
 
 

Kort casebeskrivelse 
Virksomhedens navn, branche og antal 
ansatte 

Coffee Collective, cafe- og restaurationsbranchen, 65 
ansatte. 

 

Motivation for deltagelse i CØ SMV Kort om jeres oprindelige grund til at deltage i projektet: 

Vores motivation for at deltage er, at vi i Coffee Collective 
gerne vil blive endnu skarpere på, hvordan vi kan skabe en 
bæredygtig forretningsmodel, der bygger på en 
helhedsforståelse af vores produktion, materialevalg, 
samarbejdspartnere og ikke mindst vores kunder.  Vi ønsker 
med andre ord at højne vores forståelse for særligt cirkulær 
økonomi og affaldsforebyggelse.  
Vi ønsker særligt at have fokus på vores emballage – både 
kopper, låg, bønneposer og andre materialer i vores butikker. 
Vi ønsker at udarbejde en cirkulær forretningsmodel for 
vores emballage: Hvordan kan vi bedst implementere 
cirkulær økonomi i vores emballagevalg, og hvordan kommer 
vi i gang med at arbejde med direkte affaldsforebyggelse?   
 

Hovedresultater af ressourceanalyse Hvad kendetegner forbruget / udledningen af ressourcer fra 
jeres virksomhed og den værdikæde, som I indgår i?: 

Ud fra ressourceprofilen og road map kan det konkluderes, 
at der er en række potentielle initiativer, som Coffee 
Collective skal forfølge for at nå et mål om at blive cirkulære 
på sigt og emission free i 2025. Virksomheden har allerede 
startet flere bæredygtige initiativer, fx genbrugelige to-go-
kopper og affaldssortering. For at følge disse initiativer helt 
til dørs, er det afgørende, at de bliver udbredt i alle 
virksomhedens kaffebarer. Overordnet set vil Coffee 
Collective fokusere på tre spor: cirkulær emballage, dialog og 
samarbejde med leverandører, samt øget affaldssortering. 

Hovedpunkter i jeres plan for udvikling 
af en cirkulær forretningsmodel / et 
cirkulært forretningsspor 

Beskriv 

a) de mål I har sat jer i forhold til ændringer i jeres (interne) 
produktion, jeres værdikæde og / eller jeres 
forretningsmodel: 

Den fremtidige cirkulære værdikæde er baseret på en take-
back for kaffebeholdere fremfor den nuværende brug af 
engangskaffeposer. Hidtil har Coffee Collective pakket 
filterkaffe fra eget risteri i poser med 250 gram. Poserne er 
en sammensætning af to forskellige plasttyper som er coated 
med aluminiumsfolie, og er derfor ikke mulige at 
genanvende. Kaffebeholderne skal cirkulere mellem risteriet, 
kaffebarerne og kunderne. Når kunderne fremover køber 



 
 

filterkaffe i kaffebarerne har de mulighed for at købe kaffen i 
en metalbeholder, som kan returneres og genfyldes næste 
gang, de køber kaffe. 

b) de ændringer / reduktioner i CO2-udledning, energiforbrug 
og materialeforbrug, som I forventer, at jeres plan fører med 
sig: 

På et større plan gavner denne forretningsmodel samfundet 
ved at undgå lineære ressourcer og i stedet investere i 
materialer med lang levetid og genanvendelsesmulighed. 
Derudover er Coffee Collective en front runner, når det 
kommer til specialkaffe. De er dermed med til at bane vejen 
for, at det kræver cirkulære løsninger for at følge med i 
branchen. Take-back beholderen vil sikre CO2 besparelser 
efter første år.  

Jeres vigtigste næste step Reflekter og beskriv 

a) hvad jeres næste skridt skal være for at blive en (mere) 
cirkulær økonomisk virksomhed 

Den rigtige beholder skal findes og testes med henblik på at 
tilpasse den til kundernes behov og sikre kaffens kvalitet. 
Indkøb af beholdere er en udgift på kort sigt, men som vil 
betale sig hjem, da der er høje omkostninger forbundet med 
indkøb af den nuværende engangskaffepose.  

Modellen skal først op at køre i kaffebarerne med henblik på 
opskalering til engros og websalg på sigt. 

b) jeres forventninger til udviklingen i jeres salg, 
kundegrundlag og rentabilitet, som følge af at I bliver mere 
cirkulære: 

Virksomheden har en ambitiøs tilgang til den grønne 
dagsorden og et mål om at være CO2 neutrale i 2025. At 
udskifte engangsemballage med flergangsemballage er et 
vigtigt skridt for at nå dette mål. Bæredygtighed er gået fra 
at være en bonus ved et produkt til i højere grad at være et 
krav fra kunderne.   

Det vigtigste budskab Skriv kort og markant om 

a) de vigtigste indsigter / den vigtigste nye viden I har fået 
gennem arbejdet i projektet: 
How much can be done in terms of implementing circular 
practices if we change our way of thinking and perspectives. 
What might have seemed normal before gets revealed as an 
avoidable wasteful practice.  

 



 
 

 

b) jeres bedste råd til andre SMV’er, som overvejer at 
begynde deres grønne / cirkulære omstilling: 

Involve your staff/team early on and spend time making sure 
they fully incorporate a mindset that recognizes the values of 
more sustainable and circular practices. Then the 
implementation of the project will be easier, more lasting and 
on top of it will generate immense potential for employee 
motivation, satisfaction and team-building.  
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