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Hållbarhet

För människorna,
För planeten och För
affärsverksamheten
Hållbarhet har alltid varit i kärnan av vår verksamhet. Vi vill skapa glädje
och välmående för alla människor i vår värdekedja, från leverantörerna
till medarbetarna och konsumenterna. Respekt för planeten och dess
naturresurser utgör en stabil grund för detta arbete. Genom att utveckla
mat som en lösning bidrar vi till en mer hållbar värld.
Under 2018 förnyade vi vårt hållbarhetsarbete och definierade fyra
hållbarhetsmål som leder oss på vägen framåt. Under 2020 fortsatte
detta arbete genom att vi utarbetade långsiktiga planer för att nå
dessa mål samtidigt som vi också genomförde ett antal olika projekt
inom andra hållbarhetsområden. Hållbarhetsarbetet är en gemensam
insats; tillsammans kan vi göra skillnad. Vår strävan efter att göra gott
För människorna, För planeten och För affärsverksamheten är en del av
Northern Magic. Made Real.

Genom att utveckla mat som en lösning
gör vi gott för människor i hela vår
värdekedja samt för planeten.
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Hållbarhet

Vårt hållbarhetsarbete:
Vi arbetar mot våra
hållbarhetsmål
Hållbarhet är i kärnan för allt vi gör. Hållbarhet är djupt rotad i vår strategi
och implementeras i all verksamhet. Vårt systematiska arbete hjälper
oss att fokusera våra insatser och arbeta för att nå de hållbarhetsmål
vi har satt upp.
Fazer har tagit hänsyn till hållbarhet och företagsansvar under hela sin
existens. Det är något som våra medarbetare är stolta över och som våra
konsumenter och kunder uppskattar. Vårt hållbarhetsarbete är i linje med
vår mission: Mat med mening. Vi vill göra gott för både människor och
vår planet, och vi har definierat specifika mål och hållbarhetsteman som
hjälper oss att göra det.
De viktigaste aspekterna i vårt hållbarhetsarbete är de fyra
hållbarhetsmålen, genom vilka vi mäter våra framsteg i att kontinuerligt
förbättra hållbarheten i våra verksamheter. Hållbarhetsmålen kompletteras
av Hållbarhetshjulet, som inkluderar en mer omfattande beskrivning av de
hållbarhetsteman som är viktiga för Fazer.

Året i korthet
Om Fazer
Vår verksamhet
Hållbarhet
Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse
Finansiell
information

Hållbarhetshjulet
Hållbarhetshjulet inkluderar
teman som Fazer anser är
mycket viktiga och arbetar
för att främja. Dessa teman
delas in i tre grupper: För
människor, För planeten
och För affärsverksamheten.
Många teman är dock
sammanlänkade och påverkar
varandra. Vår åtgärdsplan
tar upp dessa ämnen
teman och inkluderar de
viktigaste åtgärderna, målen
och indikatorerna.
FN:s globala mål för hållbar
utveckling (SDG) leder
vårt arbete. Vi har kartlagt
våra hållbarbetsåtgärder i
förhållande till de globala
målen, identifierat de globala
mål som är mest relevanta
för vår verksamhet och
fastställt på vilka sätt vi kan
bidra till att målen uppfylls.
Vi är medvetna om vilken
viktig roll livsmedelsindustrin
spelar för att dessa mål ska
bli verklighet och vi vill ta
ansvar för att skapa en mer
hållbar morgondag.

Året i korthet
Om Fazer
Vår verksamhet
Hållbarhet
Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse
Finansiell
information

Hållbarhet

Hållbarhets
höjdpunkter 2020
Vi bedrev ett aktivt hållbarhetsarbete i alla våra verksamheter och
funktioner under året. Vi siktade högt och nådde utmärkta resultat inom
många områden genom att samarbeta, som ett Fazer.

För människorna
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, Lost Time Accident
Frequencey) minskade till 4,7, vilket är bättre än året innan (6,5) och bättre
än koncernens LTAF-mål för 2020, 5,0, vilket är en milstolpe på vägen mot
det slutliga målet, 0.
Samtal om värderingar och beteenden fördes för att engagera alla Fazermedarbetare att göra Fazers förnyade värderingar – Nordisk frihet, Äkta
relationer och Modig kreativitet – till verklighet i vårt arbete varje dag.
Resultaten i Fazers medarbetarundersökning förbättrades inom
undersökningens alla delområden och i samtliga verksamheter. Enligt
återkopplingen från medarbetarna, har Fazers högsta ledning blivit mer
synlig och ökat sin närvaro och tillgänglighet.
Vi ökade medvetenheten om mångfald och inkludering genom en
e-utbildning i mångfald på Fazer Campus. Kursen uppmuntrade oss
att utmana våra fördomar och se på världen runt omkring oss med
nya perspektiv.
Fazer i Ryssland fick utmärkelsen Made in St. Petersburg, med särskilt
erkännande för vårt partnersamarbete med SOS Barnbyar i Pusjkin och det
omfattande donationsprogrammet.

Året i korthet

För planeten

Om Fazer

Vår energieffektivitet förbättrades med 18 % jämfört med referensåret
2011. Uppkomsten av avfall minskade i och med ny lagstiftning gällande
brödbeställningar i Ryssland och produktionseffektiviteten förbättrades i
enheter med stora volymer i Finland.
Fazer började samarbeta med Baltic Sea Action Group (BSAG) och Reaktor
för att skapa en utbildningsplattform för odlare i regenerativt jordbruk.
E-utbildningen lanserades i februari 2021.

Vår verksamhet

Vi introducerade Fazer Havreris, som har utmärkt näringsinnehåll och
mindre klimatavtryck än konkurrerande produkter i kategorin. Fazer Kvarn
vann Livsmedelspriset 2020 i Sverige för Havreriset, som säljs under Fazers
varumärke Frebaco.

Hållbarhet

Systematiskt internt arbete genomfördes för att definiera hållbara inköp och
utveckla relaterade upphandlingsprocesser.
Vi lyckades undvika att flera ton djupfrysta bageriprodukter, ursprungligen
avsedda för hotell och restauranger, gick till spillo genom att öppna en drivein-butik för konsumenter i Vanda och Lahtis i Finland.
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För affärsverksamheten
Bygget av vår nya fabrik som tillverkar xylitol av havreskal samt av den
angränsande biovärmeanläggningen framskred enligt plan. De nya
anläggningarna avses tas i bruk 2021.
Vi gjorde ytterligare en investering i Solar Foods, som har utvecklat en ny
proteinråvara, Solein®. Fazer är nu den största enskilda aktieägaren i det
finländska startup-företaget.

Vi gjorde ytterligare en
investering i Solar Foods,
som har utvecklat en ny
proteinråvara, Solein®.
Fazer är nu den största
enskilda aktieägaren
i det finländska
startup-företaget.

Ett program för implementering av uppförandekoden för leverantörer
inleddes och till slutet av året hade leverantörer som representerar 52 % av
Fazers sammanlagda utgifter undertecknat uppförandekoden.
Fazer fick högsta poäng någonsin i undersökningen om förtroende och
anseende, där dimensionerna ekonomiskt resultat samt produkter och
tjänster fick högst poäng i Finland. I Sverige låg Fazer på samma goda nivå
som tidigare och i Ryssland (Sankt Petersburg) nådde Fazers anseende
överlag en utmärkt nivå.
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Hållbarhetsmål – arbete
för en mer hållbar
morgondag
De fyra hållbarhetsmål vi fastställt för Fazer utgör kärnan i
vårt hållbarhetsarbete. Vi samarbetar inom hela Fazer och alla
funktioner för att uppnå dem - och samarbetar även aktivt med våra
externa intressenter.
Under 2020 genomförde vi många aktiviteter som tog oss närmare
hållbarhetsmålen. Dessutom fortsatte vi att utveckla våra processer för att
följa upp och mäta framstegen.

HÅLLBARHETSMÅL STATUS
2020

2019

2,11

2,29

Scope 1, Bränsleanvändning

0,01

0,01

Scope 2, köpt el, ägd och leasad transport

0,12

0,12

Scope 3, Råmaterialinköp, avfall från produktion,
avloppsvatten, vattenanvändning, affärsresor

1,99

2,16

0,047

0,051

Hållbarhetsmål 3, 100 % Hållbara inköp
(% av leverantörer som underteckat Fazers
uppförandekod för leverantörer)

52 %

-

Hållbarhetsmål 4, mer växtbaserat, (andel
växtbaserade produkter i kunderbjudande, %)

45 %

45 %(*

Hållbarhetsmål 1, 50 % mindre utsläpp, (CO2e/
produktions volym (ton/ton))

Hållbarhetsmål 2, 50 % mindre matsvinn,
(matavfallsvolym/produktionsvolym, (ton/ton))
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Hållbarhetsmål 1: 50 % mindre utsläpp
Livsmedelssystemet påverkar klimatet och klimatförändringarna
påverkar livsmedelsproduktionen genom exempelvis förändringar
i odlingsförhållandena och tillgången till vatten. Vi vill minska
klimatutsläppen från våra verksamheter och i hela vår värdekedja, liksom
även andra utsläpp i vatten och på land.
Fazer-koncernens totala årliga CO2-utsläpp är drygt en miljon ton.
De rapporterade utsläppen är högre föregående år på grund av att
beräkningens omfattning har utökats. Majoriteten av våra utsläpp kommer
från råvaruproduktion.

2019 siffror har korrigerats

Under 2020 minskade vår energiförbrukning per producerat
ton livsmedel med 18 % jämfört med referensåret 2011. Vi
genomförde initiativ för att minska transporternas utsläpp från
fossila bränslen. I Sverige införde vi en ny policy för billeasing
och ökade användningen av fordon som drivs på förnybar HVOdiesel inom distributionen. Vi började samarbeta med Baltic Sea
Action Group för att skapa en utbildningsplattform för odlare i
regenerativt jordbruk. Ett exempel på en åtgärd för att minska
användningen av fossila energikällor inom en snar framtid, är den
biovärmeanläggning som byggs i i Lahtis och som kommer att
använda biprodukter från Fazers produktion som bränsle.

Året i korthet
Om Fazer
Vår verksamhet
Hållbarhet
Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse
Finansiell
information

Hållbarhetsmål 2: 50 % mindre matsvinn

Hållbarhetsmål 3: 100 % ansvarsfulla inköp

Genom att minska matsvinnet kan vi minska vår miljöpåverkan avsevärt
och samtidigt höja materialeffektiviteten. Vi samarbetar aktivt med olika
intressenter för att hitta nya lösningar för att minska mängden matsvinn.

Genom vår omfattande värdekedja har vi stor inverkan på samhället
i stort, lokalsamhällena och individerna. Ansvarsfulla inköp innebär
att vi kontinuerligt utvecklar de grundläggande kraven på alla våra
leverantörer samtidigt som vi fäster extra uppmärksamhet vid
utvalda råvaror: kakao, spannmål, palmolja, ägg, fisk och soja.

Vår nya xylitolfabrik i Lahtis är det mest betydande exemplet på våra
satsningar för att minska matsvinnet. Fabriken tillverkar xylitol av havreskal
och omvandlar biprodukter till såväl ätlig råvara för produkter som
bioenergi för fabriken, vår kvarn, vårt bageri och våra produktionslinjer
för hårda bröd.
Under 2020 lyckades vi också minska svinnet i Ryssland i och med
ny lagstiftning gällande brödbeställningar, där osålt bröd inom
detaljhandeln kan returneras till tillverkaren. I Finland förbättrade vi
produktionseffektiviteten.
I Finland öppnade Fazer Bageri en drive-in-butik som gjorde att vi
kunde undvika över 100 000 kg matsvinn. De djupfrysta bageriprodukter
som såldes var ursprungligen avsedda för restauranger och hotell, som
drabbades av stillestånd på grund av coronavirusets spridning. I Sverige
såldes åtta ton havreringar med en felaktig ingrediens via Matsmart i
stället för att kassera dem.

Vi har förbundit oss att använda endast 100 % hållbar kakao,
palmolja och soja. Senast 2025 ska all spannmål som används
i Fazers produkter i Finland och Sverige odlas enligt de tio
principerna för hållbar spannmålsodling som fastställs i Fazers
spannmålsvision. Vi har också gjort ett åtagande att köpa enbart
ägg från frigående höns senast 2024 i Finland, Sverige och
Baltikum och senast 2030 i Ryssland. År 2020 var andelen ägg från
frigående höns 31 %.
Vi samarbetade med Hanken Svenska Handelshögskolan i
Helsingfors, Finland, kring temat hållbara inköp av frukt. Dessutom
lanserade vi det innovativa förpackningsmaterialet Paptic som
används till Mumin-dragéerna och ersätter plast i förpackningen.
Under 2020 ingick vi i projektet SIHTI (Status of Human Rights
Performance of Finnish Companies, status för mänskliga
rättigheter i finska företag), en bedömning av hur väl de
mänskliga rättigheterna efterlevs i såväl vår egen verksamhet som
värdekedjan för att klarlägga nuläget och identifiera utmaningar.
Undersökningen visade att det finns rum för förbättring till exempel
i fråga om dokumentation och kommunikation om våra policyer
och processer för mänskliga rättigheter. Utifrån detta kommer vi
att uppdatera vår uppförandekod för leverantörer genom att utöka
kraven på att respektera rättigheterna för urinvånare och utsatta
grupper, till exempel migrerande arbetstagare, kvinnor, barn och
funktionsnedsatta samt lokalsamhällen och markrätter.
Vi genomförde systematiskt internt arbete för att definiera hållbara
inköp och utveckla relaterade upphandlingsprocesser. Vi ökade
andelen odlarprogram inom hållbar kakao, eftersom vi vill gå utöver
certifieringskraven. Vi gick med i ett nytt kakaoodlarprogram,
Cocoa Horizons. Vi stödde också kakaoodlare i våra övriga program
med extra donationer för att motverka covid-19-krisen. Vi började
förbereda en omarbetning av vår kakaovision.
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Hållbarhetsmål 4: mer växtbaserat
Vi ser mat som en lösning. Det har visat sig att en kost som innehåller mer
växtbaserade produkter främjar välmåendet. Vi arbetar systematiskt för att
hitta nya växtbaserade innovationer och nya produkter. Dessutom gör vi
ändringar i befintliga produkter så att de blir växtbaserade, ett exempel på
detta är den klassiska Pihlaja-marmeladen i Finland. Vi undersöker också
nya tekniker för att hitta fler möjligheter inom växtbaserade kategorier.
2020 lanserade vi en begränsad utgåva av den veganvänliga Fazer
HavreChoco för förhandsförsäljning. Vi introducerade måltidstillbehör av
havre, korn och vete med betydligt bättre näringsinnehåll än konkurrerande
produkter i kategorin. Produkterna lanserades under varumärket
Frebaco i Sverige, varumärket Fazer Alku i Finland och varumärket Fazer i
Norge och Danmark.
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Hållbarhet

För människorna
Fazer vill göra skillnad i människors liv. Detta gäller såväl medarbetarna,
konsumenterna och jordbrukarna som producerar våra råvaror, som
våra samarbetsparter och ägare. Vi strävar efter att skapa en säker och
inspirerande arbetsmiljö där våra medarbetare kan blomstra. Samtidigt
fortsätter vi vårt arbete för att säkerställa att de mänskliga rättigheterna
respekteras i hela vår värdekedja.
Säkerhet är en prioritet för oss, och under året betonades våra
medarbetares säkerhet och hälsa ytterligare i och med att vi arbetade med
att förhindra coronavirusets spridning. Vi identifierade också vår roll i att
säkerställa livsmedelsförsörjningen i den exceptionella situationen. Trots
krävande omständigheter lyckades våra medarbetare upprätthålla ett
utmärkt samarbete och snabbt anpassa sig till nya sätt att arbeta.
På grund av förändringarna i vår affärsmiljö och pandemin genomförde
vi samarbetsförhandlingar, som resulterade i både uppsägningar och
permitteringar. Genom att samarbeta med den lokala arbetsförmedlingen
stödde Fazer dem som blev uppsagda och hjälpte dem att hitta nytt arbete.
Under 2020, covid-19-pandemins år, fokuserade Fazer på att säkerställa
medarbetarnas säkerhet samt produktionskontinuiteten. Kontorsanställda
övergick delvis till distansarbete. Vi fäste speciell uppmärksamhet vid
informationsflödet, engagemang och inkludering samt välmående och
ledarskap genom kontinuerlig kommunikation.

Utvecklingen 2020
Under året uppdaterade vi våra värderingar och beteenden. För att förverkliga
dem i vårt dagliga arbete diskuterade vi dem i samtal för alla medarbetare.
Återkoppling från samtalen användes för att färdigställa Fazer-beteendena.
Medarbetare från alla enheter och länder, från högsta ledningen till
produktionsmedarbetarna, deltog och framförde sina synpunkter.
Genom lanseringen av våra nya värderingar förstärktes också vår kulturella
omvandling till ett mer mångfaldigt och inkluderande Fazer. Mänskliga
rättigheter har alltid stått högt på vår agenda, och främjande av mångfald

är en del av det arbete vi gör för att främja dem i alla våra funktioner och
intressegrupper. Vi lanserade en e-utbildning i mångfald och inkludering
för att hjälpa våra medarbetare att identifiera potentiella fördomar
och utmana dem.
Fazer har en plattform för e-utbildning där medarbetarna erbjuds
utbildning i viktiga teman. Teman relaterade till mänskliga rättigheter ingår
i utbildningen i de etiska principerna, som har tillhandahållits sedan 2018.
Vi omorganiserade vår HR-funktion så att den bättre stödjer
implementeringen av vår strategi. Arbetet för att med HR:s medel stödja
strategin fortsätter under 2021. HR ökade sitt fokus på kompetensutveckling
för att både säkerställa motiverande karriärmöjligheter för interna talanger
och stärka organisationen genom att ha en bred kompetensbas för
lediga tjänster.
Vi fick utmärkta resultat i Fazers medarbetarundersökning, där det skedde
en förbättring inom alla delområden som ingick i undersökningen och
i samtliga verksamheter. Enligt återkopplingen från medarbetarna har
Fazers ledning blivit mer synlig och ökat sin närvaro och tillgänglighet.
Vi planerade åtgärder inom teamen och funktionerna för att ytterligare
förbättra vissa specifika områden.
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Vi utbildade hantverksbagare och anställde dem i våra
butiksbagerier. Vi startade en skola för hantverksbakning
2018 och den första gruppen av studenter har redan tagit
examen. För närvarande är det sammanlagt 27 studenter som
studerar andra eller tredje året, och en ny klass inleder studierna
2021. För tillfället sysselsätter vi ca 600 hantverksbagare på våra
butiksbagerier runt om i Finland. Vi kommer också att öppna
uppskattningsvis 20 nya butiksbagerier under 2021 och anställa
100 nya hantverksbagare i Finland.
Vi utvecklade ytterligare det eurpeiska företagsrådet (EWC) på
Fazer. En aktiv dialog mellan medarbetarna och arbetsgivaren
ökade medvetenheten om EWC bland medarbetarna.
Vi ordnade två webbinarier om välmående med externa proffs på
utbildning och coaching. Våra medarbetare gavs också möjlighet
att delta i ett program för välmående, som omfattar motion, kost,
återhämtning och stress samt smartare sätt att arbeta.
Frekvensen för olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, Lost
Time Accident Frequency) minskade till 4,7, vilket är bättre
än året innan (6,5) och bättre än koncernens LTAF-mål för
2020, 5,0, en milstolpe på vägen mot det slutliga målet, 0. Det
utmärkta resultatet är en följd av långsiktigt, systematiskt
dagligt arbete och samtliga medarbetares engagemang i att
förbättra säkerheten i arbetsmiljön och sätten att arbeta. Det
skedde inga olyckor med dödlig utgång under 2020. Antalet
säkerhetsobservationer ökade med 5 % från 2019.

OLYCKSFALLSFREKVENS
ANTAL OLYCKSFALL PER MILJON
ARBETSTIMMAR

2020

2019

2018

Fazer Bageri

4,0

4,2

3,7

Fazer Konfektyr

5,9

14,1

13,1

Fazer Lifestyle Foods

10,1

12,2

7,5

Övriga affärsområden

2,7

2,3

1,9

Totalt i koncernen
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5,6
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LEDNINGENS KÖNSFÖRDELNING, %

För att stöda samhället under covid-19-pandemin donerade
Fazer produkter till hälso- och sjukvårdspersonal på sjukhus
samt hälsovårds- och sjukvårdsenheter. Genom våra
partnersamarbeten med icke-statliga organisationer donerade vi
avsevärda mängder med produkter till mathjälp, isolerade äldre
människor och behövande familjer.

Styrelsen

Fazer i Ryssland fick utmärkelsen Made in St. Petersburg
för våra sociala program, med särskilt erkännande för vårt
partnersamarbete med SOS Barnbyar i Pusjkin och omfattande
donationsprogram.
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40
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6
27

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

17
LV

26
35
21
1

2

LT

Totalt

■ 60 år eller

■ Kvinnor 52 % ■ Män 48 %

mera

■
■
■
■

Fazer Bageri 5 880
Fazer Konfektyr 1 904
Fazer Lifestyle Foods 428
Koncernens stödfunktioner 284

■
■
■
■

Finland 3 681
Ryssland 2 376
Sverige 1 762
Lettland 296

■
■
■
■

Litauen 250
Estland 72
Danmark 52
Norge 7

KÖNSFÖRDELNING KONCERNANSTÄLLDA , %
KVINNOR

MÄN

Ledning

43

57

Seniora tjänstemän

60

40

Tjänstemän

47

53

Arbetare

54

46

ÅLDERSFÖRDELNING KONCERNANSTÄLLDA , %
UNDER 30

30-50

ÖVER 50

Ledning

0

73

27

Seniora tjänstemän

4

70

26

Tjänstemän

14

59

28

Arbetare

30

45

25

Fokus framöver
Våra medarbetares säkerhet har topprioritet. Det exceptionella
covid-19-läget kommer att fortsätta under 2021 och vi kommer
att fokusera på att säkerställa hälsa och säkerhet för våra
medarbetare och alla som arbetar för eller med oss. Aktiv
kommunikation har en avgörande roll i detta arbete.
År 2021 och framåt kommer vi att fortsätta arbetet för de
mänskliga rättigheterna på basen av externa utvärderingar
och annan återkoppling från våra intressenter. Vi kommer
också att lägga fokus på att förbättra vår kommunikation om
befintlig praxis.
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Hållbarhetsexempel – För människorna

Värderingarna fick
liv genom samtal
År 2020 förnyade vi Fazers värderingar och beteenden.
Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet leder
oss nu på vår väg framåt. Våra nya beteenden är: vi skapar
magi, vi gör framsteg varje dag och vi vinner som ett Fazer.
Att definiera och formulera de nya värderingarna var
dock endast det första steget. Att förverkliga dem
är en viktig del av vårt dagliga arbete. Därför förde vi
samtal om värderingarna och beteendena i alla våra
verksamhetsländer. Vi inledde samtalen på våren och
fortsatte med virtuella sessioner efter en paus till följd av
covid-19-pandemin.
Målet med sessionerna var att hjälpa alla Fazermedarbetare att bättre förstå hur vi kan förverkliga våra
värderingar och bemöta varandra. Återkoppling från
samtalen användes för att färdigställa Fazer-beteendena.
Samtalen genomfördes genom samarbete mellan HR och
kommunikationsavdelningen och avspeglar mycket väl
Fazers samarbetsanda när vi jobbar för ett gemensamt mål.

Våra nya Fazer-värderingar och
beteenden fick liv genom samtal i alla
våra verksamhetsländer.
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Hållbarhet

För planeten
Vi har förbundit oss att skapa innovationer kring hållbara
matlösningar– för människorna och för planeten. Vi driver
hållbarhet i hela vår värdekedja, från inköp till förpackningar.
Vårt hållbarhetsarbete förverkligas i alla våra verksamheter. Vi
utforskar aktivt projekt där vi kan göra skillnad och letar efter
samarbeten inom hela industrin, samtidigt som vi satsar på
egna innovativa koncept. Ett exempel på innovationer och
cirkulär ekonomi är den nya xylitolfabriken och det angränsande
biobränsledrivna kraftverket i Lahtis. En oätlig biprodukt från
kvarnen, havreskal, används som råvara för xylitol, och materialet
som blir över används som biobaserat bränsle i kraftverket. Läs
mer om investeringen i avsnittet För affärsverksamheten.
Till våra fokusområden 2020 hörde att minska matsvinnet
och utveckla hållbara upphandlingsprocesser. Vi fortsatte att
introducera nya växtbaserade produkter i linje med de senaste
mattrenderna, vilket även bidrar till att minska CO2-utsläppen
från livsmedelskedjan.

Utvecklingen 2020
Under 2020 lyckades vi förbättra vår energieffektivitet med 18 %
jämfört med referensåret 2011, visar våra miljöanalyser på Fazer
Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods. Våra resultat
inom energieffektivisering för 2020 visar positiva framsteg.

MILJÖINDIKATORER
2020

2019

2018

Produktionsvolym (ton)

605 424

565 915 552 749

Energiförbrukning (MWh)

529 970

507 418 506 768

Energiförbrukning/produktionsvolym (MWh/
ton)
Vattenanvändning (m³ )
3

Vattenanvändning/produktionsvolym (m3³/ton)
Råmaterialanvändning (ton)
Råmaterialanvändning/produktionsvolym (ton)

0,88

0,90

0,92

1 111 412 963 468

923 431

1,8

1,7

1,7

614 179 585 643 562 843
1,014

1,035

1,018

0,17

0,18

0,15

100 745

103 014

83 505

Återvunnet (%)

62 %

62 %

76 %

Energiåtervinning (%)

37 %

36 %

21 %

Deponi (%)

1,5 %

1,6 %

3%

Avfallsvolym/produktionsvolym (ton/ton)
Total avfall och sidoströmsvolym (ton), varav:

Fazers principer för hållbar spannmålsodling är utgångspunkten för
ett aktivt hållbarhetssamarbete med odlarna. Syftet med principerna
är att minimera övergödningen och användningen av kemikalier
samtidigt som resurseffektivitet och produktivitet stöds. Vi fortsatte
att arbeta för Fazers spannmålsvision för att främja hållbar odling i
Finland och Sverige. Vi stödde ett initiativ för regenerativt jordbruk
som inkluderar webbaserad utbildning för odlare där de får stöd
för att minska CO2-utsläppen och implementera mer hållbara
odlingsmetoder.
Vi lyckades minska vår totala mängd avfall och vårt matsvinn. Den
huvudsakliga anledningen till den fina utvecklingen var ny och mer
effektiv lagstiftning i Ryssland, förbättrad effektivitet i Finland och
aktiva insatser på bagerierna i Finland och Sverige.
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STATUS, ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS

18 %
31 %

Vi genomförde viktigt internt arbete för att nå vårt hållbarhetsmål om
100 % ansvarsfulla inköp i fråga om alla råvaruleverantörer och värdekedjor
senast 2030. Detta interna arbete utgör referensramen för att uppnå målet
och inkluderar att definiera ansvarsfulla inköp, etablera en uppförandekod
bland våra leverantörer och utveckla hållbara upphandlingsprocesser.
69 %

Vi ökade andelen odlarprogram inom hållbar kakao och gick med i ett
nytt kakaoodlarprogram, Cocoa Horizons, lanserat av Barry Callebaut.
Programmets mål är att driva på förändring i odlarsamhällena och främja
transparent och hållbar kakaoodling.
Vi använde enbart certifierad palmolja i vår produktion. Av de tre olika
handelssystemen inom RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)
– Book and Claim, Mass balance och Segregated – strävar vi efter att
använda Segregated, där hållbar palmolja från olika certifierade källor hålls
åtskild från konventionell palmolja i hela kedjan.
Vi nådde inte vårt mål för 2020 att all palmolja ska vara segregerad,
eftersom vår verksamhet i Ryssland fortfarande använder handelssystemet
Book and Claim. I Norden och Baltikum använder vi nästan till 100 %
segregerad palmolja. Under 2020 ökade vi dock vårt stöd till småodlare
genom att köpa 50 % av Book and Claim-certifikaten som certifikat
för småskalig odling. Tack vare sådant stöd kan småodlarna öka sin
skörd, bättre etablera sig på internationella marknader, förbättra sina
försörjningsmöjligheter och minska risken för omställning av mark.

KÖPT ELECTRICITET
14,2 %

1,00
0,96
0,92

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA, %
100

100 %

100 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA, %

100 %
52,6 %

51,7 %

53,7 %

0,88

80

60

60
1,4 %
46,9 %

40

0,6 %
46,8 %

0,5 %
45,9 %

20
0

2018

2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ RSPO-certifierad palmolja (inkl. alla RSPO

MWh/ton

100 %
28 %

26 %

72 %

74 %

65 %

STATUS, HÅLLBAR KAKAO
100 %

100 %

100 %

25 %

28 %

75 %

72 %

2018

2019

2018

2019

■ Certifierad soja
■ Certifierad av våra leverantörer
■ Certifierad av Fazer

handelssystem)
■ Segregerad
■ Massbalanserad
■ "Book & Claim" / GreenPalm-certifikat

0

100 %
35 %

40

0

2020

31 %

69 %

20

0,82

100 %

20

40

0,86

100

80

60

0,90

0,80

■ Grönlistad fisk, Finland
■ Gullistad fisk, Finland

80

0,94

■ Icke förnybar
■ Förnybar

■ Ägg från frigående höns
■ Övriga

100

0,98

85,8 %

82 %

ENERGIFÖRBRUKNING/
PRODUKTIONSMÄNGD

0,84
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STATUS, HÅLLBAR FISK,
enligt WWF Fiskguide

2020

■ Kakao inhandlat enligt Fazers kakaoprogram
■ Certifierad
■ Hållbarhetsprogram

2020
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Vår verksamhet

Om Fazer

BRÄNSLEANVÄNDNING

CO2e TON

Fazer leasing bilar

1 357

Fazer ägda distributionsfordon

2 340

Förbränning av bränslen I produktion

41 419

TOTAL SCOPE 1 UTSLÄPP

45 115

Total Biogena utsläpp från biobränsleanvändning

6 315

INDIREKTA UTSLÄPP FRÅN KÖPT ENERGI (SCOPE 2)
CO2e TON

% AV TOTAL

Fjärrvärme

4 706

16 %

Ånga

14 120

47 %

Köpt elektricitet

11 196

37 %

30 022

100 %

TOTAL

Vi förde fortsatta diskussioner med icke-statliga organisationer
som WWF gällande palmoljans framtid. Vi kommer att förnya vårt
åtagande för palmolja under 2021. Utöver att Fazer köper 100 %
hållbar palmolja håller vi på med en certifiering enligt RSPO:s
handelssystem gällande våra egna interna processer för inköp
och hantering av palmolja i vår produktion. Vi publicerade också
en fallstudie i WWF:s rankning av palmoljeköpare.
Vi investerade i vår samarbetspartner Solar Foods, ett finskt
foodtech startupföretag, som huvudsaklig investerare i
finansieringsomgången för serie A. Solar Foods’ nya proteinråvara
Solein® är en koldioxidneutral innovation som kan bidra till ett
mer hållbart livsmedelssystem.
Under 2020 anordnade vi en workshop kring temat hållbarhet för
att öka den interna medvetenheten om vårt miljöavtryck och hitta
de mest effektiva åtgärderna för att nå våra fyra hållbarhetsmål
senast 2030. Syftet var att stödja organisationen med att ta fram
verksamhetsspecifika färdplaner för hållbarhet och att främja
engagemang i hållbarhetsrelaterade affärsaktiviteter.

Minskat matsvinn och vattenpåverkan
I våra verksamheter används vatten som råvara i våra produkter
och i olika rengöringsprocesser. I vår leveranskedja behövs
vatten för att odla grödor som blir till råvaror som vi använder.
För att utvärdera och minska vår vattenpåverkan i värdekedjan
samarbetar vi med våra intressegrupper.
Fazer har gått med i Finnish Water Stewardship Commitment,
där finländska företag och organisationer utmanas att identifiera
de vattenrelaterade riskerna i sina värdekedjor och utveckla
en hållbar användning och hantering av vattenresurser. Vi
samarbetar också med WWF Finland, odlare och andra parter i
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Fazers värdekedja för spannmål för att utöka miljöarbetet på odlingarna
och öka samarbetet mellan organisationer, företag och miljöförvaltningen
när det gäller bevarande av miljön och vattenresurser.
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1 137 199

94,5 %

48 355

4,0 %

139

0,0 %

11 547

1,0 %

Utgående logistik betald av Fazer

4 121

0,3 %

Avloppsvatten

549

0,0 %

Avfall genererat i produktion

1 415

0,1 %

276

0,0 %

1 203 604

100,0 %

Vattenanvändning
Bränsle- och energirelaterade utsläpp

Företagsresor
TOTAL

UTSLÄPPSINTENSITET
CO2e TON /
PRODUCERAD VOLYM

När det gäller materialförbrukning, utöver vatten, behöver vi råvaror till
livsmedel, bland annat spannmål, kakao, socker och mjölk, och råvaror
till förpackningar som insatsvaror vid tillverkning av våra produkter.
Produktionen av ätbara produkter, som bakning av bröd och tillverkning
av choklad, ger upphov till majoriteten av vårt avfall. Därför fokuserar
vi på att minska matsvinnet och har fastställt hållbarhetsmål 2: 50 %
mindre matsvinn.

UTSLÄPP/PRODUCERAD VOLYM

Avfall uppstår även vid konsumtion av våra produkter, som påspackat
och butiksgräddat bröd, choklad och sockerkonfektyr förpackad i
plast och flingor förpackade i kartong. Vi samarbetar aktivt med olika
intressegrupper för att hitta nya lösningar när det gäller avfallet längre
ned i värdekedjan.
KÖPT ELECTRICITET

Total

% AV TOTAL

Råmaterialinköp av förpackningsmaterial

Under 2020 ökade vår vattenförbrukning med 15 % och mängden
avloppsvatten ökade med 19 %. Detta berodde i huvudsak på byggarbetena
på xylitolfabriken i Lahtis och ett maskinhaveri inom Fazer Bageri Sverige.
Vi fortsätter att arbeta för att minska vår vattenförbrukning och mängden
avloppsvatten i alla våra verksamhetsländer.

Förnybar

CO2e TON
Råmaterialinköp av ingredienser

På våra verksamhetsställen har vi förbundit oss till de kommunala
vattenhanteringsprinciperna. I de flesta fallen kommer vattnet från den
kommunala vattenförsörjningen och avloppsvattnet från produktionen
leds till det kommunala avloppsledningssystemet. Merparten av våra
produktionsanläggningar är ISO 14001-certifierade som en del av
certifierade miljöledningssystem, och miljöpåverkan utvärderas och mål
fastställs. Ytterligare mål fastställs av enskilda affärsfunktioner och vår
styrgrupp för energi och klimat.

Icke förnybar

ANDRA INDIREKTA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (SCOPE 3)

MWH

%

31 101

15

187 483

86

218 584

100

Scope 1

0,07

Scope 2

0,05

Scope 3

1,99

Utsläppsintensitet

2,11
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KG

%

8 926 617

26 %

Förnybara

25 000 987

74 %

Total mängd

33 927 604

100 %

Icke förnybara

% ANDEL AV
FÖRNYBAR/
MWH ICKE FÖRNYBAR
ENERGIANVÄNDNING - ICKE FÖRNYBARA BRÄNSLEN
Olja
Naturgas

Förvaltning
och ledning

Bensin
ENERGIANVÄNDNING - FÖRNYBARA BRÄNSLEN
Pellets

Styrelsens
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Biodiesel
Biogas
Total

177 282
9 851
151 638
15 177
617
14 631

8%

5 312
9 309
10
191 913

MWH
Elektricitet

218 584

Fjärrvärme

32 984

Ånga

■ Icke förnybara
■ Förnybara

92 %

ENERGANVÄNDNING PER ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fjärrkyla

26 %

74 %

ENERGIANVÄNDNING - ICKE FÖRNYBARA BRÄNSLEN/
FÖRNYBARA BRÄNSLEN

Diesel

Finansiell
information

MATERIALMÄNGD ANVÄND FÖR
PRODUKTION OCH FÖRPACKNING
AV VÅRA PRODUKTER

MATERIALMÄNGD ANVÄND FÖR PRODUKTION OCH FÖRPACKNING AV
VÅRA PRODUKTER

67 381

Vi har fastställt ett mål att minska avfallet med 20 % jämfört
med nivån 2015 senast 2020 och har sedan dess följt upp en
verksamhetsspecifik avfallsindikator varje kvartal. Avfallsdata
erhålls från externa plattformar för avfallshantering, som Enpros
Zero Waste, och samlas in av Fazers hållbarhetsteam. För att
säkerställa att de lagstadgade kraven gällande avfallshantering
uppfylls i alla verksamhetsländer har vi i samband med
upphandling ett offertförfarande för nya tjänsteleverantörer. Våra
samarbetspartner inom avfallshantering revideras också som en
del av vårt åtagande till ISO-standarderna.
Under 2020 återanvändes 98,5 % av det producerade avfallet.
Detta har vi lyckats med genom att låta biprodukter från
produktionen gå till djurfoder och matdonationer, arbeta med
externa avfallshanteringsföretag inom materialåtervinning
och återvinna energi genom förbränning av energiavfall och
produktion av bioetanol.
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Fokus framöver
Vi utforskar hela tiden nya sätt att förbättra hållbarheten i
vår värdekedja, från jord till bord. Vi förbättrar kontinuerligt
effektiviteten i våra processer och verksamheter för att minska
utsläppen och matsvinnet. När det gäller ansvarsfulla inköp ligger
vårt fokus på att utveckla praxis och växtbaserade produkter.
Under 2021 kommer vi att fokusera på att ta fram en ny långsiktig
plan för energi och klimat för att identifiera de mest effektiva
aktiviteterna och åtgärderna för att minska CO2-utsläppen och
förbättra energieffektiviteten på produktionsanläggningarna.
Nya initiativ och samarbeten, som att fastställa vetenskapligt
baserade mål (Science Based Targets), är ett viktigt sätt för
oss att nå våra hållbarhetsmål och implementera hållbara
innovationer i praktiken.
Eftersom majoriteten av våra CO2-utsläpp kommer från vår
värdekedja är det ytterst viktigt att samarbeta med kunder,
leverantörer, icke-statliga organisationer och forskare för
att hitta de mest effektiva lösningarna för livsmedels- och
jordbrukssektorn. Vi kommer att fortsätta samarbetet och
initiativen med till exempel Baltic Sea Action Group och WWF
för att hitta mer hållbar praxis för den jordbruksrelaterade
värdekedjan. Samtidigt kommer vi att investera i nya
innovationer och verksamheter för att hitta nya lösningar för
framtiden, som Solein®.
Vi håller på att utarbeta verksamhetsspecifika planer för de fyra
hållbarhetsmålen som hjälper oss att driva resultat, samtidigt
som vi beaktar de olika behoven hos vår kundbas. Som en del
av arbetet med att förbättra våra interna processer kommer vi
också att fokusera på att ta fram mera detaljerade miljömässiga
beräkningar och rapporter, för att försäkra oss om att vi fokuserar
våra resurser på de mest effektiva åtgärderna och att vi kan
beräkna och rapportera våra framsteg till våra intressenter.
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Hållbarhetsexempel - För planeten

Fazer stöder e-utbildning
i regenerativt jordbruk
Hur vi odlar mat har stor inverkan på miljön. För att främja människornas
och planetens välmående beslutade vi att bidra till utvecklingen av
regenerativt jordbruk genom att understöda ett program för att utveckla en
e-utbildning och samarbetsplattform för odlare, forskare och andra parter
tillsammans med Baltic Sea Action Group (BSAG) och Reaktor.
Regenerativt jordbruk innebär odlingstekniker som förbättrar jordens
förmåga att binda koldioxid från atmosfären och lagra kol, vilket motverkar
klimatförändringarna. Odlingsmetoder som lagrar kol och återställer
kvaliteten på jordmånen minskar dessutom utsläppen av näringsämnen
från åkrar i vattendrag, vilket motverkar övergödning. E-utbildningen i
regenerativt jordbruk är en kostnadsfri, högkvalitativ, forskningsbaserad
onlinekurs för alla som är intresserade av att producera mat på ett lönsamt
och hållbart sätt.
Regenerativt jordbruk har många positiva effekter som stöder den
biologiska mångfalden samtidigt som det gör odlarnas arbete mer
intressant och givande. Genom att främja regenerativt jordbruk vill
vi förändra livsmedelsproduktionens framtid till förmån för odlarna,
konsumenterna och planeten.

Vi bidrar till utvecklingen av regenerativt jordbruk genom att
understöda ett program för att utveckla en e-utbildning och
samarbetsplattform för odlare, forskare och andra parter.
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Hållbarhet

För affärsverksamheten
Vi tar hållbarhet i beaktning i all vår verksamhet och vill etablera
en hållbar arbetskultur – nu och i framtiden. Att minska risker,
stärka vår affärsetik och förbättra bästa praxis ingår i vårt arbete
med att säkerställa hållbarhet i vår verksamhet.
Vår verksamhet följer våra etiska principer som implementeras
inom alla våra affärsområden och verksamhetsländer. Dessa
principer grundar sig på våra värderingar och FN-initiativet
Global Compact, vars syfte är att främja hållbar utveckling hos
företag och öka företagens samhällsansvar. Vi följer också FN:s
vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de
tillhörande processerna. Vi har identifierat på vilka sätt vi bidrar
till FN:s globala mål för hållbarhet (SDG) och arbetar för att
uppnå dem tillsammans med hela vår värdekedja.
Vi fortsätter vårt arbete för att uppnå våra hållbarhetsmål,
samtidigt som vi beaktar behoven hos våra olika affärsområden.
Hållbarhetsmålen är också ett sätt att ta itu med de risker som
klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden,
vattenbrist, matsvinn, negativ inverkan på de mänskliga
rättigheterna och följderna av dessa kan ha på vår verksamhet.
Under 2020 fortsatte vi med lovande projekt inom hållbarhet
och genomförde även nya projekt. Vi stärkte vår interna praxis
kring hållbarhet och etisk affärsverksamhet och gjorde betydande
investeringar i att förbättra våra verksamhetssätt.

Utvecklingen 2020
Fazer hade ett fortsatt gott anseende bland allmänheten. Våra
styrkor ligger särskilt i våra produkter och tjänster. Resultaten
av undersökningen om Anseende och Förtroende (Reputation
& Trust) gav oss insikter om de miljörelaterade frågor vi kan
förbättra oss ytterligare i.
Bygget av vår nya xylitolfabrik, som producerar xylitol av en
biprodukt från havrekvarnsprocessen, framskred i Lahtis i Finland.
Xylitolfabriken tilldelades det finska priset Tähtiteko 2020. Ett
biokraftverk som kommer att använda havreskal för att försörja
hela fabriksområdet med värme håller på att byggas. Detta är en
del av vårt åtagande för finsk havre och cirkulär ekonomi.
Vi investerade i vår samarbetspartner Solar Foods, ett finskt
foodtech startup-företag, som huvudsaklig investerare i
finansieringsomgången för serie A. Efter finansieringsomgången
är Fazer den största enskilda aktieägaren i startupföretaget och
kommer fortsätta att stödja Solar Foods i form av forskning,
innovationer och kommersiell utveckling för att påskynda
utvecklingen av hållbara matlösningar för framtiden.
Vi utökar också vår havrekvarnskapacitet. Investeringen på totalt
30 M€ kommer att fördubbla kapaciteten i både Lahtis i Finland
och Lidköping i Sverige. Fazer ska bygga två nya kvarnar som
kommer att fördubbla företagets nuvarande malningskapacitet
för havre. När utbyggnaderna blir färdiga 2021 kommer Fazer att
vara ledande inom havre i Norden och en av de ledande aktörerna
i Europa.
Vi utökar också vår produktion med fokus på havre i Koria i
Finland och flyttade produktionen av Fazer Yosa-produkterna från
S:t Karins till Koria hösten 2020. Investeringarna i Koria under det
senaste året uppgick till över 10 M€.
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Vi har utarbetat en uppförandekod för våra leverantörer. Den
innehåller konsekventa leverantörskrav och uppföljningsåtgärder
som stöder vårt hållbarhetsmål 3 att ha 100 % ansvarsfulla
inköp för alla råvaruleverantörer och värdekedjor. Vid slutet av
2020 hade 52 % av våra leverantörer (andel av de totala externa
utgifterna) undertecknat uppförandekoden.

EGET KAPITAL OCH AVKASTNING
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Under 2020 rapporterades 21 fall via vårt visselblåsarsystem, som
gör det möjligt även för tredje parter att rapportera upptäckta
eller misstänkta brott mot företagets policyer eller regler. Dessa
fall gällde bland annat HR, QEHS, intressekonflikter och missbruk
av företagets tillgångar. Fallen har utretts internt och nödvändiga
åtgärder vidtagits. Två fall är fortfarande öppna.
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Under året anmäldes inga marknadsföringsaktiviteter till det
Reklametiska rådet. Vi hade totalt tre produktåterkallelser.
Produkterna återkallades på grund av allergen korskontaminering.

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER
FÖR PERIODEN, M€ *)

■ Personal 347,1 (79,6 %) ■ Ägare 57,6 (13,2 %)
■ Samhälle 23,8 (5,5 %)
■ Finansiärer 7,5 (1,7 %)

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Vi har ett omfattande program för bekämpning av mutor, och vi
har utbildning i bekämpning av mutor för våra medarbetare för
att de ska kunna identifiera och förhindra dessa. Vi införde också
obligatorisk utbildning i konkurrenslagstiftning.
Besökscentret Fazers Experience tilldelades certifikatet
Sustainable Travel Finland av Visit Finland för att främja hållbar
turism. Till de nya attraktionerna under 2020 hörde ett nytt
växthus och en webbutik.

■ Inkomstskatter 17,5 (19,0 %) ■ Arbetsgivaravgifter
■ Fastighetsskatter
68,4 (74,3 %)
■ Övriga skatter 0,9 (1,0 %)
0,9 (1,0 %)
■ Accia 4,4 (5,8 %)
*)

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i
siffrorna.

■ Skatter på löner 63,8 (67,3 %)
■ Mervärdesskatt, netto 22,2 (23,4 %)
■ Övriga skatter 8,8 (9,3 %)
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Fokus framöver
GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE

Om Fazer

M€

2020

2019

1 565

1 710

Direkta inköp

-419

-606

Indirekta inköp

-280

-363

-93

-57

773

684

-347

-570

Samhälle (skatter och donationer)

-24

-25

Ägare (dividender)

-58

-60

Finansiärer (finansiella kostnader)

-8

-2

Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

337

26

GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella
intäkter, intäkter från försäljning av anläggningstillgångar)

Vår verksamhet

Leverantörer

Operativa investeringar
Tilläggsvärde
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DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)

Vi fortsätter att investera i foodtech och hållbara
matlösningar. Forskning och innovationer är en
nyckelfaktor när vi letar efter nya råvaror och samarbeten
för framtida hållbarhet.
Koncept inom cirkulär ekonomi samt att vi utnyttjar
biprodukter är avgörande i vårt hållbarhetsarbete och
våra affärslösningar. Vi kommer att stärka vårt arbete
vad gäller hållbara förpackningar och innovationer för
att minska användningen av plast och öka andelen
förnybara och återvinningsbara material inom alla våra
affärsområden. Genom att ständigt fästa uppmärksamhet
vid produktions- och materialeffektivitet kan vi också
förbättra vår lönsamhet.
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Genom att introducera Fazer Havreris, ett nytt måltidstillbehör av havre,
har vi svarat på konsumenternas ökande krav på hållbar, klimatsmart
mat. Havreris är en växtbaserad, lokalproducerad produkt med litet
klimatavtryck. Havreris är ett utmärkt exempel på Fazers innovationer som
stöder hälsan och klimatet.
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Fazers Havreris – en
sann innovation som
är både hälsosam och
klimatvänlig

Hållbarhet

Hållbarhetsexempel - För affärsverksamheten

Utöver klimatfördelar har Fazer Havreris ett betydligt bättre näringsinnehåll
än konkurrerande produkter i kategorin: det innehåller mer protein,
kostfiber och fleromättade fettsyror och mindre kolhydrater. Den milda
smaken och fylliga konsistensen gör det till en verkligt mångsidig produkt
med många användningsändamål.
Havreris lanserades först med framgång i Sverige under Fazers varumärke
Frebaco, sedan i Norge och Danmark under varumärket Fazer och
därefter i Finland under varumärket Fazer Alku. I Sverige vann Fazer Kvarn
Livsmedelspriset 2020 för Havreris.
Eftersom Fazer Havreris är en modern och hållbar produkt har den på kort
tid blivit mycket populär bland konsumenter i Norden.

Fazer Havreris, ett nytt växtbaserat,
lokalproducerat måltidstillbehör med litet
klimatavtryck, svarar på konsumenternas
ökande krav på hållbar, hälsosam mat.
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Hållbarhet

Intressentengagemang
Hållbarhetsarbete är en gemensam insats. När vi tar fram nya produkter
och tjänster, skapar affärsidéer eller hittar nya sätt att vidareutveckla
företagsansvaret, lyssnar vi på våra intressenter och för en aktiv dialog
med dem. Insikterna och återkopplingen är mycket värdefulla.
Fazers omfattande värdekedja är en viktig källa till insikter. Vi för en ständig
dialog med aktieägare, medarbetare, konsumenter, kunder, leverantörer,
beslutsfattare, icke-statliga organisationer och forskarvärlden där vi
både ger och får värdefull information. Våra intressenter hjälper oss
att identifiera och förutse trender och förändringar i konsumenternas
beteende. Detta hjälper oss att utveckla vårt utbud så att det tillgodoser
behoven och önskemålen hos människor i dag.
Några exempel på teman som våra intressenter har tagit upp är
miljövänliga val, hållbara råvaror, palmolja, plast och förpackningar, socialt
ansvar, barnarbete, transparent kommunikation och innovationsarbete
samt tillgång till och information om produkter. Dessa teman ingår i Fazers
hållbarhetsagenda

Vi återgäldar detta genom att dela med oss av information till
intressenterna och stödja vetenskaplig forskning samt genom att
tillhandahålla resurser för att förbättra hållbarheten i hela vår värdekedja.
Som en del av det globala samhället deltar vi i ett antal olika initiativ och
åtaganden för att hitta lösningar på gemensamma utmaningar.
Vi samarbetar med organisationer som Baltic Sea Action Group, WWF,
Global Compact Finland, FIBS, Climate Leadership Coalition, Hållbar
Livsmedelskedja, SOS Barnbyar, Lake Vesijärvi Foundation, Högholmens
djurpark i Helsingfors, universitet som Aalto-universitetet, Hanken Svenska
Handelshögskolan, Helsingfors universitet, Åbo universitet och Östra
Finlands universitet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Örebro
universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet och Chalmers i Sverige
samt forskningsnätverk. Tillsammans kan vi göra skillnad.
Vi har identifierat våra viktigaste intressenter och definierat flera metoder
för att engagera dem.
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KANALER FÖR DIALOG

HUR VI LEVER UPP TILL
INTRESSEGRUPPERNAS FÖRVÄNTNINGAR

Konsumenter

Dagliga möten, konsumentservice, undersökningar,
webbplatser och sociala medier, förpackningar,
besök

Genom direkt samverkan både online och i våra
caféer och bageributiker lär vi oss vad människor
uppskattar. Vi omvandlar dessa kundinsikter till
nya produkter och tjänster. Konsumenterna måste
kunna lita på att våra produkter och tjänster håller
hög kvalitet och är säkra. Vi måste tillhandahålla
tillförlitlig information om våra produkter och
tjänster samt om Fazer som företag.

Kunder

Möten och samarbeten, enkäter, nyhetsbrev, system
för kundfeedback, kundevenemang

Vi har nära kundrelationer. Vi skapar mervärde
genom både tjänster och produkter som är av hög
kvalitet och rätt för konsumenterna.

Aktieägare

Bolagsstämma och årsredovisning, regelbundna
rapporter och informationsmöten, andra
regelbundna evenemang som exempelvis
sommarmötet, webbplats för aktieägarna

Vi tillhandahåller riktig och tillförlitlig information
om vårt resultat samt vår bolagsstyrning,
affärsutveckling och hållbarhet i sådana kanaler som
passar intressegruppen bäst.

Medarbetare

Ledningsmodell för individuell prestation,
kontinuerlig kommunikation mellan chefer
och medarbetare, medarbetarevenemang,
medarbetarundersökningar, Fazers visselblåsartjänst,
intranätet och andra interna kanaler, kommunikation
mellan medarbetare/chefer och den lokala
HR-funktionen

Vi kommunicerar med alla medarbetare via officiella
kommunikationskanaler och -processer. Genom
direkt kommunikation mellan medarbetare,
chefer och HR säkerställer vi en daglig dialog med
medarbetarna.

Leverantörer

Process för hantering av leverantörsrelationer,
möten, avtal, leverantörskrav, revisonsfrågeformulär,
revisioner, uppföljning av möten och besök

Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar
med våra leverantörer inom exempelvis temat
hållbarhet.
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INTRESSEGRUPPER

KANALER FÖR DIALOG

HUR VI LEVER UPP TILL
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Samhälle (myndigheter
och regeringar,
medier, icke-statliga
organisationer och
lokalsamhällen)

Möten, partnerskap och samarbete, enkäter,
evenemang

Vi skapar mervärde för samhället och för en aktiv
dialog. Vi är medlemmar i och har partnersamarbete
med olika organisationer. Vi tror på öppen och
transparent kommunikation.

Universitet och
forskningsinstitut,
startupföretag

Partnerskap och samarbete

Genom partnersamarbeten och genom att
kombinera egen forskning med samarbete med
universitet och startupföretag breddar vi vår egen
expertis och förbättrar vår förmåga att lansera
hållbara innovationer som gör skillnad i samhället. 

Investerare och
finansiella institut

Möten och samarbete

Vi tillhandahåller riktig och tillförlitlig information
om såväl vårt resultat som vår bolagsstyrning,
affärsutveckling och hållbarhet.
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Hållbarhet

Ledning av hållbarhetsfrågor
För att kunna genomföra vårt hållbarhetsarbete effektivt leder vi
systematiskt våra hållbarhetsaktiviteter. Våra policyer och riktlinjer, som
går i linje med de internationella principerna, bidrar med struktur och
fokus i våra insatser.

Affärsområden och affärsenheter
Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer
samt fastställer mål
Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Vårt fortlöpande hållbarhetsarbete leds av hållbarhetsteamet samt
hållbarhets- och QEHS-nätverket och styrs av forumet för hållbarhet.
Var och en av dessa funktioner har tydligt definierade roller och egna
ansvarsområden. Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har den högsta
beslutsfattanderätten i hållbarhetsfrågor.

Hållbarhetsteamet

Våra insatser styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy, QEHSpolicy samt våra ledningsprinciper och ledningsförfaranden. Fazers
etiska principer bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global
Compact, som vi undertecknade 2012. Vi är också starkt engagerade i att
stödja implementeringen av FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG)
och har fastställt på vilka sätt vårt hållbarhetsarbete bidrar till dem.

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Utvecklar hållbarhetsarbetet, stöder implementeringen och
rapporterar om framstegen

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen:
definierar strategier, policyer, riktlinjer, mål och ståndpunkter
på koncernnivå
Utvärderar, övervakar och utvecklar hållbarhetsfrågor inom koncernen

Styrelsen

Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Godkänner etiska principer

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Koncernens ledningsgrupp

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Godkänner policyer och mål

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen

Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Säkerställer effektiv resursanvändning

Koncernens EVP, kommunikation och hållbarhet är ansvarig för hållbarhet

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och
affärsverksamheter

Funktionschefer
Godkänner anvisningar

Året i korthet

Riskidentifiering och riskbedömning utgör grunden i vårt ledningssystem
för hälsa och säkerhet. Utöver lokala riskbedömningar granskas QEHSriskerna varje år på koncernnivå och åtgärder vidtas för att kontrollera och
minimera riskerna.
Att lära av incidenter och vidta förebyggande och korrigerande åtgärder
är avgörande för att säkerställa att liknande incidenter inte inträffar
på nytt. Därför ska alla arbetsrelaterade incidenter rapporteras och
undersökas, samt information om de underliggande orsakerna och
om korrigerande åtgärder delas inom organisationen. Statistik om
arbetshälsa och arbetssäkerhet rapporteras varje månad till ledningen och
säkerhetsrapporter finns även tillgängliga på företagets intranät.
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Vår verksamhet

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är av yttersta vikt för oss och
Fazers QEHS-policy (kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet) omfattar hela
organisationen. Ledningssystemen för arbetshälsa och arbetssäkerhet på
Fazers verksamhetsställen bygger på kraven i den lokala lagstiftningen
och de flesta har också ISO 45001-certifiering (se förteckningen över
certifieringar).

Hållbarhet

Om Fazer

Ledningssystem för arbetshälsa och arbetssäkerhet

För att öka medvetenheten om säkerheten och upprätthålla en proaktiv
säkerhetskultur uppmuntras medarbetarna att aktivt rapportera
säkerhetsobservationer och föra säkerhetsdialoger. Medarbetarna
uppmanas också att avlägsna sig från situationer i arbetet där de tror
att risk för skada eller ohälsa föreligger. Förtroendevalda deltar även i
utvecklingen av våra ledningssystem för hälsa och säkerhet, till exempel via
de lokala hälso- och säkerhetsutskotten.
Medarbetarna får både allmän säkerhetsutbildning på koncernnivå och
lokal säkerhetsutbildning relaterad till deras roller och arbetsuppgifter.
Arbetsspecifik säkerhetsutbildning är en obligatorisk del av
introduktionsprogrammet för nyanställda och finns tillgänglig på det lokala
språket. Säkerhetsutbildningarna är gratis och genomförs på arbetstid,
med undantag av de säkerhetsutbildningar online som ska avläggas
innan tillträde till ett verksamhetsställe ges. Produktionsmedarbetarna
får en repetitionsutbildning varje år och vissa kvalifikationer ska förnyas
regelbundet, till exempel elsäkerhet och arbete i trånga utrymmen.
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STANDARDER FÖR KVALITET, MILJÖ,
HÄLSA OCH SÄKERHET

Om Fazer

ISO 9001

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

FSSC
22000

ISO
22000

IFS

AIB

Vanda

X

X

X

X

Villmanstrand

X

X

X

X
X

X

Fazer Bageri Finland
Vanda

X

X

Lahtis

X

X

Villmanstrand

X

X
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Vuohela

X

Fazer Bageri Sverige
Eskilstuna

X

X

X

Lidköping

X

X

X

Lund

X

X

X

Umeå

X

X

X

Stockholm kontor

X

X

X

X

Fazer Bageri Ryssland
Smolenskaya

X

X

X

X

X

Murinsky

X

X

X

X

X

Neva

X

X

X

X

X

Zvezdny

X

X

X

X

X

Fazer Bageri Baltikum
Ogre

X

Kaunas

X
X

Fazer Lifestyle Foods
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AOECS
GLUTEN
FREE

Fazer Konfektyr

Hako (Lahtis Crisps)
Vår verksamhet

STANDARDER FÖR
LIVSMEDELSSÄKERHET

Fazer Kvarn Lahtis
Fazer Kvarn Lidköping
Koria

X
X

X
X
X

X
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Hållbarhet

Rapporteringsprinciper
I denna rapport har Fazer tillämpat Global Reporting Initiative (GRI)
Standards (refererar till GRI) för att göra det enklare att jämföra
våra hållbarhetsresultat med andra företag och organisationer. GRItabellen visar hur hållbarhetsindikatorerna presenterade i denna
rapport överensstämmer med GRI Standards. Vi har också redogjort
för Fazers egna teman enligt GRI Standards-rapporteringspraxis.
Rapporteringsperioden överensstämmer med kalenderåret och
Fazers räkenskapesperiod, 1 januari till 31 december 2020. Innehållet
och de valda indikatorerna är baserade på intressentsynpunkter
och en väsentlighetsanalys. Fazers fyra hållbarhetsmål utarbetades
2018–2019 för att fastställa fokusområdena för vårt hållbarhetsarbete.
Vår förhållningssätt till hållbarhet beskrivs också i koncernchefens
hälsning, i strategibeskrivningen och i den icke-finansiella
informationen. Rapporteringen omfattar alla större
verksamhetsställen och alla produktionsenheter, om inte annat anges.

Datainsamling
Alla finansiella uppgifter har samlats in via Fazers finansiella
rapporteringssystem. Alla finansiella siffror som presenteras i denna
rapport grundar sig på Fazers reviderade koncernredovisning.
Personaluppgifterna samlas in via HR-informationssystem och
tillhandahålls av vår HR-organisation.
Miljöuppgifterna har samlats in från våra 21 produktionsenheter i
Finland, Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen. Uppgifterna om
affärsresor har samlats in från Fazers resebyrå. Uppgifterna om
bränsleförbrukningen från logistik och leasingbilar har samlats
in från Fazers leverantörer och omfattar Finland och Sverige.
Logistikuppgifterna omfattar de utgående produkttransporterna

från Fazers produktionsenheter till kunder. Miljöuppgifterna
har samlats in från produktionsanläggningarna med hjälp av
ett anpassat kalkylprogram för datainsamling. Uppgifterna har
konsoliderats ytterligare på koncernnivå.
Fazers miljöresultat har rapporterats enligt Greenhouse Gas
Protocol (GHG-protokollet), en standard för att beräkna
och rapportera utsläpp av växthusgaser, med en operativ
kontrollmetod. Utsläppen i scope 2 har beräknats enligt
principerna om dubbel rapportering i GHG-protokollets riktlinjer
för scope 2 (marknads- och platsbaserad metod). Vår leverantör
garanterar att den el vi köper är förnybar. Växthusgasutsläppen
i scope 3 relaterade till köpta varor och tjänster beräknas med
hjälp av CO2-utsläppsfaktorerna från WRI Cool Food Pledge
Calculator (Poore och Nemecek, 2020 för livsmedelsrelaterade
data) och Defras databas (UK Government GHG Conversion
Factors for Company Reporting, för förpackningar och indirekta
material, 2020) på rekommendation av externa konsulter.
När det gäller hållbarhetsmål 1 och 2 har vi gjort ändringar
i vår beräkningsmetod, utökat rapporteringens omfattning
och uppdaterat våra utsläppsfaktorer. Klassificeringen av
producerade ton har ändrats och exkluderar nu de fraktioner
av biprodukter som klassificeras som oätliga för människor. De
produktionsvolymer som används i GHG Intensity denominator i
beräkningarna av hållbarhetsmål 1 och hållbarhetsmål 2 grundar
sig på uppgifter från Fazers system för resursplanering (ERP).
På grund av dessa ändringar i beräkningarna har vi inte
jämförbara uppgifter för året 2015 att utgå från och rapportera
framstegen i enlighet med hållbarhetsmålet. Tidigare
uppgifter gällande hållbarhetsmålen som rapporterats i
Hållbarhetsrapporten 2019 är därför inte heller helt jämförbara
med uppgifterna för 2020. Därför har vi inkluderat omräknade
uppgifter för 2019 som är jämförbara med uppgifterna för
2020. Ändringarna som gjorts har varit nödvändiga för att
förbättra tillförlitligheten i utsläppsberäkningarna.

Väsentlighetsanalys matris
Klimatförändringar

Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse
Finansiell
information

Slutsatsen var att Fazers nuvarande Hållbarhetshjul inkluderar de
mest väsentliga temana och vi bibehåller den och de nuvarande
hållbarhetsmålen. Väsentlighetsmatrisen kompletterar Hållbarhetshjulet
och hållbarhetsmålen ur ett prioritetsperspektiv.

Vi tillämpade väsentlighetsanalysen enligt GRI vid uppdateringen. Först
identifierade vi potentiellt väsentliga teman genom att kombinera
Fazers expertis och befintliga intressentinsikter. Därefter prioriterade vi
dem genom att använda GRI-väsentlighetsmatrisen. Som ett sista steg
godkände Fazers ledning vår väsentlighetsmatris.

Fazers
väsentlighetsmatris

Påverkan på intressenters utvärdering och beslut

Året i korthet
Om Fazer

Under 2020 genomförde vi en mindre uppdatering av Fazers
väsentlighetsanalys. Vi utgick från Hållbarhetshjulet, som är Fazers översikt
över väsentliga hållbarhetsteman.

Hållbarhet

Vår verksamhet

Väsentlighetsuppdatering

Utsläpp, energi,
energieffektivitet

Intressent
-dialog

Till exempel plast

Ansvarsfull
marknadsföring

Till exempel kakao och
palmolja

Fazers arv och
varumärke

Medarbetares hälsa
och säkerhet

Hälsa och nutrition
Mänskliga
rättigheter
Växtbaserat
erbjudande

Vatten
Hållbart jordbruk
Biologisk mångfald

Arbetstillfällen, investeringar,
skatt, lönsamhet, tillväxt,
foodtech

Rättvis värdekedja

Djurvälfärd
Förpackningar

Gemensamt värde

Matsvinn

De viktigaste
ämnena

Etiska
principer

Kvalité och
livsmedelssäkerhet

De viktigaste
ämnena

Mångfald och inkludering

Ämnen att känna till

Fazers ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

Relaterat till
hållbarhetsmål
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Vår verksamhet
Hållbarhet
Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse

GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GRI-STANDARD

BESKRIVNING

HÄNVISNING

KOMMENTARER

Etik och integritet

102-16

2016

Värderingar, principer, standarder och normer för
uppförande

Ledning av hållbarhetsfrågor
Mission och vision
För affärsverksamheten
Förnyade värderingar gör Fazer unikt

102-17

2016

Mekanismer för råd och frågor kring etik

För affärsverksamheten

2016

Lista över väsentliga ämnen

Väsentliga ämnen och GRI-standarder

102-40

2016

Intressentgrupper

Engagera intressegrupperna

102-42

2016

Identifiering och urval av intressenter

Engagera intressegrupperna

102-43

2016

Intressentdialog och kommunikationsförfaranden Engagera intressegrupperna

102-44

2016

Viktiga ämnen och frågor som lyfts upp av
intressenter

Engagera intressegrupperna

2016

Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt
värde

Fazer skapar värde

Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag
För människorna
Höjdpunkter inom hållbarhet 2020
För planeten
För affärsverksamheten

Rapporteringspraxis
102-47
Engagera intressegrupperna

Ekonomiskt resultat
201-1
Indirekt ekonomisk påverkan

203-2

2016

Material

2016

Material som används enligt vikt eller volym

För planeten

302-1

2016

Energianvändning inom organisationen

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

302-3

2016

Energiintensitet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

301-1
Finansiell
information

ÅR

Energi

Rapporterat för
förpackningsmaterial. Information
ej tillgänglig från Fazer Kvarn
Finland samt produktionsenheterna
Fazer Lifestyle Foods S:t Karins och
Koria.
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Vår verksamhet

GRI-STANDARD

ÅR

BESKRIVNING

HÄNVISNING

KOMMENTARER

Vatten

303-1

2018

Vatten som en knapp resurs

För planeten

Vi arbetar med våra intressenter
för att identifiera potentiella
vattenrisker i värdekedjan och
utveckla hållbar användning och
hantering av vattenresurser.

303-5

2018

Användningen av vatten

För planeten

Se ovan.

Ingen information finns tillgänglig
för läckage av kemiska kylmedel
och bränsleförbrukning för hyrbilar
vid affärsenheterna Fazer Bageri
Baltikum, Fazer Bageri Ryssland och
Fazer Retail. Utsläpp från logistik
(företagets egna fordonsflotta/
bränsleanvändning) tillgängligt
endast från Fazer Bageri Sverige.

Utsläpp

305-1

2016

Direkta (Scope 1) utsläpp av växthusgaser

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

305-2

2016

Indirekta, energirelaterade (Scope 2) utsläpp av
växthusgaser

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Förvaltning
och ledning

Hållbarhet

GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING

305-3

2016

Övriga indirekta (Scope 3) utsläpp av växthusgaser Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

305-4

2016

Växthusgasutsläppsintensitet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Utsläpp från inkommande
logistik för material till
produktionsanläggningar eller
kollektivtrafik rapporteras inte.
Ingen information finns tillgänglig
för utsläpp för förpackningsmaterial
som används vid Fazer Kvarn
Finland, produktionsenheterna Faze
Lifestyle Foods S:t Karins och Koria
eller utsläpp från utgående logistik
inom affärsenheterna Fazer Bageri
Baltikum, Fazer Bageri Ryssland och
Fazer Retail.
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GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GRI-STANDARD

ÅR

BESKRIVNING

HÄNVISNING

Avfall
306-1

Uppkomst av avfall och och väsentlig
2020 avfallsrelaterad påverkan

För planeten
Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

306-2

2020 Hantering av väsentlig avfallsrelaterad påverkan

För planeten
Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag
Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Arbetshälsa och säkerhet
403-1

2018

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-2

2018

Identifiering av fara, riskanalys och
incidentgranskning

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-4

2018

"Arbetstagarinflytande, konsultation och
kommunikation avseende
hälsa och säkerhet i arbetet"

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-5

2018

Utbildning av arbetstagare inom hälsa och
säkerhet i arbetet

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-9

2018

Arbetsrelaterade skador

För människorna

2016

Sammansättning av styrelse, ledning och anställda För människorna

Förvaltning
och ledning

Vår verksamhet

Matsvinn ton/producerat ton

Hållbarhet

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Mångfald och jämställdhet
405-1

Utvärdering av mänskliga rättigheter
Medarbetarutbildning i policyer och procedurer
för mänskliga rättigheter

För människorna

Principer för hållbar odling

För planeten

Bedömning av hälso- och säkerhetspåverkan av
produkt- och servicekategorierna

För affärsverksamheten

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Andel växtbaserade produkter i utbudet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Antal produktåterkallelser

För affärsverksamheten

Bristande efterlevnad av principerna för
marknadskommunikation

För affärsverksamheten

Andelen ägg från frigående höns

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Styrelsens
verksamhetsberättelse

412-2

2016

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne
Kundens hälsa och säkerhet
416-1

2016

Finansiell
information

Marknadsföring och märkning
417-3
Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

2016

KOMMENTARER

Året i korthet

VÄSENTLIGA ÄMNEN OCH GRI-STANDARDER

Om Fazer

FAZERS VÄSENTLIGA ÄMNE

GRI-STANDARD

Klimatförändringar (utsläpp, energi, energieffektivisering)
Gemensamt värde (sysselsättning, investeringar, skatter, foodtech, lönsamhet, tillväxt,
varumärke)

Ekonomiska resultat (201)
Indirekt ekonomisk påverkan (203)

Hållbarhet

Vår verksamhet

Fazers arv och varumärke (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
Medarbetares hälsa och säkerhet

Arbetshälsa och säkerhet (403)

Växtbaserat utbud (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
Hälsa och kost (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
Rättvis värdekedja (till exempel kakao och palmolja) / mänskliga rättigheter

Utvärdering av mänskliga rättigheter (412)

Matsvinn (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)

Avfall (306)

Etiska principer

Etik och integritet (102)

Intressentdialog

Engagera intressegrupperna (102)

Kvalitet och livsmedelssäkerhet (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Förvaltning
och ledning

Växtbaserat utbud (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
Djurskydd (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
Ansvarsfull marknadsföring

Marknadsföring och märkning (417-3)

Mångfald och inklusion

Mångfald och lika möjligheter (405)

Vattenhantering

Vatten (303)

Förpackningar

Material (301)

Hållbart lantbruk / biologisk mångfald (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)

