffet för det danska 
folket under varumärket Peter Larsen Kaffe. 

Under året har vi sett en ökad försäljning via våra 
kunders digitala kanaler. Vi finns också på Amazon i 
Storbritannien och Sverige med Löfbergs och Percol 
varumärket. Där ser vi en ökad efterfrågan på produkter 
som inte finns tillgängliga i andra försäljningskanaler. 

Out of Home
Den serverade koppen  
och den kalla kaffedrinken 
Efterfrågan på den serverade koppen har vuxit under 
flera år, även om 2021 varit ett riktigt hårt slag mot 
hela branschen. Vår försäljning till hotell, restauranger, 
kaféer och arbetsplatser står för 31 procent av vår 
försäljning. Vi samarbetar med alla från det lokala 
kaféet till fina restauranger, privata och offentliga 
arbets platser och stora internationella kunder. Affären 
har ofta ett stort inslag av tjänster, till exempel ut-
bildningar i kaffekunskap, hållbarhet och att skapa en 
lönsam kaffeaffär. 

I Sverige är vi marknadsledande. I Danmark är vi starka 
inom servicehandeln och bygger stadigt upp vår närvaro 
i övriga delar av Ho Re Ca-marknaden. I Storbritannien 
och Baltikum är vi starkast inom hotell, kafé och 
restaurang. På norska marknaden arbetar vi med både 
kedjor och vending företag. Vi är en uppstickare i Finland, 
och växer stadigt inom alla segment och har en stor 
synlighet av Löfbergs varumärke. 

Private Label
Under kundernas egna varumärken 
Vi är stolta samarbetspartners till stora nationella 
och internationella kunder som IKEA, McDonalds och 
Circle K som kaffeproducent av deras egna varu-
märken. Vår styrka är att vi har den stora aktörens 
kapacitet för inköp och produktion, och den lilla 
aktörens flexibilitet i att anpassa produktionen 
efter specifika önskemål. Vår private label affär stod 
2020 /2021 för 13 procent av vår totala försäljning. 

Egna kaffebarer och popups 
Efterfrågan på den serverade koppen växer stadigt. 
Här möter vi också konsumenten direkt på olika 
sätt. I Sverige har vi egna kaffebarer i Stockholm 
och Karlstad, och vi använder mobila kaffebarer 
och popup-lösningar på alla marknader. I Danmark 
är vi en uppskattad partner på många av landets 
festivaler med vårt LIVE-koncept. Vi ser också en ökad 
efterfrågan av våra tjänster på olika typer av privata 
arrangemang och företagsevents.

Via våra egna digitala kanaler 
Under året har vi lagt stor kraft på att utveckla 
vår digitala närvaro och erbjuda våra produkter 
och tjänster direkt mot slutkonsument. Vi har idag 
e-handel i Norge och Danmark. Vår försäljning direkt 
mot slut konsument via dessa kanaler är fortfarande 
på låga nivåer men vi såg under verksamhetsåret en 
imponerande tillväxt på över 300 procent!

1 3  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N



VÅR FÖRSÄLJNING PÅ OLIKA MARKNADER

BOLAGSSTRUKTUR

Löfbergs (AB Anders Löfberg)

Bröderna Löfberg AB

Kaffehuset i 
Karlstad AB

Löfbergs  
i Karlstad AB

Löfbergs  
Lila AB

Peter Larsen  
Kaffe A/S 

(Denmark)

Löfbergs 
Lila A/S  

(Norway)

Löfbergs 
Finland OY

Löfbergs 
Baltic SIA

Löfbergs Ltd. 
(UK)

Food Brands 
Group Ltd.  

(UK)

Löfbergs  
Canada Inc.

Kontor RosteriHÄR FINNS VI Försäljning

OM OSS

Sverige 50,3 % (51)

Danmark 19,6 % (19)

Litauen 1,9 % (1,9)

Norge 5,7 % (6)

Estland 1,6 % (2)

Storbritannien 6,4 % (9)

Finland 10,6 % (6)

Lettland 2,5 % (3)

Övriga  1,5 % (2)

 (föregånde år)
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Vår strategi med sikte  
mot 2030
2020 lanserade vi en uppdaterad strategisk inriktning 
för hela Löfbergs med uppdaterade värderingar, syfte 
och ambition och affärsplan mot 2030. Strategin tar 
avstamp i en omfattande omvärldsanalys, en så kallad 
PESTLE-analys för att förstå hur världen kommer att 
fungera 2030. FN:s globala mål har varit vägledande 
i hela arbetet. Som ett led i vårt strategiarbete har 
vi också uppdaterat våra mål för hållbar utveckling 
och lanserat ett nytt ramverk för hur vi driver, mäter 
och redovisar hållbarhet. Se vårt Sustainable Business 
Framework på sidan 20.

Purpose 
To make people belong together. 

Ambition 
By 2030 we have doubled our  

positive impact on all stakeholders.  
Half of everything we do 2030  

we didn’t do 2020.

OM OSS
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Värderingar styr och  
skapar tydlighet
Sedan 1906 har vi varit, och är än idag, ett värderings-
styrt familjeföretag. Våra värderingar fungerar som 
en kompass för hur vi agerar mot varandra och vår 
omvärld, de förenar oss alla som arbetar inom Löfbergs 
och fungerar som riktlinjer för våra beteenden och 
beslut, så att vi når våra mål och skapar värde för våra 
intressenter. Det skapar en trygghet och gör att vi vågar 
ta ställning och driver frågor som är viktiga för oss. 

Under 2019 uppdaterade vi våra värderingar för att de 
än tydligare ska stötta de beteenden som vi behöver 
för att fortsätta utvecklas och nå våra mål i en alltmer 
snabbrörlig värld. Värderingarna är integrerade i hela 
verksamheten och styr våra utvecklingsinsatser för 
medarbetare och ledare, i medarbetar samtal, löne-
samtal, rekryteringar, på avdelnings möten, i beslut och 
svåra samtal.  

Vi mäter löpande hur organisationen uppfattar 
att vi lever våra värderingar genom veckovisa puls-
undersökningar. Detta ger oss ett bra underlag för att 
löpande arbeta med och göra insatser för att säkra att 
vi rör oss i rätt riktning och lever som vi lär. 

We are Together
We create and learn together. Together we make things happen.  

Together we are stronger, and together is more fun.

We are Inclusive  
We meet all people and ideas with an open mind,  

no matter background or believes. Being inclusive help us  
see new perspectives which make us smarter.

We are Accountable 
We are all accountable for everything we take active or passive part in.  

We look at ourselves and the choices we make, understanding their effect  
on the world around us. Our perspective is infinite; we are here to stay. 

We are Enterprisers 
We dare to undertake new ventures, test new ideas and love doing  

good profitable business. By never standing still, challenge the status quo  
and staying true to our purpose, we grow. 

OM OSS
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VÅRT HÅLLBARHETSARBETE
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TOGETHER INCLUSIVE ACCOUNTABLE ENTERPRISERS

OUR SUSTAINABLE BUSINESS FRAMEWORK

INCLUSIVE
2030 Ambition: 

A fully diverse  
and inclusive business.

FAIR
2030 Ambition: 

A fair, performance driven and fully 
transparent value chain.

CIRCULAR
2030 Ambition: 

100 % circular and fossil free.  
Zero waste.

BEING CHANGEMAKERS
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Världens forskare är eniga om att läget för klimatet är akut. Den bio logiska 
mångfalden minskar, våra ekosystem rubbas och mänskliga aktiviteter är 
orsaken. Jordens resurser är inte oändliga. Samtidigt ser vi stora sociala 
utmaningar med ökad polarisering och en växande ojämlikhet. På Löfbergs 
är vi fast beslutna om att stå i första ledet och bidra till en hållbar framtid. 
Vår utgångspunkt är att minimera vår negativa påverkan och maximera vår 
positiva. Perspektivet har alltid varit att bygga för kommande generationer. 

OUR SUSTAINABLE BUSINESS FRAMEWORK

Vårt ”Sustainable business frame work” beskriver rikt-
ningen och ambitionen för vårt hållbarhets arbete på 
alla marknader, i vår värdekedja och som samhällsaktör. 
Ambitionerna och målen är satta i linje med både FN:s 
globala mål och Parisavtalet för klimat.

 There’s no business  
 on a dead planet.

Samhällsansvar  
inom planetens gränser

För att nå social hållbarhet inom 
planetens gränser strävar vi efter 
att de sju grundprinciperna i väg-

ledningen för organisationers 
samhällsansvar (ISO 26000)  

ska genomsyra allt vi gör. 

Ansvarsskyldighet

Transparens

Etiskt uppträdande

Respekt för intressenterna

Respekt för lagen

Efterlevnad av internationella  
uppförandenormer

Respekt för  
mänskliga rättigheter

Allt liv på jorden kräver välfungerande ekosystem. Det 
förutsätter ett klimat som gör planeten beboelig, en rik 
biologisk mångfald, tillgång till rent, friskt vatten och 
ren luft. Vi behöver agera cirkulärt och använda våra 
resurser så att vi inte tar mer än vi ger tillbaka. 

Våra värderingar är grunden i vårt hållbarhetsarbete. 
De styr våra beslut och hur vi arbetar. Vi förbinder 
oss helhjärtat till FN:s globala mål för en hållbar ut-
veckling, vilka vägleder oss i vårt agerande och våra 
målsättningar. Vi är övertygade om att näringslivet har 
en avgörande roll i arbetet med att nå målen.
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Globala utmaningar 
Vi är små i vissa avseenden, men stora nog att göra 
skillnad på många områden. Vi kan påverka både 
människors välbefinnande och bidra till en välmående 
planet. De globala utmaningar vi antagit handlar om: 

Planeten 
- Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, 
ohållbar resursanvändning. 

Människan 
- Möjligheter för nästa generation när det gäller 
välstånd, jämlikhet och välbefinnande. 

Vårt fokus
För att möta de globala utmaningarna ligger vårt fokus 
inom tre områden. Dessa områden vägleder oss i att 
göra kloka och hållbara val som bidrar till såväl vår 
affärsnytta som samhällsnyttan. 

OUR SUSTAINABLE BUSINESS FRAMEWORK

Vår ambition är att gå från en linjär till en fullt 
cirkulär verksamhet utan negativ inverkan på 
planeten. Att förvalta jordens resurser, sträva efter 
en hållbar produktion och konsumtion samt minska 
klimatpåverkan bidrar direkt positivt till de globala 
hållbarhetsmålen 8, 12 och 13.  

Vi ska bidra till en mer rättvis ekonomisk tillväxt 
för världens småskaliga kaffeodlare. Vi tror på att 
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OUR SUSTAINABLE BUSINESS FRAMEWORK

trans formera kaffets värdekedja. Vi vet att certifierat 
kaffe gör skillnad och att vi kommer längre genom 
att arbeta tillsammans med andra för att stärka 
kaffe odlar samhällen världen över. De globala hållbar-
hetsmålen 1, 2, 6, 8, 13 och 15 genomsyrar vår ambition 
om en rättvis och transparent värdekedja, i samspel 
med planetens ekosystem. 

Vi har bestämt oss för att bidra till ett samhälle som 
präglas av inkludering och mångfald. Vi börjar med oss 
själva och vår egen verksamhet men gör också vad vi 
kan för att inspirera och påverka andra och använda 
vår röst i debatten. De globala hållbarhetsmålen 5, 
8 och 10 vägleder oss i vår ambition om en fullt ut 
inkluderande verksamhet som präglas av mångfald.  

Changemakers
För driva verklig förändring måste vi vara både 
nytänkande och modiga. Sedan vi grundades 1906 
har vi strävat efter att vara pionjärer inom hållbarhet 
och våga ta det första steget, en roll vi ska förstärka 
framgent. Vi går gärna först och gläds när vi inspirerar 
vår omvärld, men når ofta våra mål genom att 
samarbeta med andra. Inte minst inom hållbarhet. 
I linje med det globala hållbarhetsmålet 17 tror vi på 
kraften att göra saker tillsammans. 

Våra tydliga värderingar skapar en trygghet och gör 
att vi vågar ta ställning, höja rösten och driva frågor 
som är viktiga för oss. Och vi kommer fortsätta att 
transparent rapportera och dela med oss av såväl 
framgångar som motgångar. 

Vi har inte alla svar och vi vet inte exakt hur vi ska nå 
våra mål än, men vi vet att med höga ambitioner och 
mål tenderar vi att finna vägar för att uppnå dem. 
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 2030 ambition – 100 % circular and fossil free.

Våra ambitioner för 2030
Cirkularitet är en förutsättning för hållbar utveckling. 
För att kunna röra oss från en linjär ekonomi till en 
cirkulär, krävs en smartare produktion och produkt-
design, och mer hållbara konsumtionsmönster. 
Löfbergs strävar efter att vara 100 procent cirkulära 
och minimera vårt avfall.

Cirkularitet är vårt mind-set. Vi strävar efter att 
bli helt cirkulära genom cirkulära designmodeller, 
ta vara på alla resurser, minska koldioxidutsläppen 
och fossilbaserade resurser i alla våra produkter och 
förpackningar. Vi vill använda kaffets fulla värde och 
finna nya sätt att omvandla avfall till resurser.

Vi uppmanar kunder och andra aktörer vi har i våra 
nätverk att göra samma sak. Som en del av ett eko-
system, och tillsammans med partners som delar 
samma värderingar, utvecklar och skapar vi ett håll-
bart och cirkulärt företag för framtiden.

All mat som produceras ska konsumeras som mat, 
annars ska den återvinnas och användas på andra 
smarta sätt.

Mål

2025 

100 % 
förnybar energi i egen produktion.

 
2030

50 % 
minskning av matsvinn i egen produktion 
och Single Served & Ready To.

100 % 
materialåtervinningsbart från förnybara 
och/eller återvunna källor i alla våra 
förpackningar.

100 % 
fossilfria, minska klimatutsläpp till 
nettonoll.

CIRCULAR
MÅL & RESULTAT

Åtaganden 

Cirkulärt förhållningssätt  
i allt vi utvecklar och gör. 

Reduce, reuse, recycle, renew.

Finna nya och cirkulära sätt  
att använda och kommersialisera 
alla resurser i hela värdekedjan.

Gå från fossila till  
förnybara resurser.   
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ENERGIANVÄNDNING I VÅRA ANLÄGGNINGAR
(MWh. Gäller anläggningarna i Karlstad, Viborg och Riga. 

Båda våra rosterier i Karlstad drivs idag av förnybar energi.  
I rosteriet för malet kaffe har vi haft en inblandning av grön propan 
sedan 2017, som vi skalat upp fram till mars 2021 då vi övergick till  

100 procent biogasol. I vårt rosteri i Viborg har vi rostat med biogas 
sedan 2014. Gällande rosteriet i Riga är det en utmaning att finna  

ett bra alternativ till den fossila natur  gasen, vilket gjort  
att målet reviderats och för längts till 2025.

VÅRT MÅL TILLSAMMANS MED HAGAINITIATIVET

Vårt klimatmål i Hagainitiativet har under de senaste tio åren varit att utsläppen av växthusgaser per producerat ton kaffe ska minska 
med minst 40 procent till 2020 (jämfört med basår 2005). Redan 2018/2019 nådde vi det målet. I samband med det tionde klimatbokslutet 
antog alla medlemmarna i Haginitiativet nya, ambitiösa mål om att minska utsläppen i scope 1 till nettonoll. I Scope 2 ska all inköpt energi 
vara förnybar eller återvunnen, och utsläpp i scope 3 ska kartläggas, identifieras och en strategi för att minska dem ska tas fram utifrån 
väsentlighet och rådighet. I jämförelse med företagens basår har Hagainitiativets samlade utsläpp inom scope 1 minskat med 50 procent, 
motsvarande cirka 1,9 miljoner ton CO2e!

av vårt producerade kaffe i Karlstad  
kasserades som svinn. Det motsvarar  
5 kg svinn per producerat ton kaffe.

Vi är stolta över att vi tack vare en effektiv process har en för-
hållande vis liten mängd svinn i den egna produktionen, men vi är 
trots det inte nöjda. Under det senaste året har en kartläggning 
över alla rest strömmar i den egna produktionen i Karlstad genom-
förts. Verk sam hets  året 2020/2021 är vårt basår i målet om att 
halvera svinnet till 2030.

Avseende Single Served & Ready To kvarstår vissa upp gifter för att 
kunna fastställa en tillförlitlig siffra som basår.

0,5 %

SÅ STOR ANDEL AV VÅRT PRODUCERADE  
KAFFE KASSERADES SOM SVINN

Fossil energiFörnybar energi

SÅ MYCKET VÄXTBASERAT  
FÖRPACKNINGSMATERIAL ANVÄNDER VI

Endast 24 % av allt förpacknings material vi använder 
kommer från fossil råvara. Under året har vi haft stort fokus 

på att utveckla ett åter vinnings   bart förpacknings material av 
polyeten, ett så kallat mono material. Nästa steg i utvecklings-

arbetet är att öka den förny bara andelen i materialet, med 
strävan om att ha ett helt cirkulärt flöde av plast 2030.

Klimatutsläppen minskade med 42 procent jämfört med  
föregående år (73 procent jämfört med basår). Under senare  
delen av verksam hetsåret gjordes en övergång till 100 procent  
fossilfri biogasol vid vårt rosteri för malet kaffe i Karlstad. Till följd  

av pandemin har mycket få tjänsteresor gjorts under året.

*Scope 1 och Scope 2 i den svenska och danska verksamheten,  
samt tjänsteresor i den svenska verksamheten.

SÅ ÄR VÅRA KLIMATUTSLÄPP FÖRDELADE*
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Våra ambitioner för 2030
En rättvis tillväxt på kommersiella villkor, där grund-
läggande mänskliga rättigheter respekteras, är en 
förut sättning för hållbar utveckling. Vi strävar efter att 
vara en drivkraft när det kommer till att skapa bättre 
möjligheter för kaffeodlare och deras samhällen världen 
över. Vi arbetar i vår egen värdekedja såväl som genom 
utvecklingsprojekt med småskaliga kaffeodlare. 

Vi strävar efter att minimera risker i leverantörskedjan 
genom att aktivt arbeta med riskbedömningar, 
långsiktiga relationer och att ständigt utveckla 
och följa upp vår uppförandekod för leverantörer. 
Certifieringar är ett av våra viktigaste verktyg för att 
minska riskerna och säkra en tredjepartskontroll.  

Vi vill förändra befintliga affärsmodeller och genom 
det öka kaffeodlarnas del av kakan på den globala 
kaffemarknaden. Vår övergripande ambition är att öka 
kaffets värde och balansera ojämlikheter i värdekedjan.

Bidra till rättvisa och ökad 
transparens och spårbarhet  
i värdekedjan.

Genom vårt engagemang i 
Era of We-plattformen främja 
direkt relationer mellan odlare, 
rostare och konsumenter.

Stärka småskaliga 
kaffeodlarsamhällen.

Minska hållbarhetsrisker i 
våra inköp genom nära och 
långsiktiga relationer med 
odlare, riskvärdering kopplat 
till mänskliga rättigheter, 
uppförandekod samt 
tredjepartscertifieringar. 

Mål

2023 

100 000 
kaffeodlare ska förbättra sina försörjnings-
möjligheter inom ramen för ICP. 

  

2025

100 % 
av allt inköpt råkaffe ska vara certifierat 
av oberoende part (Fairtrade, Rainforest 
Alliance eller ekologiskt).*
*En andel kan vara verifierat med annan metod som visar på likartad, 
dokumenterad effekt på hållbar utveckling.

 

2030

50 % 
av allt inköpt råkaffe ska förutom  
annan hållbarhetscertifiering även  
vara ekologiskt certifierat.

FAIR
MÅL & RESULTAT

 2030 ambition - A fair, performance driven  
 and fully transparent value chain.     

Åtaganden 

Idag är 98,4 % av alla 
produkter inom våra egna 
varumärken certifierade.  
 

98,4 %

SÅ STOR ANDEL AV ALLA VÅRA PRODUKTER
INOM EGNA VARUMÄRKEN ÄR CERTIFIERADE

Nu tar vi nästa kliv med målet att allt inköpt kaffe 
ska vara certifierat, även det vi producerar under 
våra kunders egna varumärken. Alla produkter inom 
Löfbergs varumärke är certifierade sedan 2019.
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BRASILIEN 

COLOMBIA 

DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 

EL SALVADOR 

GUATEMALA 

HONDURAS 

PERU

ETIOPIEN

KAMERUN 

TANZANIA 

UGANDA

INDONESIEN 
VIETNAM

HÄR HAR VI SEDAN 2001 BIDRAGIT TILL ICP-PROJEKT

105 028 deltagare 23 projekt  13 länder
SÅ MYCKET AV RÅKAFFET VI KÖPER IN  

ÄR CERTIFIERAT

Till följd av pandemin såg vi en minskad försäljning på Out of Home-
marknaden, det vill säga det kaffe som dricks utanför hemmet. 

Detta påverkade särskilt nyckeltalen för Fairtrade och ekologiskt.

Sedan 2011 har vårt mål för 2020 varit att alla produkter  
inom våra varumärken ska vara certifierings märkta. Vi nådde 

98,4 procent 2020 / 2021 och har utökat målet till 2025 att omfatta 
en hållbarhetscertifiering av allt inköpt råkaffe, både för egna 

varu märken och private label. Vi har också målet att 50 procent av 
allt hållbarhets certifierat kaffe även ska vara ekologiskt 2030.

Ekologiskt

Ekologiskt / Fairtrade

Fairtrade

Rainforest Alliance   

Rainforest Alliance / Ekologiskt   

UTZ Certified 

UTZ Certified / Ekologiskt

100%

2018/20192010/2011 2019/2020 2020/2021

Trots de svårigheter som pandemin fört med sig har ICP målmedvetet fortsatt sitt arbete med att utbilda 
och förbättra levnadsvillkoren för småskaliga kaffeodlare och deras samhällen. Just nu pågår 6 aktiva 

projekt i Sydamerika, Afrika och Asien, och målet om att nå 100 000 deltagare till 2023 har redan uppnåtts!
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En inkluderande arbets plats 
med medarbetare som speglar 
samhället

Använda vår röst och våra 
varumärken för att ta ställning 
för ett mer inkluderande 
samhälle.

Mångfald och inkludering 
centralt i alla sponsorskap och 
samarbeten. 

Mål

2023 
Alla våra medarbetare upplever att de får 
likvärdiga möjligheter, är inkluderade och 
rättvist behandlade. 

2026
Våra medarbetare ska spegla  
den marknad där vi verkar.

Jämn könsfördelning bland våra ledare 
och minst 20 procent av ledarna ska ha 
internationell bakgrund. 

Våra investeringar i samhället ska driva 
inkludering och vara jämnt fördelade 
mellan kvinnor, män eller neutralt.

Våra ambitioner för 2030
Löfbergs vill bidra till ett mer inkluderande samhälle. 
Vi tror på den inneboende kraft som finns i en 
inkluderande kultur.  Då kan vi fullt ut använda den 
styrka mångfalden bland våra medarbetare innebär, 
och bidra till en hållbar utveckling.

Vi vill erbjuda våra anställda en medarbetar upplevelse 
där alla behandlas med respekt, kan vara sig själva 
och bidra. En plats fri från diskriminering. Vi behöver 
en mångfald av perspektiv i våra team, det hjälper oss 
att se nya perspektiv vilket gör oss smartare och mer 
lönsamma.

Vi tar viktiga steg varje dag, men vi är inte klara. 
Självklart startar vi med oss själva. Men vi gör också 
vad vi kan för att inspirera andra, tar ställning och 
använder vår röst och vår makt för att verka för ett 
mer inkluderande samhälle. Som sponsor, partner och 
en röst i samhället. Det handlar om vad vi tror på, och 
vilka vi är. Det handlar om att fortsätta vara relevanta 
för alla våra intressenter. Och det handlar om att leda 
vägen för ett mer inkluderande samhälle - för alla.

INCLUSIVE
MÅL & RESULTAT

 2030 ambition - A fully diverse  
 and inclusive business.

Åtaganden 
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Vi mäter löpande våra medarbetares 
välmående i temperatur undersökningar  

i verktyget Winningtemp. 

Vi har valt ut ett antal frågor som kopplar 
direkt till målen på föregående sida. 

Vi följer att trenden går åt rätt håll  
och att vi inte har en diskrepans  

mellan män och kvinnor. 

INKLUDERANDE KULTUR

FÖRDELNING AV INVESTERINGAR

Kvinnor 17,1 % 

Män  51,9 % 

Neutralt 32 % 

Inkluderar investeringar i lokalsamhälle  
så som förenings  liv, idrott och kultur.  

Inkluderar inte ut veck lings projekt i odlar länder. 
Med neutralt avses till exempel arenor och 
mötes platser för kultur, och mixade lag. 

MÅNGFALD BLAND MEDARBETARE OCH LEDARE

Nästan alla medarbetare (99%) är fast anställda på heltid. 1% är bemanningsanställda och arbetar  
huvudsakligen i vår produktion i Sverige, samt i verksamheterna i Danmark och Storbritannien.  

Tabellen avser fast anställda.

* Uppgifter gällande internationell bakgrund finns endast tillgänglig för den svenska verksamheten. 

ANTAL 
 MEDARBETARE MÄN KVINNOR INTERNATIONELL  

BAKGRUND*

Totalt Löfbergs Group 
Totalt 302 61 % 39 % - 
Ledande befattningar 62 71 % 29 % - 

Sverige 
Totalt 170 61 % 39 % 7 % 
Ledande befattningar 31 58 % 42 % 9 % 

Danmark 
Totalt 65 65 % 35 % - 
Ledande befattningar 10 90 % 10 % - 

Lettland  
Totalt 36 51 % 49 % - 
Ledande befattningar 10 70 % 30 % - 

England  
Totalt 20 68 % 32 % - 
Ledande befattningar 6 83 % 17 % - 

Norge  
Totalt 6 68 % 32 % - 
Ledande befattningar 2 100 % 0 % - 

Finland 
Totalt 5 61 % 39 %  -
Ledande befattningar 3 100 % 0 %  -
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INTRESSENTDIALOG

Organisation
Löfbergs är en inkluderande,  

stimulerande och utvecklande organisation  
som jag är stolt över att tillhöra.

Partners & Leverantörer
Löfbergs gör det möjligt  
för oss att leva vårt syfte  

och vår vision.

Marknad & Samhälle
Löfbergs erbjuder produkter, tjänster  

och upplevelser som ger mig förutsättning  
att bygga relationer och leva ett  

meningsfullt liv.  

Ägare
Löfbergs hjälper oss att nå vår vision  

att skapa goda stunder för kommande  
generationer genom hållbarhet,  

tillväxt och finansiell styrka.

För att vara relevanta för omvärlden så att vi når våra mål har vi en kontinuerlig dialog med våra intressenter.

To make  
people belong 

together
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EXEMPEL PÅ DELAR I INTRESSENTDIALOGEN

INTRESSENT DIALOG VIKTIGA DELAR

Marknad & Samhälle

- Konsumenter
- Myndigheter
- NGO:s
- Samhälle

Konsumentkontakt och -konsumentundersökningar, 
möten, event, workshops, seminarier, projekt,  
inspektioner och revisioner

Konsumentupplevelse, hälsa och välmående, 
mångfald, sponsring, samhällsansvar, certifieringar, 
klimatpåverkan, biologisk mångfald, skyddsvärd natur 
och avskogning, mänskliga rättigheter, lagefterlevnad

Organisation

- Fackföreningar
- Medarbetare
- Chefer
- Styrelse

Medarbetarundersökningar, möten, event,  
workshops, seminarier, utbildningar, förhandlingar, 
rådgivning, inspektioner

Hälsa och välmående, värdegrund, uppförandekod, 
inkludering, mångfald, samhörighet, säkerhet på 
arbetsplatsen, lagstiftning arbetsmiljö

Partners och leverantörer

- Kunder
- Nätverk
- Banker, kreditinstitut
- Branschorganisationer
- Certifieringsorgan 
- Leverantörer och traders

Kundundersökningar, kundcenter, möten, besök,  
event, workshops, seminarier, utbildningar, kurser,  
projekt, revisioner och inspektioner

Kundnöjdhet, omvärldsbevakning, långsiktiga 
relationer, sponsring, partnerskap, lobbying, 
biologisk mångfald, skyddsvärd natur & avskogning, 
klimatpåverkan, certifieringar, mänskliga rättigheter, 
lagefterlevnad

Ägare Ägarråd, möten, besök, undersökningar Ansvar, engagemang, långsiktighet, utveckling, 
samarbeten, hållbarhet, finansiell tillväxt, 
omvärldsbevakning
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En hållbar utveckling förutsätter 
sam arbete. Vi vet också att vi blir 
bättre genom att lära av andra.  
Vi engagerar oss i nätverk och olika 
initiativ för att påverka samhälls
utvecklingen och dela kunskap 
och erfarenheter med andra kring 
hållbarhet. 

Vi investerar i samhället på olika vis, genom skatter, 
sponsring och olika typer av samarbeten med kunder 
och partners. Våra investeringar bidrar både i odlar-
länder och på våra hemma marknader och vi väljer att 
satsa där vi vet att vi kan göra störst nytta.

Samarbeten stöttar småskaliga 
kaffeodlare
Till dags dato har vi stöttat över 190 000 kaffeodlare 
genom olika utvecklingsprojekt. Störst är insatsen 
inom International Coffee Partners (ICP) där vi arbetar 
tillsammans med en rad andra familjeägda kaffe-
företag. Vi investerar cirka 1,7 miljoner kronor varje år 
inom ramen för ICP för att stötta småskaliga kaffe-
odlare. Tillsammans med kunder och konsumenter 
bidrog vi i år också med cirka 28 miljoner i extra 
premier till kooperativ och betalning till kaffeodlare 
genom Fairtrade-systemet. 

MÅL 17 – KRAFTEN I ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS
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 Sponsring som leder till en mer 
inkluderande och jämlik idrott
Både större och mindre idrottsföreningar sponsras av 
oss på flera av våra marknader. I Danmark är vi stolta 
partners till elitfotbollsklubben för män, Viborg FF, och 
ett av de främsta handbollslagen för kvinnor, Viborg 
HK. Vi är också stolt medgrundare och sponsor till det 
danska projektet Knus Kræft som samlar in pengar 
till cancersjuka barn. I Sverige är vi sedan många år 
huvudsponsor till en av Sveriges mest framgångsrika 
ishockeyföreningar: Färjestad BK. Föreningen har lag 
för kvinnor och män i olika åldrar som vi stöttar i vårt 
samarbete. Vi är också sponsorer till svenska alpina 
skidlandslaget där vi bland annat har ett mycket nära 
samarbete med VM-medaljören Anna Swenn-Larsson. 

Våra värderingar leder oss när vi väljer vad vi ska 
sponsra. Tillsammans med de vi sponsrar arbetar vi 
till exempel för en mer inkluderande och jämlik idrott. 
Målet för 2026 är att våra sponsorpengar ska fördelas 
lika mellan män och kvinnor eller vara könsneutralt.

Skatt – en av våra viktigaste  
investeringar i samhället 
Att betala skatt är en självklar del av våra investeringar 
i samhället. För oss handlar det om att ta ansvar och 
betala för det offentliga system och de viktiga tjänster 
som är en förutsättning för att vår verksamhet och 
samhälle ska fungera. Vår policy är att alltid betala 
skatt i det land där intäkterna uppstår och vi följer 
vedertagna principer beträffande internprissättning.  

MÅL 17 – KRAFTEN I ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS

Skapat och levererat 
ekonomiskt värde
Intäkter  ..............................................1 543 412

Rörelsekostnader ...............................  -1 223 133

Löner och ersättningar till anställda ..... -227 466

Betalningar till finansiärer  ...................... -11 248

Skatt till den offentliga sektorn
Sverige  ...................................................-2 598

Danmark ................................................. -1 556

Norge  ..................................................... -1 333

Lettland  ......................................................-51

Storbritannien ................................................0

Kanada  .........................................................0

Investeringar i samhället ..........................-7 700

Behållet ekonomiskt värde  ..................... 68 225

(alla siffror i tusentals kronor)
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Samarbete för en  
hållbar framtid
Vi vet att vi måste samarbeta för att uppnå en hållbar 
utveckling. Vi vet också att vi blir bättre genom att 
lära av andra. Därför engagerar vi oss i en rad nätverk 
och initiativ för att påverka samhällsutvecklingen och 
dela kunskap och erfarenheter kring hållbarhet med 
andra aktörer. Här är några exempel på gemensamma 
initiativ och samarbeten som vi är engagerade i.

Internationellt

International Coffee Partners
Tillsammans med sju andra privatägda europeiska 
kaffeföretag driver vi sedan 2001 den icke vinstdrivande 
organisationen International Coffee Partners. ICP:s 
mål är att skapa bättre levnadsvillkor för småskaliga 
kaffebönder. 

Coffee & Climate
Tillsammans med medlemmarna i International Coffee 
Partners och andra kaffeföretag, Sida och lokala ideella 
organisationer driver vi Coffee & Climate som hjälper 
småskaliga odlare att hantera klimatförändringar.

Sverige

Hagainitiativet
Ett företagsnätverk som arbetar för att minska 
näringslivets klimatpåverkan genom tuffa gemen-
samma mål och en tydlig påverkanstrategi.  
I nätverket finns 12 medlemmar, däribland Axfood, 
McDonald’s, Coca-Cola och Lantmännen. 

Livsmedelsföretagen
Livsmedelsföretagen (Li) representerar livs medels -
industrin i Sverige. Li är en del av Svenskt Näringsliv och 
medlem i FoodDrinkEurope. Li:s Hållbarhetsmanifest 
innehåller fem åtaganden inom hållbarhetsområdet 
som medlemmarna kan ansluta sig till. 

Hållbar Livsmedelskedja
Nätverk bestående av 15 ledande svenska livs medels-
företag som tillsammans med Världs naturfonden tar 
aktivt ansvar för att ställa om och bidra till en mer 
hållbar livsmedelskedja. Fokus på att ta fram ”En 
färd plan för Hållbar Livsmedelskedja 2030” där mål 
formuleras för livsmedelskedjan som helhet men även 
för vissa sektorer.

CSR Sweden
Företagsnätverk som fokuserar på företagens sam hälls-
ansvar och samhälls engagemang. Löfbergs  gruppen 
sitter i styrelsen via Martin Löfberg. 

Fossilfritt Sverige
En plattform för dialog och samverkan mellan företag, 
kommuner och andra typer av aktörer som vill göra 
Sverige fritt från fossila bränslen. 

RISE nätverk Mat & Miljö
Mötesplats för intressenter i livsmedelskedjan  
med syfte att ta del av senaste kunskap, fakta  
och händelser inom miljöområdet.

100 %klubben
Genom 100 %-klubben vill Atea utmana  
organisa tioner att se över sin livscykelhantering  
av IT-produkter för att öka andelen återanvända  
och återvunna enheter.

Danmark

Food & Bio Cluster Denmark
Nätverk med fokus på kunskap, utveckling och håll bar-
het för intressenter i livsmedelskedjan i Danmark. 

Dansk Institut for Etisk Handel
Dansk NGO som driver på för en etisk handel genom 
samverkan med näringsliv, offentlig sektor och 
intresseorganisationer. 

Fra Filantropi till Forettning via Dansk Industri
Dansk industris nätverk kring Agenda 2030. Inblick, 
inspiration och verktyg för att arbeta strategiskt med 
hållbar utveckling.

Danmark mod Madspild 
Nätverk med gemensamt åtagande att halvera 
matspillet till 2030. Initiativtagarna är 15 olika 
företag inom dansk detaljhandel och dansk 
livsmedelsproduktion samt intresseorganisationer. 

Kids Aid genom projektet Knues Kraft
Arbetar med att bidra med lite mer trivsel, hopp och 
glädje för cancerdrabbade barn och deras familjer i 
Danmark under sjukhusvistelsen. 

SAMARBETEN  /  MEDLEMSKAP
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Integrerat i hela vår 
verksamhet 
Vi jobbar fullt integrerat med hållbarhet. 
Ansvaret ligger på koncernledningen 
och styrs genom initiativ och mål i vår 
strategiska plan för hållbarhet. SE S. 20

I People & Culture finns vår Head of 
Sustainability, koncernledningens 
förlängda arm i verksamheten med 
flera interna forum till sitt förfogande. 
Ett exempel är den tvärfunktionella 
hållbarhetsgruppen som tar beslut i 
många frågor. Andra forum är miljö-
gruppen, förpackningsforum, temporära 
projektgrupper och arbetsgrupper 
kopplat till vår cirkulära omställning. 

Vår uppförandekod är det övergripande 
styrdokumentet för hållbarhetsarbetet. 
Koden bygger på Global Compact, som 
omfattar tio principer för mänskliga 
rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-
korruption samt barnrättsprinciperna, 
UK Modern Slavery Act och UK Bribery 
Act. Koden styr våra relationer med 
kunder, partners och andra intressenter. 
Löfbergs har även en uppförandekod 
för leverantörer som alla leverantörer 
förbinder sig att följa.

Alla medarbetare utbildas i uppförande-
koden och har ett ansvar att rapportera 
händelser och beteenden som 
bryter mot policies och värderingar. 
Rapportering sker till närmaste chef 

HÅLLBARHETSSTYRNING

eller HR. Det finns också ett system för 
anonym vissel blåsning som följs upp 
av CFO, Head of HR eller Sustainability 
inom en vecka. Under året har tre 
händelser kopplade till trakasserier 
rapporterats och hanterats av chef/HR.

För att fullt ut säkerställa anonymiteten 
hos vissel blåsaren implementeras 
nästa verksamhets år ett system 
där inkommande ärenden hanteras 
av en extern part, i linje med ny 
EU-lagstiftning. 

ISOcertifierade 
ledningssystem 
Tydliga ledningssystem är en hjälp i 
arbetet med att nå våra mål. Verk-
samhet är därför i väsentliga delar ISO-
certifierad. SE TABELL S. 36

 

CEO

People & Culture Finance

Brands & Product 
Development

Innovation & Circular 
Transformation

Retail Out of Home Private Label

ORGANISATION

Supply Chain
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CERTIFICATION DESCRIPTION

Certificate of Health Issued by the Environment and Public health  
Committee of the Municipality of Karlstad, Sweden x

emarking Fulfillment of EC Directives regarding  
requirements for correct net quantity x x

ISO 9001 Quality Management Standard x x x

U.S. FDA Approval of the United States  
Food and Drug Administration x x

ISO 22000 Food Safety Management Standard x x x
FSSC 22000 Food Safety Management Standard x x
Safe Contractor Health and Safety Accreditation x
Dansk Retursystem Danish Recycling System x
EU Organic Organic Production x x x
Fairtrade Sustainable Supply Chain x x
FTI Swedish Packaging and Newspaper collection x
ISO 14001 Environment Management Standard x x
KRAV Organic Production x x

Organic Control Issued by the Ministry of Environment  
and Food of Denmark x x

Rainforest Alliance Sustainable Supply Chain x x x
Soil Association Organic Production x
STEMFS 2014:2 Energy audit x
UTZ Sustainable Supply Chain x x
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CIRCULAR

Från linjär till cirkulär
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Kaffe är fantastiskt! Vi älskar doften och smaken, att det ger oss energi 
och får oss att vakna. Kaffe är ett socialt kitt som får människor att 
träffas och umgås. Samtidigt vet vi att kaffe skulle kunna betyda ännu 
mer. Idag använder vi långt ifrån kaffets fulla potential. Det vill vi ändra 
på. Vi vill bidra till en 100 procent cirkulär produktion och konsumtion 
av kaffe, helt utan avfall. Kaffets klimatpåverkan är störst i odlarledet, 
80 till 90 procent, och därför riktar vi många av våra insatser mot 
odlarländer. Samtidigt arbetar vi hårt med att minska påverkan från  
vår egen produktion och verksamhet.  

Stora framsteg mot en 
klimat neutral och cirkulär 
verksamhet
Vi tog ett snack med Jonas Berg, Site Manager 
Sweden, och Madelene Breiling, Head of Supply 
Chain Development, som båda två arbetar från 
huvudkontoret i Karlstad. De är stolta över året som 
gått. Trots pandemins utmaningar har Löfbergs tagit 
stora kliv i resan mot en cirkulär produktion. 

”Vi arbetar på alla fronter med hållbarhetsfrågor, det 
är en fantastisk styrka i vår kultur på Löfbergs”, säger 
Jonas Berg. ”Alla tar ansvar, är nyfikna och driver 
framåt i sina respektive områden.”

Målet att ha en 100 procent cirkulär förpackning 2030 
känner sig Madelene Breiling trygg med. ”Vi är nu nära 
materialåtervinningsbara förpackningar. Framsteg 
och utveckling går otroligt fort och vi ser ett helt 

annat kundintresse. Konsumenttrycket blir starkare 
och det skyndar på materialutvecklingen. Vi har tagit 
stora kliv under det senaste året och utvecklar nu 
ett monomaterial tillsammans med en material- och 
maskinleverantör.” 

Trots en stark framtidstro finns det såklart utmaningar. 
”Det är viktigt att hitta en affärsmässig koppling i 
sin fossilfria resa, att designa om en leveranskedja till 
cirkulära material kan i vissa led vara kostsamt. Det 
är viktigt med gränsöverskridande samarbeten, att 
vi driver utveckling med alla aktörer i värdekedjan. 
Då kan investeringen bidra till både ökad försäljning 
och gemensamma miljövinster”, fortsätter Madelene. 
”Vår målsättning är att minska mängden material 
som används per kilo kaffe, att fasa ut fossil plast 
och ersätta den med förnybart, och att alla material 
som sätts på marknaden ska vara designade för 
materialåtervinning. Genom att använda så rena 
material som möjligt kan det återanvändas eller 
återvinnas och cirkulera flera gånger.”

CIRCULAR
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 Det är viktigt med gräns - 
 överskridande samarbeten, 
 att vi driver utveckling med  
 alla aktörer i värdekedjan.

Största investeringen  
i Löfbergs historia
För två år sedan påbörjades byggnationen av vad som 
skulle bli den största investeringen i Löfbergs historia. 
Uppdraget var att bygga ett nytt, specialiserat rosteri 
för hela bönor för att möta en ökad efterfrågan. Höga 
hållbarhetskrav har funnits med genom hela projektet 
på allt från byggnation, energi, inneklimat och utsläpp. 
Slutresultatet blev ett toppmodernt rosteri med en 
kapacitet på 10 000 ton per år som ligger i direkt 
anslutning till Löfbergs centrallager i Välsviken, Karlstad. 
Byggnaden är, precis som centrallagret, certifierat 
enligt Miljöbyggnad Silver vilket innebär extra höga krav 
på materialval, energieffektivitet och arbetsmiljö. All 
energi kommer från gröna källor.

”Vi har verkligen satt vår kunskap, prägel och själ i hela 
rosteriet. Utformningen av rosteriet har inte lejts ut. 
Vår egen projektgrupp har varit med i varenda detalj. 
Vi har lyckats fånga upp all kunskap som finns i vår 
organisation, och fått värdefulla insikter som förbättrat 
produktionsflödet och arbetsmoment”, säger Jonas. 
”Vi har utmanat oss själva hela vägen. Vi vill ligga i 
framkant. Det sporrar oss själva och även andra.”  

 Vi vill ligga i framkant. Det sporrar  
 oss själva och även andra.

CIRCULAR
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 Även på rosteriet för malet kaffe i centrala Karlstad 
har det hänt spännande grejer. ”I Karlstad har vi sedan 
2017 haft en inblandning av bio-propan i gasolen 
och hade som mål att 2020 bli helt gröna. Pandemin 
påverkade vår planerade omställningstakt lite, men i 
mars 2021 övergick vi helt till en biogasol från förnybara 
källor. Detta gör att båda våra rosterier i Karlstad 
nu drivs helt av grön energi”, förklarar Jonas. ”Vi är 
stolta över att nu ha minskat våra klimatutsläpp med 
73 procent sedan 2005. Till vårt rosteri i Viborg köper 
vi sedan länge 100 procent biogas via stadsnätet. I 
Riga är det fortfarande en utmaning att hitta en bra 
ersättning till naturgasen.” 

 Vi är stolta över att nu ha  
 minskat våra klimat utsläpp  
 med 73 procent sedan 2005.
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 Under året har även synen på avfall förändrats. ”Vi 
har jobbat än mer systematiskt med restströmmar från 
produktionen”, säger Madelene. “Att se nya lösningar 
och finna värden i sina restflöden, som upcycling, är 
spännande. Vi har bland annat testat att göra möbler 
av kaffe och plastavfall. Och börjat lära oss mer om 
att arbeta i samarbeten som sträcker sig över vår 
traditionella värdekedja – och skapa nya produkter som 
riktar sig mot nya kundsegment”, fortsätter hon. 

 Upcycling är spännande,  
 vi har testat att göra möbler  
 av kaffe och plastavfall.

”Det är sorgligt när prima kaffe måste slängas”, fyller 
Jonas i. ”Här har vi arbetat en hel del med våra rutiner 
för återdosering och produktionsprognoser. Vi har också 
dialoger med kunder om olika möjligheter för dem 
att till exempel ta emot så kallade ’skvättpallar’. Våra 
samarbeten med till exempel Circle K och Sculptur är 
verkligt bra exempel på innovation och vilken kraft vi 
kan ha tillsammans med våra partners.” 

CIRCULAR
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Kaffeproduktion (ton) Gasolförbrukning (x 100 kg) Elförbrukning (MWh) 

KAFFEPRODUKTION I FÖRHÅLLANDE TILL GASOL- OCH ELANVÄNDNING
(Gäller rosteriet i Inre Hamn, Karlstad)

Sedan 1991 har vi dubblerat vår kaffeproduktion vid rosteriet i Inre Hamn Karlstad,  
utan att öka el- och gasolanvändningen. Detta tack vare en rad olika effektiviseringsåtgärder.

Energiåtervinning 76 % (85)

Kompostering  11 % (0)

Materialåtervinning 13 % (13)

Destruktion 0 % (2)

Totalt 640 ton (478) 

 (föregående år)

2020201920182017201620112006200119961991

11 800

15 052

23 565

21 113

22 940

4 829
5 763 5 350 5 927 5 801

4 955

6 712 6 342 6 597
5 721

4 800
4 195 5 062

5 622 4 672

5 439

5 082 5 005 5 410 5 040

25 876

25 527

27 306

23 984

14 521

SÅ ÅTERVINNER VI VÅRT AVFALL 
(Gäller rosterier och lager i Karlstad)

Den totala mängden avfall ökade under året.  
Tack vare vårt fokus på restströmmar har vi under året 

minskat den andel som går till energiåtervinning  
och istället ökat komposteringen.

CIRCULAR

4 4  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N

FÖRORD OM REDOVISNINGENVÅRT HÅLLBARHETSARBETE SEDAN 1906CIRCULAR FAIR INCLUSIVEOM OSS



4 5  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N



Milstolpe på vägen mot 
cirkulära förpackningar
I vår strävan efter att vara 100 procent cirkulära 2030 
arbetar vi med en rad olika samarbetspartners för att 
hitta lösningar. Under året som gått har vi genomfört 
lyckade pilottester av en av världens första prototyper 
av en kaffeförpackning tillverkad av PE monomaterial. 
En milstolpe som gör det möjligt att få ett cirkulärt 
flöde av plast som används i kaffeförpackningar. 
Monomaterialstrukturen gör det möjligt att samla in, 
sortera och återanvända plasten många gånger. Det 
här betyder att det som tidigare var avfall i stället blir 
material till nya produkter.

Stort och smått för den biologiska mångfalden
Förlusten av den biologiska mångfalden är en lika akut risk som klimatfrågan.  
Vi behöver en omställning och att näringslivet tar ledarskap i frågan för att vända 
trenden. Det var också budskapet i en debattartikel vi skrev med sex andra företag 
och aktörer. Den publicerades i samband med EU-uppropet om krav på hårdare 
lagstiftning för att bevara skyddsvärd natur.

I Danmark beredde vi plats och sådde frön för att ge pollinatörer tillgång till viktig 
nektar och pollen. Vårt landmärke i Viborg, den ljusblå kaffekannan Madam Blue, 
omges nu av blomsterängar och pulserande liv med noggrant utvalda växter som 
passar vilda pollinatörer. 
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Tillsammans mot matsvinn
Under året gjorde vi IKEA sällskap i det ban brytande 
10x20x30-initiativet för att minska matsvinn. 
Initiativet går hand i hand med både det globala 
hållbarhetsmålet 12.3 om matsvinn, och vårt eget 
initiativ Circular Coffee Community där syftet är 
att eliminera allt avfall relaterat till kaffe. I 10x20x30 
kommer vi att mäta, målsätta och följa upp allt svinn 
och ta fram strategier för att minska det. 

Tillsammans med Circle K tog vi fram en blandning 
kaffe på bönor som annars riskerat bli svinn. Det unika 
svinn kaffet är ett resultat av ett mångårigt samarbete 
med Circle K och bidrog till en minskning av CO2-
utsläpp med cirka 60 ton. 

Avfall blir 3D printade möbler 
Redan förra året testade vi att göra möbler av restströmmar från produktionen 
tillsammans med vår partner Sculptur. Det resulterade i världens första 3D-printade 
kaffepodium, till stor del tillverkat av recirkulerat material. Nu fortsätter vi på det 
spåret och har under året drivit ett projekt där vi undersöker möjligheten att öka 
inblandningen av recirkulerat material och skala upp tillverkningen.
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Circular Coffee 
Community växer
Circular Coffee Community har fått ytterligare en 
partner. Hos vår kund Volkerts Fylke sparas all kaffe-
sump. Sumpen hämtas sedan upp av Daka ReFood, 
som använder kaffe sumpen för att producera energi 
och gödningsmedel.

– Vi har ett gemensamt ansvar att använda naturens 
resurser optimalt. Vår primära produkt är kaffe, 
men vi vet att kaffet har en mycket större potential 
än det vi använder det till. Det är därför vi skapat 
Circular Coffee Community där vi arbetar tillsammans 
med andra för att hitta lösningar som bidrar till en 
cirkulär kaffebransch med noll avfall, säger Lars 
Aaen Thøgersen, Chief Innovation and Circular 
Transformation Officer på Löfbergs.
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Tillsammans för en rättvis tillväxt
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För att trygga tillgång till kaffe i 
fram tiden arbetar vi till  sammans 
med en rad aktörer för att för
bättra kaffe  odlarnas livs villkor, 
utvecklings  möjligheter och för måga 
att anpassa sig till effekterna av 
klimat förändringar.  

Ett år av ökade risker  
– men också nya möjligheter 
Martin Löfberg är Chief Purchasing Officer på Löfbergs 
och ägnar en stor del av sin tid åt hållbara inköp. 
Vanligtvis reser han och hans kollegor många dagar per 
år och besöker kaffeodlingar och andra leverantörer. 
Han berättar hur pandemin försvårat arbetet och 
ökat hållbarhetsriskerna. Men också om hur digitala 
lösningar både kan ge en ökad transparens och enklare 
direktkontakt med kaffeodlarna. Det ger nya ökade 
möjligheter att ha en positiv påverkan.

Han är stolt över att Löfbergs som företag tar ansvar 
och främjar samarbete, engagerar sig i globala frågor 
och investerar i både den egna produktionen och i 
odlarled. ”Vi orkar hålla en bredd med begränsade 
resurser, och jobbar med helheten. Vi gör det vi kan för 
att minska riskerna och samtidigt ha ett kommersiellt 
framåtriktat perspektiv. Det måste hänga ihop för att 
vi långsiktigt ska kunna göra skillnad”, säger Martin.

”Pandemin har inneburit att vi inte kunnat vara på 
plats som vi brukar”, berättar Martin vidare.  

”Besöken är ett av våra viktigaste redskap. Det ger helt 
andra möjligheter till samarbeten när vi på plats ser 
hur klimatförändringar, infrastruktur och politiska läget 
i en region påverkar. Vi har trots frånvaron av att vara 
fysiskt på plats klarat oss ganska bra tack vare att vi 
har långa relationer med många odlare och haft en tät 
dialog via digitala kanaler."    

Hållbarhetsriskerna har ökat under pandemin. 
När människor kämpar för sin överlevnad blir det 
mindre fokus på arbetsvillkor, bekämpningsmedel 
och kvalitet. Hårdast drabbas de längst ner i kedjan, 
inte minst migrantarbetare som ofta plockar kaffet. 
”De kommersiella aspekterna blir ännu viktigare och 
att fokusera på hur vi bäst kan bidra till att riskerna 
minskar. Vi köper vårt kaffe direkt från odlarländer 
med så få mellanhänder som möjligt. En stor del 
kommer från kooperativ med småskaliga kaffeodlare. 
Kooperativen kan bestå av flera hundra medlemmar, 
trots det har vi full spårbarhet”, förklarar Martin.

 Vi köper vårt kaffe direkt från  
 odlarländer med så få mellan- 
 händer som möjligt.

En rättvis tillväxt på kommersiella 
villkor, där grundläggande mänskliga 
rättigheter respekteras är en förut
sättning för en hållbar utveckling 
– för oss, vår bransch och omvärld. 

Klimat förändringarna påverkar 
kaffeskörden och de 125 miljoner 
människor som livnär sig på kaffe. 
Mänskliga rättig  heter är ett risk
område inom hela jordbruks sektorn 
och kaffe är inget undan  tag.  

FAIR
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HÄRIFRÅN KÖPER VI VÅRT KAFFE

19 %
Centralamerika

Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Mexico, Guatemala

7 %
Asien

Vietnam, Indien, Indonesien,  
Papua Nya Guinea

68 %
Sydamerika

Brasilien, Peru,  
Colombia 

6 %
Afrika

Etiopien, Rwanda, Uganda, Kongo,  
Kenya, Malawi, Burundi

53  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N



EU:s logotyp för ekologisk produktion är obligatorisk på 
alla färdigförpackade ekologiska livsmedel. För importerade 
livsmedel är det frivilligt att använda märkningen. 
Används bara på livsmedel som odlats utan kemiska 
bekämpningsmedel och konstgödsel.

Ø-märket är en dansk ekologisk märkning. Märket får sättas på 
ekologiska varor som producerats och kontrollerats av Danmarks 
centrala livsmedelsmyndighet (Fødevarestyrelsen) och EU.

KRAV-märket sitter bara på livsmedel som har odlats  
utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel och GMO.
Dess utom innehåller produkterna bara naturliga tillsatser. 
Märkningen står även för god djuromsorg, socialt ansvar  
och ett hållbart klimat.

Soil Association Certification är den största märkningen för 
ekologiska varor i Storbritannien. Inom ramen för märkningen 
ingår livsmedel, djurhållning, textilier och skönhetsprodukter. 

Fairtrade är en oberoende produktmärkning med fokus på 
mänskliga rättigheter. Odlaren garanteras ett minimipris 
och kooperativet får en extra premie. Det skapar förut-
sättningar för bättre arbets- och livsvillkor.

VÅRA HÅLLBARHETSMÄRKNINGAR

Rainforest Alliance är en oberoende märkning med fokus på 
bevarandet av biologisk mångfald, hållbara odlingsmetoder 
samt odlarnas försörjningsmöjligheter och villkor.

Rainforest Alliance har gått samman med organisationen 
UTZ certified, och tagit fram den nya The Rainforest Alliance 
Sustainable Agriculture Standard som började gälla 1 juli 2021. 
Under en övergångsperiod används alla tre märkningarna. 
Den nya standarden ger möjligheter till bättre kontroller med 
hjälp av bland annat GPS-punkter och satellitinformation.

Certifierat kaffe gör skillnad
Sedan 1996 arbetar Löfbergs tillsammans med olika certifieringsorgan för att 
öka tillgång och efterfrågan på certifierat kaffe. Löfbergs är fortfarande en av 
världens största inköpare och rostare av ekologiskt och Fairtrade-märkt kaffe.  
De olika certifieringarna kompletterar och överlappar varandra. Alla bidrar på  
ett positivt sätt. Målet är att allt inköpt kaffe ska vara certifierat 2025. 

”Vi har valt att arbeta med certifieringar eftersom det ger oss en bra tredje-
parts kontroll. Det finns en stor efterfrågan på certifierat kaffe. På våra resor i 
odlarländer ser vi med egna ögon att det minskar hållbarhetsriskerna. Exempel 
på det är att hållbara odlingsmetoder och biologisk mångfald ökar, att kvinnors 
ställning stärks och att förutsättningarna för barns utbildning förbättras”,  
säger Martin Löfberg, Chief Purchasing Officer på Löfbergs.
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  Det finns en otrolig kraft i  
 att göra saker till sammans  
 med andra – med leverantörer,   
 kunder och andra partners.  
 Tänk vilka resultat vi kan få  
 om alla drar åt samma håll.

VÅR CODE OF CONDUCT FÖR LEVERANTÖRER

Vår uppförandekod för leverantörer bygger 
på Global Compacts tio principer, ILO:s kärn-
konvention och våra egna riktlinjer för etik och 
miljö. Om vi upptäcker något som strider mot vår 
uppförandekod har vi processer för att hantera 
det. I första hand arbetar vi med krav och stöd för 
att förändra till det bättre. Hjälper inte det kan vi 
avsluta samarbetet. Under året har vi intensifierat 
våra leverantörsuppföljningar, men trots det inte 
upptäckt några större avvikelser.

Riskbedömning i alla led
Inköp har fått en mer centraliserad roll på företaget 
de senaste åren, även indirekta köp som material, 
tjänster och logistik hanteras av inköpsavdelningen på 
huvudkontoret i Karlstad. Det ger en bättre kontroll 
av att alla kriterier uppfylls och utvärderingar blir 
likvärdiga. Riskpyramiden gäller råvaror, helfabrikat 
och andra varor och beskriver hur arbetet med 
riskhantering inom leverantörskedjan går till. 

”Innan vi inleder ett nytt samarbete genomför vi en 
grundlig utvärderingsprocess som täcker alla aspekter 
av hållbarhet, säkerhet och kvalitet, men även risker 
kopplat till ursprung och typ av produkt”, säger Martin. 
“Efter godkänd utvärdering skriver alla leverantörer 
under och förbinder sig att följa vår uppförandekod. 
De utvärderas löpande utifrån det. När vi besöker 
leverantörer kontrollerar vi alltid hållbarhets-, 
säkerhets- och kvalitetsparametrar. Alla bedömningar 
dokumenteras och följs upp.”

Samarbete är motorn 
På frågan om vad Martin tycker att Löfbergs ska 
fokusera mer på i framtiden, säger han hoppfullt: 
”Det finns en otrolig kraft i att göra saker tillsammans 
med andra – med leverantörer såsom kooperativ och 
odlare, kunder och andra partners. Den kraften ska vi 
bygga vidare på. Vi kommer att fortsätta både tro på 
och driva på mot de globala mål som finns. Tänk vilka 
resultat vi kan få om alla drar åt samma håll.  Vi vill 
driva en transformation i kaffesektorn. Vi tror på kraften 
i en direkt och transparent kontakt mellan odlare och 
konsument.  Därför har vi som första rosteri anslutit oss 
till plattformen Era of We, som ger mer makt till odlarna 
och ökar värdet på deras produkter”, berättar Martin.

FAIR
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RISKHANTERING I VÅR LEVERANTÖRSKEDJA

LEVERANTÖRSRISKBEDÖMNING
(Inkl. allmänna & specifika kriterier för leverantörer)

UPPFÖRANDEKOD FÖR 
LEVERANTÖRER

GENERELL RISKBEDÖMNING
(Ursprung / land, råvara, produkt, process)

INKÖPSHANDBOK OCH UPPFÖRANDEKOD 
(Allmänna & specifika kriterier för leverantörer)

UTVÄRDERING AV: 
Miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, barnsrättsprinciperna

UTVÄRDERING AV: 
Kvalitet, leveransutförande, kostnad & relation

GEMENSAM UTVECKLING, PROJEKT  
OCH LÅNGSIKTIGA RELATIONER

EXTERNA STANDARDER / CERTIFIERINGAR
(Rainforest Alliance, Fairtrade, ekologisk, UTZ, ISO, Iseal) 

INKÖPSKATEGORIER  - VARUINKÖP

Råkaffe 88,8 % (87,6)

Ready to drink 3,7 % (4,4)

Wellpapp 2,3 % (2,6)

Plast 2,3 % (2,4)

Övriga handelsvaror 0,9 % (1,5)

Instant 0,9 % (0,5)

Papper 0,7 % (0,7)

Övrigt 0,3 % (0,05)

Kapslar 0,1 % (0,1)

Totalt 32 942 ton (32 784)

 (föregående år)

FAIR
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Är blockchain framtidens 
teknik för kaffe?
Kaffet har en lång väg med många inblandade aktörer 
på vägen till din kopp. Vi avslutar nu tillsammans 
med COWI Foundation, Köpenhamn Universitet och 
Chalmers Tekniska Högskola ett forskningsprojekt där 
vi tittat närmare på om blockchain-teknologi kan bidra 
till en mer transparent och rättvis värdekedja. Det 
molnbaserade systemet gör att anslutna aktörer kan 
se den data som är delad av alla i kedjan, vilket kan 
stärka tilliten mellan aktörerna eftersom data inte kan 
bli manipulerad eller ändrad i efterhand.

Resultatet av vårt arbete är en serie med specialkaffe 
i begränsad upplaga från från vårt Next Generation 
Coffee Farmers (Young Coffee Growers) -projekt i 
Colombia som ger en unik insikt i kaffets ursprung. 
Kaffet säljs i Danmark under varu märket Peter Larsen 
Kaffe och är försedda med en QR-kod som spårar 
kaffet hela vägen tillbaka till odlaren som har plockat 
kaffebären. 

20 års samarbete i  
International Coffee Partners 
Under kaffekrisen 2001 var vi med och grundade International Coffee Partners, 
ICP, en icke-vinstdrivande organisation där vi nu jobbar tillsammans med sju 
andra familjeägda kaffeföretag för att förbättra utvecklingsmöjligheterna 
för småskaliga kaffeodlare runtom i världen. Den totala budgeten är cirka  
1 miljon euro per år, och vårt bidrag är ungefär 15 procent.

Nu, 20 år senare, har målet om 100 000 deltagare redan uppnåtts - 
105 000 småskaliga kaffeodlare i 13 länder deltagit i projekten. ICP arbetar 
med lång  siktiga åtaganden baserat på femåriga strategier, och har ett 
holistiskt förhållningssätt där fyra områden ligger i fokus: entreprenörskap, 
organisation i form av kooperativ, anpassning till klimatfrågan samt 
unga kaffebönder. Jämställdhet är en grundläggande aspekt i de fyra 
fokusområdena och hela ICP:s arbete.

 Som ett icke vinstdrivande samarbete mellan  
 åtta familjeägda kaffeföretag har ICP visat vikten  
 av att jobba tillsammans i innovativa projekt med  
 en helhetssyn på odlarnas situation för att skapa  
 en positiv och bestående förändring i kaffesektorn.
 Kathrine Löfbergs, styrelseordförande i ICP sedan 2016.
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Era of We demokratiserar 
kaffets värdekedja  
och samman för odlare  
och konsumenter 
Som första kafferosteri blir Löfbergs en del av konceptet 
Era of We – världens första digitala plattform som ska 
vara en plats där alla aktörer i kaffets värdekedja kan 
mötas och lära av varandra eller göra affärer. Syftet 
är att för ändra och modernisera värdekedjan och 
öka värdet för odlare och konsumenter. Den globala 
kaffe industrin har stora utmaningar och många kaffe-
odlare kämpar dagligen för att överleva ekonomiskt. 
Rapporter visar att många säljer sitt kaffe till priser 
som inte täcker produktions   kostnaden. Det hotar 
försörjnings  möjligheterna och gör att allt färre unga 
ser en framtid som kaffeodlare. På sikt kan det minska 
tillgången på kaffe. 

“Genom att hjälpa kaffeodlare att skapa egna varu-
märken baserat på de unika egenskaperna för just 
deras kaffe kommer Era of We att bidra till att öka 
det totala värdet för odlarna”, säger Martin Löfberg, 
grundare och ordförande för Era of We. 

Som e-handelsplattform underlättar Era of We för 
konsumenter och andra som vill hålla kontakt med, 
eller köpa kaffebönor direkt från kaffeodlare.

 Människor bryr sig mer om sitt kaffe än någonsin 
tidigare och intresset fortsätter att öka.  Era of We 
är en brobyggare från kaffe odlarna till konsu menter 
som vill kunna njuta av sitt kaffe och sam tidigt 
känna till dess egenskaper och historia. 

 Erik Hedlund, vd för Era of We.
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Vi tror på inkludering och mång
fald. Vi vill erbjuda våra med
arbetare en arbetsplats där alla 
oavsett kön, ålder och ursprung 
kan vara sig själva, bidra och ut
vecklas. En trygg, inkluderande 
och utvecklande kultur med ett 
mångfaldsperspektiv gör oss 
smartare och mer lönsamma.  
Vi börjar med oss själva, men gör 
också vad vi kan för att påverka 
och använda vår position för att 
bidra till ett mer inkluderande 
samhälle. Vi är långt ifrån färdiga 
men vi har under året tagit flera 
viktiga kliv mot våra uppsatta mål. 

Löpande temperatur   
mätning bjuder in alla 
Som ett led i att inkludera våra medarbetare och 
lära av dem började vi under 2021 att mäta våra 
medarbetares välmående och engagemang i realtid. 
Och skrotade den årliga medarbetarundersökningen. 
Med hjälp av den forskningsbaserade och AI-drivna 
mjukvaran Winningtemp ställs frågor kontinuerligt 
varje vecka.

Nu har vi i realtid data på våra medarbetares väl-
mående och kan agera proaktivt för att hantera 
allt ifrån stress till hur våra medarbetare känner sig 
inkluderade i beslut.  Dessutom ska alla ledare ha en 
löpande, öppen dialog med sina team om resultaten 
och besluta om actions som teamet vill prioritera. 
Alla inkluderas och kan bidra till att utveckla oss som 
organisation”, säger Helena Eriksson, Head of Group HR.

 Nu har vi i realtid data på våra 
 medarbetares välmående och   
 kan agera proaktivt.

Löfbergs är stolta över att medarbetarna känner 
en stor tillhörighet i sina team och inte minst inom 
frågor kopplat till respekt för varandra. Området 
autonomi har utvecklats positivt under året, något 
som säkert kan bero på den ökade flexibilitet många av 
medarbetarna som arbetat hemifrån upplever. 

I Baltikum ser Inars Kempelis, Head of Production, 
redan många positiva resultat som en följd av det nya 

sättet att arbeta. ”Till en början tyckte teamet att det 
var lite ovant att svara på frågorna varje vecka, men 
det har mottagits positivt och snabbt blivit en självklar 
del på våra veckomöten. Det handlar om att säkra att 
alla mår bra och kan göra ett bra jobb. Medarbetares 
välmående är det viktigaste för hela verksamheten, 
och inget vi bara kan mäta en gång per år” 

 Medarbetares välmående är  
 det viktigaste för hela verk-  
 samheten, och inget vi bara  
 kan mäta en gång per år.

”Jobbet påverkar i väldigt stor utsträckning vår 
mentala hälsa och precis som hos många andra 
verksamheter ser vi i resultaten från Winningtemp att 
stress är en riskfaktor hos oss”, säger Helena Eriksson. 

Men stress är inte alltid kopplat till att ha för mycket 
att göra. Att leva i ovisshet om framtiden, som många 
i samhället gjort under pandemin, är också något som 
lett till stress. ”Under våren 2021 hade vi en nedåtgång 
i producerad volym på grund av minskad efterfrågan. 
Jag kunde då direkt se i Winningtemp att teamets 
stressnivå gick upp kraftigt. Och tack vare datan 
kunde jag snabbt agera och öka min kommunikation 
om vårt nuläge och minska stress och oro hos mina 
medarbetare” säger Inars. 

Att alla våra medarbetare känner sig inkluderade och 
rättvist behandlade är ett prioriterat område. 

INCLUSIVE
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Helena Eriksson berättar mer om hur det nya 
arbetssättet bidrar till att nå målet. 

”Vi får löpande data varje vecka på insikter kopplat till 
både styrkor och svagheter och har valt ut ett antal 
frågor som vi följer kopplat till våra olika mål. Vi tittar 
också på skillnad mellan män och kvinnors upplevelser. 
Vi får också löpande data på hur våra medarbetare 
anser att vi lever vår värdering ”We are Inclusive” och 
kan styra våra insatser efter det.  

Vi har en nolltolerans för kränkande särbehandling 
och trakasserier. ”Systemet flaggar direkt om en 
medarbetare svarar negativt på frågor kopplat till 
kränkande särbehandling/trakasserier, och skickar en 
alert till oss på HR så att vi kan agera. Ett komplement 
till vårt befintliga whistle blowing system”, säger 
Helena Eriksson. 

INCLUSIVE
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Grönt kort för en schysstare sport
Vi känner alla till gult och rött kort inom sport. Nu inför vår verksamhet i Danmark, 
Peter Larsen Kaffe, grönt kort. I det nya sponsoravtalet mellan herrfotbollsklubben 
Viborg FF och Peter Larsen Kaffe finns en klausul för etiska regler. Klausulen kallas 
”Grönt kort” och sätter en helt ny standard för sponsorskap mellan företag och 
föreningar.

Det gröna kortet tar upp gemensamma värderingar mellan de två parterna och 
fokuserar på lika rättig heter för alla, sportsmannaskap och nolltolerans mot 
kränkande beteende. Grönt kort innebär också ett målmedvetet arbete med att 
identifiera strukturer och mönster som motverkar ett inkluderande och jämlikt 
samhälle. Peter Larsen kommer i framtiden att ha det gröna kortet som ett inslag  
i alla nya avtal och förhandlingar om förlängning av befintliga sponsorkontrakt.

 Jämställda styrelser borde vara en själv-
klarhet, men även om det långsamt blir 
bättre är det långt kvar på många håll. 
För mig som ordförande handlar det om 
att få så många infalls vinklar som möjligt 
i en fråga, och att vi speglar samhället. 
Dessutom säger forskning att mixade 
grupper fattar bättre beslut och anstränger 
sig mer. Så det handlar väldigt mycket om 
smart ness, och att det blir roligare såklart. 

 Löfbergs styrelse består idag av sju ordinarie  
 ledamöter, fyra kvinnor och tre män. 

Jämställd styrelse
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Fika som motor för  
att utrota hemlöshet
Under året blev vi stolta partners och leverantörer till 
det UK-baserade sociala före taget Change Please. 
Deras mission är att utrota hemlöshet genom kaffe. 
Kafé kedjan, som finns på åtta marknader i Europa, 
investerar all vinst i initiativ som hjälper hemlösa att 
få jobb och ett hem. Tillsammans ska vi sälja massvis av 
gott kaffe, för ett inkluderande och rättvist samhälle. 
Ett kundsamarbete vi är extra stolta över! 

Muntligt kontrakt för en inkluderande 
arbetsplats med nolltolerans mot trakasserier
Under våren 2021 genomförde vi en workshopserie för alla 170 medarbetare i 
Sverige för att öka kunskapen kring trakasserier och kränkande särbehandling. 
Syftet var också att skapa förståelse för hur ett skämt, en oemotsagd kommentar 
och stereotypa könsroller hänger ihop med beteenden som sexuella trakasserier, 
mobbning och härskar tekniker. Arbetet kommer under hösten 2021 landa i ett 
muntligt kontrakt mellan alla med arbetare på Löfbergs om hur vi kan agera för att 
bli en del av lösningen: Ingens fel, allas ansvar. 
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Nollvision för olyckor
Att våra medarbetare har en säker och hälsosam arbetsmiljö är självklart och 
mycket viktigt för oss. Vi har en nollvision för olyckor och genomför regel bundet 
risk bedömningar. Våra största arbets miljörisker är stressrelaterade sjukdomar, 
olyckor i produktionen och trafikolyckor för våra resande medarbetare. Under året 
inträffade 12 arbetsrelaterade olyckor, varav 2 resulterade i en kortare sjuk frånvaro. 
När incidenter uppstår gör vi korrigerande åtgärder för att minimera risken för att 
det ska hända igen. 

Alla medarbetare har ett ansvar att rapportera riskobservationer, tillbud och olyckor 
i ett lättillgängligt system som följs upp av respektive chef och forumet Arbets miljö-
gruppen där Skyddsombud och olika delar av organisationen är representerade. I 
Sverige har alla ledare utbildats i arbetsmiljölagen och systematiskt arbets miljö-
arbete, och har en löpande dialog med sina team varje månad.

Inkludering i fokus under 
Culture Week I Baltikum
”Vi har under året haft kvartalsvisa helt digitala 
Culture Weeks som gjort stor nytta. Det har varit ett 
sätt för oss att stärka teamet och hålla uppe trivseln 
även när vi inte kan mötas fysiskt. Vi har pratat om 
hur vi lever våra värderingar, lärt av varandra och 
fikat såklart. Att vara inkluderande och öppen är en 
grundbult i vår företagskultur och det har varit ett 
återkommande tema på våra Culture Weeks. Som 
inkluderingsambassadör arbetar jag mycket med att 
prata med våra ledare för att skapa en förståelse för 
vad inkludering betyder i beteenden. Jag uppmuntrar 
ledarna att ha en dialog om detta med sina team, så 
att vi stärker vissa beteenden och blir medvetna om 
vilka  beteenden som är exkluderande” säger Saiva 
Jankovska, Inclusion Ambassador och Marknadschef 
i Baltikum. 
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HÅLLBARHET SEDAN 1906

Passionen för gott kaffe och att göra gott för 
människor och miljö har funnits med sedan 
starten 1906. Här har vi sammanställt exempel 
på vårt ansvarstagande genom åren.
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Börjar importera och sälja 
kaffe som tar hän syn till 
människor och miljö.

Tar fram en miljöpolicy.

Tar som första rosteri i 
Europa bort aluminiumet  
i kaffeförpackningarna.

Importerar den första  
con tainern med ekologiskt 
kaffe till Sverige.

Installerar bergvärme  
i Karlstad.

Är med och grundar 
International Coffee Partners, 
som förbättrar villkoren 
för småskaliga kaffeodlare.

Lanserar kaffe som är både 
ekologiskt och Fairtrade.

Börjar använda vindkraftsel 
och ersätter olja med fjärr-
värme i Karlstad.

Installerar nya rostmaskiner 
som återvinner värme och där- 
 med minskar gasol- och elför-
brukningen med 20 procent.

Verksamheten i Lettland 
certifieras enligt ISO 22000 
(livsmedelssäkerhet).

Blir medlem i klimat- 
och företags nätverket 
Haga initiativet.

Köper Green Cup i 
Storbritannien som säljer 
certifierat kaffe och åter-
vinner kaffesump.

Är med och grundar Coffee 
& Climate, som hjälper små-
skaliga kaffeodlare att möta 
klimatförändringar.

Börjar använda biogas  
vid anläggningen i danska 
Viborg som därmed når  
100 procent förnybar energi. 

Familjen Löfbergs Stiftelse 
bildas, med ändamål att 
främja en hållbar utveckling  
i odlarländer.

Startar Kaffe för en bättre 
framtid, ett utvecklings-
projekt i Kenya som stärker 
kaffeodlare genom ut bild-
ning, träning och handel.

Hela Löfbergssortimentet 
får minst en hållbarhets-
märkning. (ekologiskt, Fair-
trade, Rainforest Alliance).

Inköpen av ekologiskt och 
Fairtrade-märkt kaffe slår 
nya rekord.

Lanserar Circular Coffee 
Community för att bidra 
till en 100 procent cirkulär 
produktion och konsumtion 
av kaffe.

Gör IKEA sällskap i det  
banbrytande 10 x 20 x 30- 
initiativet för att mini- 
mera matsvinn.

Övergår till biogasol i rosteriet 
för malet kaffe i Karlstad. Det 
innebär att hela den svenska 
produktionen når 100 procent 
förnybar energi.

Inviger nytt rosteri för hela 
bönor i Karlstad. Rosteriet 
drivs helt av förnybar energi 
och är certifierat enligt 
Miljöbyggnad Silver.

Blir som första kafferosteri i 
världen en del av Era of We 
- världens första digitala 
platt form som för samman 
samtliga aktörer i kaffets 
värde kedja, och ger mer 
till baka till odlare och 
konsumenter.

Lanserar Next Generation 
Coffee – ett initiativ som 
stöttar unga kaffe  odlare 
i Colombia, Kenya och 
Tanzania genom ut bildning 
och direkt handel.

Börjar fasa ut den fossila 
plasten i förpackningar och 
ersätter med växtbaserade 
alternativ. 

Lanserar ett koncern-
gemen samt program för 
inklu dering. 

Fortsätter öka andelen bio-
gasol. Bidrar till att de egna 
utsläppen av växthusgaser 
minskat med 50 procent per 
producerat ton kaffe jämfört 
med basåret 2005.

Etablerar en egen kaffeodling 
i Danmark med fokus på 
cirkulär ekonomi och ut-
veckling av produkter och 
lösningar där mer av kaffets 
biomassa används.

Inviger det första höglagret i 
Sverige som certifierats enligt 
Miljöbyggnad Silver.

10TALET 20TALET00TALET90TALET1906
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Det här är vår tionde hållbarhets
redovisning och gäller för verk
samhets året 1 juli 2020 till 30 
juni 2021. Här redo visar vi hur vi 
arbetar för att bidra till en hållbar 
utveckling tillsammans med 
kunder, konsumenter, leverantörer 
och andra.

Grunddata och statistik är hämtade från interna 
verksamhetssystem och gäller hela vår verksamhet om 
inte annat anges. Redovisningen har inte granskats 
externt, men vår verksamhet granskas regelbundet av 
externa revisorer genom certifieringar för miljö, kvalitet 
och livsmedelssäkerhet. Genom medlemskapet i 
Hagainitiativet får vi externt stöd med kvalitetssäkring 
av klimatdata.

Speglar det väsentliga
Redovisningen speglar de frågor som är väsentliga för 
vår verksamhet, vilket vi identifierat genom interna 
och externa dialoger, analyser och undersökningar. Vi 
använder GRI Standards, nivå Core, för att försäkra oss 
om att redovisningen är relevant och fångar det som är 
mest betydelsefullt.

Kunskapen om våra hållbarhetsutmaningar utvecklas 
hela tiden. Förutom väsentlighetsanalyser och GRI tar 
vi även hänsyn till Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling, samt de lagkrav som ställs på 
hållbarhetsredovisning.

OM RAPPORTEN OM REDOVISNINGEN
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Hela värdekedjan
Vår verksamhet påverkar både vår planet och 
människorna på den i olika grad. Klimatförändringarna 
och förlusten av biologisk mångfald är allvarliga hot 
mot mänskligheten, och de är tätt sammanlänkade. 
Detta tillsammans med nästa generations möjligheter 
till välbefinnande och utveckling är två stora 
utmaningar vi möter tillsammans med andra i hela 
värdekedjan.

Väsentlighetsanalysen indikerar också att vissa 
frågor blir allt viktigare framöver, till exempel 
förpackningsmaterial och omställningen från fossilt till 
växtbaserat, samt den cirkulära ekonomin utan svinn, 
och där det som tidigare var avfall nu ses som början 
på något nytt.

OM REDOVISNINGEN 

DEL AV VÄRDEKEDJAN PÅVERKAN & RISKER UR ETT HÅLLBARHETSPERSPEKTIV

Förädling - Kaffeodling Klimatpåverkan och anpassning. Biologisk mångfald,  
avskogning och skyddsvärd natur. Hållbar kaffeodling.  
Kaffeodlarnas uppehälle.  
Samhällsinvesteringar (odlingsmetoder, utbildning).  
Sociala villkor, mänskliga rättigheter (högriskländer).

Förädling Energieffektivitet, förnybara energikällor.  
Transport och logistik. Förpackningsmaterial och innovation. 
Avfall. Miljöhänsyn (vatten, utsläpp, buller).

Arbetsplats - Medarbetare Arbetsvillkor. Hälsa och säkerhet. Mångfald och inkludering.
Värdegrund och ledarskap. Affärsetik och antikorruption.

Marknadsföring & Försäljning -  
Kunder

Kunskapsutbyte och efterfrågan på certifierat kaffe och 
märkta produkter. Hållbart mervärde, partnerskap.

Konsumtion - Konsumenter Kunskap om och efterfrågan på certifierade produkter.  
Minska matavfall.

Samhällsengagemang –  
lokalt

Social sponsring och lokala samhällsengagemang/investeringar.  
Skattebidrag.  
Politisk påverkan(genom nätverkande och debatt).

Tabellen nedan ger en översikt över prioriterade risker 
och områden inom hållbarhet, från böna till kopp.

Eva Eriksson 
Head of Sustainability

054-14 01 23 
eva.eriksson@lofbergs.se

Har du några frågor  
eller funderingar får du  
gärna höra av dig.
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GRI-INDEX

GRI 102 
(2016) Organisationsprofil Kommentar Sidnummer

102-1 Organisationens namn 1

102-2 Viktigaste varumärken, produkter 
och/eller tjänster

11-13

102-3 Lokalisering av huvudkontor 11

102-4 Länder där organisationen har 
verksamhet

14

102-5 Ägandestruktur och företagsform 11, 14

102-6 Marknader som organisationen är 
verksam på

11, 14

102-7 Organisationens storlek 11

102-8 Beskrivning av personalstyrkan Rapporterad data inkluderar fast anställda, på alla marknader. 
Rapporterad data baseras på status per 2021-06-30. 

29

102-9 Leverantörskedja 52-56

102-10 Betydande förändringar i  
organisationen och dess  
leverantörskedja

Invigning av nytt rosteri för hela bönor i Karlstad. Lars Appelqvist slutade som VD vid 
årsskiftet 2020/2021. Ny VD Anders Fredriksson tillträdde augusti 2021. Vi minskade 
personalstyrkan med ca 20 personer runtom i gruppen under verksamhetsåret.

102-11 Försiktighetsprincipen Försiktighetsprincipen är integrerad i vårt arbete för hållbar affärsutveckling. Den är en 
del av vårt ISO 14001-certifierade miljöledningssystem och ingår i våra processer för att 
bedöma och utvärdera förändringar och utveckling av både produkter och verksamhet.

102-12 Externt utvecklade ekonomiska, 
miljömässiga och sociala deklara-
tioner, principer eller andra initiativ 
som vi anslutit oss till eller stödjer

32-35,55-56

102-13 Betydande medlemskap  
i organisationer

34

Strategi

102-14 Uttalande från styrelse- 
ordförande och vd

6-8 

102-15 Huvudsaklig påverkan, risker  
och möjligheter

20-23, 24-29

Etik och integritet

102-16 Värderingar, principer, standarder  
och normativt beteende

16-17, 20-23

Styrning

102-18 Bolagsstyrning 12-14, 35

Intressentdialog

102-40 Intressentgrupper som  
organisationen för dialog med

30-31

102-41 Andel anställda med kollektivavtal Alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal.  

102-42 Identifiering och val  
av intressentgrupper

30-31

102-43 Tillvägagångssätt vid  
kommunikation med intressenter

30-31

102-44 Viktiga frågor för respektive  
intressentgrupp 

Arbetsvillkor i leverantörskedjan, transporter,förnybara och fossilfria förpacknings-
material, matsvinn samt jämställdhet och mångfald är några av de frågor vi diskute-
rat internt och externt under året. 

30-31

Redovisningsprofil

102-45 Enheter som ingår i den  
finansiella redovisningen

14

102-46 Definition av redovisningens  
innehåll och frågornas avgränsning

70-71

102-47 Lista över väsentliga frågor 70-71

102-48 Förändringar av information Inga förändringar har skett. 70-71

102-49 Förändringar i redovisningen 70-71

102-50 Redovisningsperiod 2020/2021 70-71

102-51 Datum för senaste redovisning December, 2020 70-71

102-52 Redovisningscykel Årlig 70-71

102-53 Kontaktuppgifter för frågor  
om redovisningen 

70-71

102-54 Uttalande om redovisning i  
enlighet med GRI Standarder

Denna redovisning har förberetts i enlighet med GRI Standards: Nivå Core.

102-55 GRI-index 72-73

102-56 Extern granskning Nej 70

GENERELLA UPPLYSNINGAR
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GRI 201 (2016) Ekonomisk prestanda Avgränsning Kommentar Sidnummer

EKONOMI

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24-29

201-1 Skapat och levererat ekonomiskt värde 33

201-2 Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för 
organisationen kopplat till klimatförändringar

Supply chain 52-56

GRI 203 (2016) Indirekt ekonomisk påverkan

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24-29

203-2 Betydande indirekta ekonomiska effekter Supply chain 32-33, 52-56

Branschspeci-
fika aspekter Förädling och upphandlingsrutiner

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24-29

G4-FP2 Andel inköpt volym som uppfyller 
internationellt erkänd standard för 
ansvarsfull produktion

Supply chain 4, 27

GRI 205 (2016) Antikorruption

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 35, 55-56

205-2 Kommunikation och utbildning i policyer 
avseende antikorruption

Supply chain 35

205-3 Korruptionsincidenter Inga bekräftade fall under året

MILJÖ

GRI 301 (2016) Material

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24-25

301-1 Materialanvändning Produktion 25

301-2 Andel förnybart material Produktion 25

GRI 302 (2016) Energi

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24-25

302-1 Organisationens energiförbrukning Löfbergs produktionsanlägg ningar 
i Karlstad, Viborg och Riga.

24-25

302-3 Energiintensitet Löfbergs produktions anläggningar 
i Karlstad, Viborg och Riga.

25, 44

302-4 Minskning av energianvändningen Diagram på s. 44 avser Löfbergs 
produktions anläggning i centrala 
Karlstad.

25, 44

GRI 305 (2016) Utsläpp

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23

305-1 Direkta växthusgasutsläpp (Scope 1) Löfbergs anläggningar i Sverige 
samt produktion i Danmark.

24-25

305-2 Indirekta växthusgasutsläpp (Scope 2) Löfbergs anläggningar i Sverige 
samt produktion i Danmark.

24-25

305-3 Övriga indirekta växthusgasutsläpp (Scope 3) Tjänsteresor i Sverige. 24-25

305-5 Reduktion av växthusgasutsläpp Supply chain 24-25

GRI 306 
(2016) Avfall

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 24

306-2 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Anläggningen i Karlstad som står 
för 93 procent av produktionen.

44

GRI 307 (2016) Efterlevnad miljölagstiftning

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 35

307-1 Brott mot miljölagstiftning Inga rapporterade fall under året. 

GRI 308 (2016) Utvärdering av leverantörer avseende miljö

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 26-27, 52-56

308-1 Nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier 55

308-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan och åtgärder 
som vidtagits

Supply chain 52-56

SOCIAL PÅVERKAN

GRI 403 (2016) Arbetsmiljö och säkerhet

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 28, 35

403-2 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 66

GRI 404 
(2016) Utbildning

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 62-63

404-3 Andel anställda som löpande får utvärdering  
av prestation och kompetens

62-63

GRI 405 (2016) Mångfald och jämställdhet

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 28-29

405-1 Mångfald i styrelse, ledning och bland övriga  
medarbetarkategorier

29, 64

GRI 412 (2016) Mänskliga rättigheter

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 26-27

412-2 Utbildning för anställda i policyer och rutiner  
gällande mänskliga rättigheter
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GRI 414 (2016) Utvärdering av leverantörer avseende sociala kriterier

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 26-27, 52-56

414-1 Nya leverantörer som utvärderats med sociala kriterier 55

414-2 Negativ miljöpåverkan i leverantörskedjan  
och åtgärder som vidtagits

Supply chain 52-56

Branschspeci-
fika aspekter Kunders hälsa och säkerhet

103-1, 2, 3 Hållbarhetsstyrning 20-23, 35-36

G4-FP5 Andel produktionsvolym som tillverkats i anläggningar 
certifierade för livsmedelssäkerhet

Alla produktionsanläggningar 
inne har minst en certifiering  
enligt någon standard för livs-
medelssäkerhet.

36

SPECIFIK INFORMATION

7 3  AV  76H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N GL Ö F B E R G S G R U P P E N








