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Fyra hållbarhetsmål visar vägen
Vi har jobbat mot målen i årtionden genom
att förespråka hälsosamma matvanor, minskat
matsvinn och ökad transparens vid råvaruinköp.
2019 var det första året då våra insatser styrdes
av vårt nya hållbarhetsarbete. Vi har åstadkommit
mycket, men blickar redan framåt, mot en än mer
hållbar framtid.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi vill göra gott för både människor och vår planet. Detta är en del av vår
strategi, vårt arv och vår framtid. För att återspegla denna önskan förnyade vi
vårt hållbarhetsarbete under 2018 och valde fyra hållbarhetsmål som styr vårt
arbete. Under 2019 gjorde vi fina framsteg och vi strävar efter att uppnå dessa
mål senast 2030.

Vi har valt fyra hållbarhetsmål
som styr vårt arbete.
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Höjdpunkter inom hållbarhet 2019
Fokus låg på implementeringsplaner för de fyra hållbarhetsmålen samt på att
utvärdera påverkan från Fazers produktionsanläggningars vattenanvändning och
-fotavtryck.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla marknader, med särskilt
höga betyg i Ryssland och Finland. Fazer rankades som Finlands näst mest hållbara
varumärke i Sustainable Brand Index 2019.
Vi gick med i projektet Carbon Action som administreras av Baltic Sea Action
Group (BSAG) och Meteorologiska institutet i Finland.
Bygget av en toppmodern xylitolfabrik, som använder havreskal som råvara för
xylitol, inleddes i Lahtis, Finland.
Vi inledde pilottestning av produkten Mumsiga Missar, som ger konsumenter
möjligheten att att köpa sockerkonfektyr med skönhetsfel som ett led i arbetet
med att minska matsvinnet.
Vi inledde strategiskt partnersamarbete med Solar Foods för att utveckla Solar
Foods nya proteinråvara Solein® och hitta nya hållbara lösningar.
Vi har förbundit oss att använda enbart ägg från frigående höns senast 2024 i
Finland, Sverige och Baltikum. I Ryssland är målet att göra det senast 2030.
Samarbetet med World Resource Institute gav oss konkreta verktyg för att mäta
och förstå koldioxidavtrycket från våra råvaror.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Under 2019 fortsatte vi att jobba med hållbarhetsarbetet som reviderades och
uppdaterades 2018. På vår väg mot 2030 arbetar vi med fyra hållbarhetsmål: 1)
50 % mindre utsläpp, 2) 50 % mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp, 4)
mer växtbaserat.

Vi introducerade veganska versioner av våra klassiker, till exempel Pure Darkchoklad och Tutti Frutti.
Vi för en aktiv dialog med intressegrupper i olika forum, till exempel under
Almedalsveckan och Fazerdagen.
Vår energiförbrukning minskade per producerat ton från 0,86 till 0,84 MWh/ton.
Vårt svinn ökade per producerat ton från 0,14 till 0,17 ton/ton.
Tillsammans med andra aktörer inom livsmedelsindustrin har Fazer Sverige förbundit sig till ett antal hållbarhetsinitiativ. Till exempel har vi förbundit oss att ha
fossilfria transporter senast 2025 och att ha återvinningsbara förpackningsmaterial för våra produkter senast 2022.
Vi minskar användningen av engångsartiklar i plast och andra plastartiklar och
ersätter dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Fazer slutar att använda
engångsartiklar i plast, inklusive bestick, sugrör och muggar, i sina bageributiker
och caféer. Under 2019 lanserade vi det första resultatet av samarbetet mellan
Fazer och Sulapac: en komposterbar konfektask som är fri från mikroplaster.
Vi fortsatte vår forskning med Fazer Brainhow för att stödja innovationer med
vetenskapligt baserade insikter om hur kost, sömn, aktivitet och återhämtning
påverkar hjärnan. Till våra kliniska studier hittills hör exempelvis FlaSeCo, en studie
i hur kakaoflavanoler påverkade den kognitiva förmågan hos äldre människor
under en åtta veckor lång period.

Vi fastställde en indikator för hållbarhetsmål 4 och använde den för att analysera
andelen växtbaserat i alla affärsverksamheter. Dessutom fastställde vi en definition av termen växtbaserat: veganska produkter som inte innehåller några ingredienser med animaliskt ursprung.
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Vårt hållbarhetsarbete:
Förändringsledning med hållbarhetsmål
Vad behövs för att vi ska kunna skapa och erbjuda hållbara matlösningar även i
framtiden? Som svar har vi vårt nyligen fastställda hållbarhetsarbete som vi följer
på alla nivåer.
Vårt hållbarhetsarbete grundar sig på vår önskan om att göra gott för människan,
planeten och affärsverksamheten. I hållbarhetsarbetet beaktas ett antal olika
aspekter, allt från livsmedelssäkerhet och vattenhantering till rättvis värdekedja och
mångfald. Kärnan i arbetet är fyra sammanlänkade mål, koncernens hållbarhetsmål.
Hållbarhetsarbetet förnyades 2018 och den operativa implementeringen inleddes
2019. Under 2019 har vi fokuserat på att implementera vårt hållbarhetsarbete genom
de fyra hållbarhetsmålen. Vi fastställde 2015 som referensår för hållbarhetsmål 1,
2 och 4, eftersom vi har utförliga data relaterade till hållbarhetsmålen från 2015
och framåt. Detta är också i linje med tidsramen på 2015–2030 i Parisavtalet.
Hållbarhetsrapporteringen inkluderar uppgifterna för Fazer Food Services, förutom
hållbarhetsmål 1, 2 och 4 där implementeringen inte var relevant på grund av den
förestående försäljningen av Fazer Food Services.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

Hållbarhet är en del av våra dagliga aktiviteter i alla affärsverksamheter och på
koncernnivå samt ett viktigt element i vår strategi, mission och vision.

de negativa miljöeffekterna av mat och samtidigt förbättra effektiviteten i verksamheten genom lägre kostnader.

Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp
Vi har stor inverkan genom hela värdekedjan och påverkar samhällen, människor
och deras möjlighet att försörja sig. För oss innebär ansvarsfulla inköp två saker:
att utveckla de grundläggande kraven för alla leverantörer ytterligare och att satsa
särskilt på utvalda värdekedjor, som kakao, spannmål, palmolja och soja.

Mål 4: Mer växtbaserat
Att minska intaget av kött- och mjölkprodukter är den största enskilda insats du
kan göra för att minska din miljöpåverkan. En kost som innehåller mer växtbaserat
har tydliga hälsofrämjande effekter. Vi utvecklar vårt utbud utifrån växande mattrender såsom flexitarianism och växtbaserade livsmedel.

De fyra hållbarhetsmålen är:

Mål 1: 50 % mindre utsläpp
Vi vill minska den inverkan matsystemet, och utsläppen från det, har på klimatförändringarna. Klimatförändringarna har också en direkt inverkan på matsystemet, genom att påverka råvarors tillgänglighet, åtkomlighet och pris. Utöver de
klimatpåverkande utsläppen ger det globala matsystemet också upphov till andra
utsläpp i luft och på land, som vi jobbar för att minska.

Mål 2: 50 % mindre matsvinn

FINANSIELL INFORMATION

2015

2019

Mål 2030

2,00

1,74

1,00

Scope 1 & 2, inköpt energi, företagsbilar och
leasingbilar, transporter

0,15

0,14

Scope 3, råmaterial, avfall, vatten, arbetsresor

1,85

1,60

Hållbarhetsmål 2, 50 % mindre matsvinn, matsvinn
ton/producerad ton

0,073

0,045

Hållbarhetsmål 4, mer växtbaserat, andel av utbudet
i procent

36,0

48,0

Hållbarhetsmål 1, 50 % mindre utsläpp,
C02 ton/producerad ton

0,037

Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera
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FINANSIELL INFORMATION

Hållbarhetshjul och mål för
hållbar utveckling
De fyra hållbarhetsmålen för koncernen
kompletteras av vårt Hållbarhetshjul
– en översikt över relevanta hållbarhetsteman som Fazer arbetar med.
Dessa teman är nära sammanlänkade,
men kan delas in i tre grupper: för
människorna, för planeten och för
affärsverksamheten. Vi har fastställt
en åtgärdsplan som inkluderar viktiga
åtgärder, mål och nyckeltal.
Vi har också fastställt på vilka sätt vårt
arbete med dessa teman bidrar till att
förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG). Vi är mycket dedikerade
till att stödja implementeringen av de
globala målen och uppmuntrar en aktiv
intressentdialog om dem. Vi ser mat
som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå
målen.
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HÅLLBARHET
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FINANSIELL INFORMATION

Ledning av hållbarhetsfrågor

Vårt hållbarhetsarbete är noggrant strukturerat, både internt och externt. I våra
verksamheter iakttar vi riktlinjer och policyer som grundar sig på de senaste
internationella principerna.

För att kunna styra vårt hållbarhetsarbete effektivt har vi tydligt definierat roller
och ansvarsområden för Fazers hållbarhetsteam, hållbarhets- och QEHS-nätverk
samt ledarskapsforum för hållbarhet. Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har
den högsta bestämmanderätten i hållbarhetsfrågor.

fastställer mål

Hållbarhetsarbetet styrs av vår hållbarhetspolicy, människorättspolicy, QEHSpolicy och våra lednings- och verksamhetsprinciper samt våra etiska principer,
som bygger på de tio internationella principerna i FN-initiativet Global Compact.
Fazer undertecknade FN-initiativet Global Compact 2012.

Hållbarhetsteamet

Styrelsen

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Godkänner etiska principer

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

Koncernens ledningsgrupp

Utvärderar, övervakar och utvecklar hållbarhetsfrågor inom koncernen

Godkänner policyer och mål

Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Koncernens EVP, kommunikation och varumärksledning är ansvarig för hållbarhet

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Funktionschefer

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
Implementerar anvisningar, praxis och operativa modeller

Utvecklar hållbarhetsarbetet och stöder implementeringen

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen

Godkänner anvisningar

Säkerställer effektiv resursanvändning

Affärsområden och affärsenheter

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och
affärsverksamheter

Implementerar hållbarhetsarbetet, åtgärdsplaner och strategiska riktlinjer samt
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Engagera intressegrupperna

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi får viktiga insikter av våra övriga intressegrupper när vi skapar innovativa nya
produkter och tjänster, utvecklar vår verksamhet och skapar nya kanaler för
engagemang. I vårt utvecklingsarbete sätter vi konsumenten i första rummet.

För att identifiera och ta oss an trender som formar konsumentbeteenden har vi ständig dialog med aktieägare,
medarbetare, konsumenter, kunder, leverantörer i hela
värdekedjan samt med beslutsfattare, icke-statliga organisationer och forskarvärlden. Genom att identifiera dem
kan vi tillhandahålla mer hållbara och hälsosamma alternativ. Därigenom kan vi hjälpa människor att konsumera
på ett sätt som är bättre för både individen och planeten.
Vi tillhandahåller information och resurser för att främja
hållbarhetsarbetet i våra verksamhetsländer och internationellt. Dagens globala utmaningar kräver aktivt samarbete mellan intressegrupper. Ingen enskild aktör kan lösa
dem ensam. Vi tar ansvar som en del av en världsomspännande gemenskap där vi söker lösningar tillsammans.
Vi samarbetar med olika organisationer för att främja
människors och planetens välmående. Vårt arbete får
ett större genomslag genom gemensamma satsningar
med Baltic Sea Action Group, WWF Finland, Climate
Leadership Coalition, Hållbar Livsmedelskedja, SOS
Barnbyar, Lake Vesijärvi Foundation, Högholmens djurpark, universitet som Aalto-universitetet, Hanken Svenska
handelshögskolan, Helsingfors universitet och Östra
Finlands universitet i Finland, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Örebro universitet, Uppsala universitet och
Chalmers i Sverige, och forskningsnätverk.
Vi har identifierat våra viktigaste intressegrupper och
definierat flera metoder för att engagera dem.
34

ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

VÅRA VERKSAMHETER

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Intressegrupper

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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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.

36

ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

VÅRA VERKSAMHETER

Hållbarhetsmål 1:
50 % mindre utsläpp
• Matsystemet bidrar i stor omfattning till
klimatförändringarna
• Klimatförändringarna har direkt påverkan på vår
verksamhet, t.ex. tillgången på råvaror

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi kommer att minska CO2-utsläppen från våra egna
verksamheter och jobba för att minska utsläppen i hela
vår värdekedja.

tror att vi kommer att nå målet. Vi har också börjat jobba med att ta fram en långsiktig energiplan för 2021 och framåt. Där fokuserar vi på energieffektivisering och
på att optimera användningen av förnybara energikällor, även inom transporter.

• Vi kan göra skillnad genom att vidta åtgärder för
att minska effekterna av matproduktionen

Vi fortsatte vårt arbete med att minska utsläppen av avloppsvatten genom att
förbättra våra vattenreningssystem i Ryssland. Systemen är nu i bruk på alla våra
bagerier i Sankt Petersburg: Smolenskaja, Neva och Murinskaij.

• Vi har förbundit oss att minska våra CO2-utsläpp i
hela värdekedjan

Vi minskade våra totala CO2-utsläpp från referensåret 2015 med 13 procent.

• Utöver CO2-utsläppen kommer vi också att bedöma
våra utsläpp på land och i vatten

Vi hade inga incidenter med miljöläckage under 2019.

Under 2019 har vi beräknat våra utsläpp utifrån GHG-protokollet, med hjälp av
standarden för beräkning av CO2-utsläpp inom scope 1, 2 och 3. Vårt mål var
att fastställa utgångsläget för år 2015, undersöka varifrån de största utsläppen
kommer och hitta sätt att minska dem.
Den största utmaningen med detta mål är att beräkningarna, särskilt för utsläppen
inom scope 3, är svåra och omdebatterade. Dessutom saknas det till viss del teknik
och lösningar för att minska utsläppen inom scope 2 , till exempel transporter, på
ett ekonomiskt försvarbart sätt. Vi är dock övertygade om att ytterligare framsteg
inom detta område kommer att göras inom kort.

Arbetet 2019
Vi fortsatte med vår långsiktiga energiplan, med fokus på energieffektivisering. Vi
fortsatte att köpa förnybar elektricitet och nådde nivån 82 procent. Vår energiförbrukning minskade från 0,86 till 0,84 MWh/ton per producerat ton. Vårt mål för
2020 är att minska energiförbrukningen per producerat ton med 20 procent och vi
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Framöver
Den största andelen av våra utsläpp kommer från utsläpp inom scope 3 och
uppstår därmed i värdekedjan. Därför kommer vårt fokus att ligga på att minska
dessa utsläpp. Vi ska fortsätta att förbättra energieffektiviteten och använda
förnybar elektricitet. Minskning av svinnet kommer också att hjälpa oss att nå vårt
hållbarhetsmål.

Vi har förbundit oss att minska våra
CO2-utsläpp i hela värdekedjan.

Vi behöver alltjämt förbättra vår förståelse för hur vi kan minska utsläppen inom
scope 3. Vi ska också fastställa konkreta åtgärder för att minska utsläppen från
transporter. I Sverige har vi till exempel förbundit oss till Transportinitiativet 2025
för fossilfria transporter, lanserat av DLF.
Vårt nya strategiska partnersamarbete med det finska foodtech startupföretaget
Solar Foods har som mål att utveckla den nya koldioxidneutrala proteinråvaran
Solein®, som uppfunnits av Solar Foods. Råvaran kan tillverkas helt oberoende av
mark, negativa miljöeffekter av markanvändning, väder och klimat.

EXEMPEL: Xylitol och biovärme av biprodukter
Fazer bygger en xylitolfabrik i Lahtis, Finland, där havreskal kommer att användas
som råvara för xylitol. Havreskalen är en biprodukt från havremalningsprocessen,
men med hjälp av toppmodern teknik kan de omvandlas till en användbar råvara.
Investeringen på 50 miljoner euro är ett bevis på vårt åtagande att undersöka de
möjligheter cirkulär ekonomi erbjuder.
Havreskalen som blir över från xylitolproduktionsprocessen kommer att användas
i ett nytt biovärmekraftverk som producerar hållbar energi för kvarnen, bageriet, produktionslinjerna för surskorpor samt själva xylitolfabriken. Värmeverket
kommer att försörja hela Fazers fabriksområde i Lahtis med energi.
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Hållbarhetsmål 2:
50 % mindre matsvinn

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

För att minska matsvinnet krävs en gemensam
ansträngning, där både matproduktionen och
konsumentbeteendet spelar en viktig roll.

• Ungefär en tredjedel av den mat som produceras
globalt går förlorad eller slängs varje år

Arbetet 2019

• Matsvinn har enorma negativa effekter på klimat,
vatten, land och biologisk mångfald

Vi fastställde ett utgångsläge för att mäta framstegen på våra produktionsanläggningar. Vi fortsatte våra satsningar med att minska matsvinnet i restauranger och
på produktionsanläggningar. Vårt matsvinn minskade per producerat ton från
0,073 till 0,045.

• Att minska matsvinnet är en av de viktigaste
åtgärderna för att minimera de negativa
miljöeffekterna av mat
• Samtidigt kan vi skapa ökat värde i verksamheten
genom lägre kostnader
Vårt temporära mål var att minska svinnet med 10 procent före utgången av 2020
jämfört med referensåret 2015. Under 2019 fortsatte vi att jobba mot det målet.
Vi fastställde 2015 som referensår för att mäta hur vårt arbete med hållbarhetsmål
2 lyckats. Vi tillämpade metoden från protokollet Food Loss and Waste (FLW, livsmedelsförlust och matsvinn). Det är en rapporteringsstandard som gör det möjligt
för företag, länder, städer och andra att beräkna samt rapportera livsmedelsförlusten och matsvinnet för att utveckla målinriktade strategier för att minska dem.
Det är en utmaning både att göra framsteg och beräkna framstegen för detta mål.
Hur matsvinn ska definieras och mätas i nationell skala var under utveckling 2019,
till exempel i Finland och Sverige. Matsvinn kan definieras enligt såväl destination som utifrån en indelning i undvikbart/oundvikligt och ätligt/oätligt. Men vad
som anses vara undvikbart och/eller ätligt kan variera från land till land. Detta
måste vi ta hänsyn till eftersom vi har verksamhet i flera länder. Genom att utbilda
och påverka leverantörer, detaljhandeln och konsumenter skapar vi en indirekt
inverkan, som vi behöver beakta på ett motsvarande sätt som vår direkta inverkan.

Vi inledde bygget av en xylitolfabrik som använder biprodukter från havremalningsprocessen som råvara och minskar därmed produktionssvinnet.
I Finland lanserade vi godispåsen Mumsiga Missar som innehåller godis med
skönhetsfel, som till exempel fel färg eller form, men som i övrigt är felfria. Den
innovativa godispåsen minskar produktionssvinnet i vår konfektyrverksamhet.
Vi delar med oss av tips i sociala medier för att hjälpa konsumenterna att minska
matsvinnet. Gateau-butikerna i Sverige minskade svinnet genom att produkter
marknadsfördes och såldes till rabatterade priser strax före stängning genom
appen Karma.
Fazer Bageri gick med i ett åtagande för materialeffektivitet, skapat av livsmedelsindustrin, handeln och förpackningsbranschen samt tre ministerier i Finland.
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Framöver
Vi fortsätter att noggrant följa upp definitioner, policyer och rapporteringskrav
gällande matsvinn på både EU-nivå och nationell nivå. Vi ska fortsätta minska
matsvinnet i värdekedjan och hjälpa konsumenter att minska matsvinnet genom
att öka medvetenheten och exempelvis tillhandahålla olika förpackningslösningar.
Vi kommer att fortsätta med befintliga initiativ och inleda nya för att minska
matsvinnet. Vår prioritet är att förhindra uppkomsten av svinn, men vi kommer
också att undersöka hur biprodukter nu utnyttjas och hur de kunde utnyttjas i
ännu större omfattning.

Att minska matsvinnet är en av
de centrala åtgärderna för att
minska miljöeffekten av mat.

EXEMPEL: Minskat brödavfall inom detaljhandeln i
Sverige
Fazer delade sin data om brödsvinn med Borås universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, vilket möjliggjorde att man kunde fastställa mängden brödsvinn i hela
värdekedjan. Hittills har denna information inte varit tillgänglig för allmänheten.
Forskarna upptäckte att den svenska affärsmodellen, där leverantören tar tillbaka
osålt bröd utan kostnad, är en betydande riskfaktor för ökat brödsvinn.
Vi inledde en dialog med kunderna för att råda bot på problemet. En kund inom
detaljhandeln har redan tidigare utmanat affärsmodellen genom att själv ta
ansvaret för osålt bröd. Under den första månaden som denna modell tillämpades
minskade mängden brödsvinn med hälften. De utmärkta resultaten uppmuntrar
oss att fortsätta att undersöka olika sätt att minska brödsvinnet ytterligare.
Under 2019 började Fazer i Ryssland arbeta enligt en affärsmodell, där Fazer inte
tar emot osålda produkter från kunderna. Detta har resulterat i en minskning av
svinnet, då kunderna gjort noggrannare beställningar än tidigare.
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Hållbarhetsmål 3:
100 % ansvarsfulla inköp

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi säkerställer att våra inköp från alla leverantörer och
utvalda värdekedjor är 100 % hållbart upphandlade.

• Vår verksamhet påverkar miljön, samhällen,
människor och deras möjlighet till försörjning

Arbetet 2019

• 100 % ansvarsfulla inköp omfattar två nivåer för
oss:

Vi fortsatte med 100 % hållbar kakao, 100 % hållbar palmolja och 100 % hållbar
soja. Vi har förbundit oss att öka andelen segregerad palmolja i våra produkter, och
2019 var andelen 47 procent. Vi står fortfarande inför utmaningar när det gäller
att övergå till segregerad palmolja i vissa av våra produkter. Vi stödde småodlare
av palmolja genom certifikat för småskalig palmoljeodling och våra leverantörer
stödjer dem genom åtgärder på fältet, men vi har inga särskilda hållbarhetsåtgärder tillsammans med odlarna. Vi fick 13,5/22 poäng i WWF:s ranking av
palmoljeköpare.

• Vi vidareutvecklar de grundläggande kraven
för alla leverantörer
• Vi satsar särskilt på utvalda värdekedjor, som
kakao, spannmål, palmolja och soja
• Vi vill göra skillnad genom samarbete, nya
innovationer och implementering av bästa möjliga
hållbarhetspraxis
Vi jobbar med att förtydliga våra krav för våra leverantörer och finslipar våra processer för att säkerställa efterlevnad. Även om vi har jobbat med detta i många år
finns det fortfarande saker vi kan förbättra. Vi fortsätter vårt arbete med de identifierade kategorierna där hållbarhetsriskerna är högre.
Långa värdekedjor gör det svårare att säkerställa efterlevnad utifrån regelverken.
Vissa kategorier kräver också extra insatser och åtgärder. Svinn och utsläpp i
värdekedjan är faktorer som är särskilt viktiga för oss när det gäller att minska
utsläppen inom scope 3.

Vi fortsatte med vårt långsiktiga hållbarhetsarbete inom kakao. Totalt 72 procent
köptes certifierad via UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa Programme och
28 procent via våra direkta odlarprogram i Nigeria och Elfenbenskusten. Enligt plan
genomfördes utbildning för odlare, utveckling av odlingsmetoderna, åtgärder för
ökat medinflytande för kvinnor, diversifiering av grödor och aktiviteter som stödjer
odlarsamhällena. Dessutom fortsatte övervakningen av, och åtgärderna för, att
upptäcka barnarbete. Inga fall upptäcktes eller rapporterades.
Vi uppnådde 32 procent i fråga om ägg från frigående höns, fortsatte att utforma
Fazers spannmålsvision och inkluderade kolinlagring – att binda koldioxid från
atmosfären i marken – i principerna för hållbar spannmålsodling. Andelen hållbart
fångad fisk var 81 procent, vi uppnådde 82 procent i fråga om förnybar elektricitet,
fokuserade på hållbara förpackningslösningar och fastställde mål för olika verksamheter. Vi minskar användningen av engångsartiklar i plast samt andra plaster
och ersätter dem med biologiskt nedbrytbara alternativ. Under 2019 lanserade vi
en komposterbar konfektask som är fri från mikroplaster, det första resultatet av
samarbetet mellan Fazer och Sulapac.
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Vi skapade en ny uppförandekod för leverantörer för att definiera våra leverantörskrav mer konsekvent och började fastställa indikatorer för uppföljning av
efterlevnaden, även för våra processer. Vi samarbetade också med World Resource
Institute (WRI) för att skapa oss en förståelse för våra råvaruinköps CO2-utsläpp.

STATUS, HÅLLBAR KAKAO

Certifierad
soja 100 %
Certifierad av våra
leverantörer 72 %
Certifierad av
Fazer 28 %

ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS

STATUS, HÅLLBAR FISK

Grönlistad fisk
(Finland och
Sverige, inkl.
certifierad fisk) 81 %
Grönlistad fisk
Finland 80 %
Grönlistad fisk
Sverige 82 %
Grönlistad fisk
Norge 61 %
Grönlistad fisk
Danmark 73 %

Ägg från frigående
höns 32 %
Övriga 68 %

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

Certifierad
palmolja (inkl. alla
handelssystem)
100 %
Segregerad 47 %
Mass Balance 1 %
Book & Claim /
GreenPalmcertifikat 53 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA

Kakao inhandlat
enligt Fazers
kakaoprogram 100 %
Certifierad 72 %
Direkta hållbarhetsprogram 28 %
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HÅLLBARHET

Framöver
Vi fortsätter att fokusera på kategorierna råvaror och förpackningsmaterial för
att både göra framsteg inom existerande kategorier och etablera nya kategorier,
där vi förbättrar graden av hållbarhet. Dessa kategorier definieras tillsammans
med aktörer i vår värdekedja samt genom vår egen utvärdering och inkluderar till
exempel mjölk, frukt och kaffe. Vi fortsätter att beakta sociala och miljömässiga
aspekter i väsentlighetsanalyserna för viktiga kategorier. Detta görs även som en
del av vårt åtagande för mer hållbara produkter genom det svenska initiativet
Hållbar Livsmedelskedja.
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EXEMPEL: Samarbete för hållbar spannmål och mindre
utsläpp
Fazers inköpsfunktion och Fazer Kvarn håller på att implementera Fazers spannmålsvision i samarbete med värdekedjan för spannmål och experter inom
icke-statliga organisationer, som Baltic Sea Action Group. Spannmålsvisionen
inkluderar tio principer för hållbar spannmålsodling som fungerar som riktlinjer
för att engagera odlarna. De tio principerna i Fazers spannmålsvision inkluderar en
avsevärd minskning av utsläppen från åkrar i närliggande vattendrag.

Vi påverkar genom samarbete,
nya innovationer och bästa
praxis.

Fazer har också gått med i projektet Carbon Action där målet är att kombinera
kolinlagring i jordbruksmark med principer för hållbar spannmålsodling. Vi
fokuserar på att god jordbrukshävd ska tillämpas för att möjliggöra att kolinlagringen i marken är större än de koldioxidutsläpp som spannmålsodlingen ger
upphov till. Upprätthållande av biologisk mångfald stöds genom att säkerställa
växtföljd och extra vintergrödor och även sekundära grödor som blir kvar efter
spannmålsskörden.
Målet är att etablera dessa principer utanför Finland och Sverige samt hos alla
mjölleverantörer. Detta vill vi göra till ett gott exempel på ett av våra varumärkesteman – Äkta relationer – där värdekedjan är förankrad i gediget samarbete.
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Hållbarhetsmål 4:
Mer växtbaserat
• Fazer vill leva upp till konsumenternas önskemål
om en mer hälsosam och hållbar livsstil. Det
växtbaserade utbudet är ett av tillväxtområdena
• Enligt de nordiska näringsrekommendationerna
finns det starka vetenskapliga belägg för att fiberrika
växtbaserade livsmedel minskar risken för många
sjukdomar
• Det finns ökande möjligheter på marknaden för
växtbaserade produkter. Trenden att äta mer
grönsaker och mindre kött tillämpas inte längre av
några få utan håller på att bli etablerad
• Att minska intaget av kött- och mjölkprodukter är den största enskilda insats du kan
göra för att minska din miljöpåverkan
• Vi utvecklar vårt utbud utifrån ökande mattrender med flexitarianism och
växtbaserade livsmedel
• Vi ökade det växtbaserade utbudets andel från 36 % vid utgångsläget 2015 till 48 % år
2019
Under 2018 meddelade vi att vi kommer att utveckla vårt utbud för att ta vara på de
gynnsamma effekterna växtbaserade livsmedel har för både människor och planeten.
Under 2019 har vi analyserat utgångsläget för detta mål som går tillbaka till år 2015.
Det finns ingen rättsligt bindande definition av termerna ”vegansk” eller ”vegetarisk”,
vilket har varit något av en utmaning, eftersom vissa produkter oavsiktligt kan innehålla spår av ingredienser med animaliskt ursprung, till exempel mjölk. För beräkning av
hållbarhetsmålet har vi använt den definition av ”vegansk” som har antagits av European
Vegetarian Union (EVU). Vi jobbar med att fastställa en tydlig målsättning för detta hållbarhetsmål, även om skillnaderna mellan de olika affärsverksamheterna är stora.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Vi ökar vårt växtbaserade utbud för att erbjuda
hälsosamma och hållbara smaker.

Arbetet 2019
Vi utvecklade en gemensam indikator som vi använde under 2019 för att analysera
det växtbaserade utbudets andel i varje affärsverksamhet. Vi implementerade
också vårt sätt att göra mätningar och uppföljningar inom alla affärsområden och
-enheter. Dessutom definierade vi vad växtbaserat betyder: veganska produkter
som inte innehåller några ingredienser med animaliskt ursprung, inklusive tillsatsämnen och processhjälpmedel.
Vi har introducerat nya veganska versioner av klassiker, till exempel Pure Darkchoklad och Tutti Frutti.
Vid EAT Food Forum 2019 presenterades Fazers hållbarhetsmål genom goda och
hållbara snacks. Samarbetet med EAT Foundation gav konkreta verktyg för att mäta
och förstå koldioxidavtrycket från våra råvaror.

Framöver
För att bredda utbudet av hälsosamma och hållbara växtbaserade produkter inom
alla affärsverksamheter fortsätter vi att investera i FoU, utveckling av produkter och
tjänster samt nya råvaror och teknik. För att öka vår andel av goda veganska produkter krävs det avsevärda investeringar i tester och produktutveckling.
Kommunikationen med relevanta intressegrupper kommer att ha en viktig
roll i vårt fortsatta arbete, särskilt inom forskningssamarbeten och strategiska
partnersamarbeten.
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EXEMPEL: Hitta lösningar med Solar Foods och
havreinnovationer
Genom vågad kreativitet och samarbete kan vi åstadkomma mycket och förverkliga våra hållbarhetsmål. Som ett bevis på Fazers mål att erbjuda hållbara
upplevelser har vi inlett strategiskt partnersamarbete med Solar Foods, ett finskt
startupföretag inom foodtech.
Syftet med samarbetet är att skapa innovationer över kategorigränserna och hitta
djärva lösningar som stöder hållbara livsstilar och en hållbar planet. Samarbetet
fokuserar på forskning i Solar Foods nya protein Solein® och dess tillämplighet
i olika matlösningar. Råvaran genomgår för närvarande noggranna tester för att
säkerställa livsmedelssäkerheten och inväntar livsmedelsgodkännande från
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA).

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

Ett annat exempel på våra nya hållbara produktinnovationer är Fazer Yosa Havrebit,
som säljs i kyldisk i livsmedelsbutiker. Fazer Yosa Havrebit är en ny växtbaserad
matlagningsprodukt som är lättanvänd och erbjuder mer variation inom växtbaserad matlagning. Den kan användas i matlagning och avnjutas på ett antal olika
sätt som alternativ till exempelvis ost eller tofu, eller vilken proteinkälla som helst.
Fazer Yosa Havrebit utsågs till ett av de tio bästa hälsosamma livsmedlen i
MåBra-val 2020, som sammanställs av Sveriges största hälsotidning och -webbplats MåBra.

Vi utvecklar vårt utbud
utgående utifrån de
växande trenderna
av flexitarianism och
växtbaserade livsmedel.
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Välbefinnande för människor
Vi vill att vår företagskultur präglas av mångfald och inkludering, liksom att alla
medarbetare ska få uppleva en jämlik arbetsplats med en motiverande, respektfull
och säker arbetsmiljö. Vi har färdigställt vår e-utbildning om mångfald och inkludering. Den kommer att lanseras under 2020. Under 2019 var 59 procent av våra
anställda kvinnor och 41 procent män.
Vi har fortsatt att förbättra ansvarstagande i fråga om kvalitet, miljö, arbetshälsa
och arbetssäkerhet (QEHS) genom interna program och tredjepartscertifiering
av våra ledningssystem. Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro ökade
med 4,3 procent från 2018. Under 2019 gjordes stora satsningar på säkerhetskommunikation i hela företaget. Arbete har gjorts för att ta upp viktiga frågor
genom regelbundna arbetssäkerhetskommittémöten, säkerhetsöversyner och aktiv
kommunikation. Antalet säkerhetsobservationer ökade med 27 procent från 2018.
Vi började implementera ett koncernomfattande säkerhetssystem och utveckla
säkerhetskulturen för att säkerställa att säkerhetsrisker och incidenter identifieras på ett proaktivt sätt. Den första implementeringen gjordes i Finland och
implementering i nya länder är under planering. Vi fortsätter att skapa en säkerhetskultur, med noll olyckor som mål. I samarbete med våra affärsverksamheter
jobbar vi med QEHS-hantering och delar bästa praxis samt expertis med Fazers
QEHS-nätverk.
Vi fortsätter att investera i att stärka våra ledarskapskompetenser på koncernnivå samt att öka internt entreprenörskap och intern smidighet .
Ledarskapsprogrammet Fazer Lead började påbörjades under 2019 och vi kommer
att fortsätta med arbetet under 2020 för att säkerställa att vi bygger upp god
ledarskapsförmåga bland våra ledare och chefer. Dessutom fortsätter vi att skapa
en kursplan för vår e-utbildning. E-utbildningsmaterial om QEHS-policyn, introduktion och hållbarhet lanserades.

HÅLLBARHET

ADMINISTRATION OCH LEDNING
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Vi vill ha en positiv inverkan på människorna och planeten. I vårt
hållbarhetsarbete säkerställer vi att vi alltid tillhandahåller en uppmuntrande
och trygg arbetsmiljö som möjliggör utveckling på både företags- och individnivå.
Vi behöver också främja välmående och hälsa med våra produkter.

Under de kommande åren fortsätter vi att investera i medarbetarutveckling och
intern HR-effektivitet. Vi vill stödja faktabaserade beslut genom att investera i
HR-informationssystem och analys. Vårt mål är att skapa en kultur där våra medarbetare tillsammans presterar, engagerar och utvecklar. Vi vill också införliva våra
varumärkesteman i det dagliga arbetet genom att säkerställa jämlikhet och mångfald Vi vill medarbetarna glänsa som de individer de är och värdesätter kreativitet
för att fortsätta utveckla vår verksamhet. Vi ska uppdatera våra värderingar och
beteenden så att de ligger i linje med våra varumärkesteman. Dialogen kring dem
inkluderar alla medarbetare och inleddes i början av 2020.
Vi utnyttjar vår gedigna forskningsverksamhet och kunskap inom kost och näring
för att främja människors hälsa och välmående. Inom vårt program Fazer Brainhow
studerar vi hur kost, sömn, aktivitet och återhämtning påverkar vår kognitiva
förmåga och vårt välmående. Vi tillämpar denna kunskap för att skapa innovativa
produkter och tjänster som enkelt främjar välmående varje dag.
Vi tar väl hand om våra medarbetare, men att säkerställa konsumenternas välmående är lika viktigt.
Under 2019 hade vi tre produktåterkallelser som gällde livsmedelssäkerhet.
Produkterna återkallades på grund av mikrobiologiska och allergena avvikelser. Vi
ska också implementera en koncernomfattande modell för övervakning och rapportering för observationer och avvikelser relaterade till livsmedelssäkerhet.
Alla våra interna produktionsanläggningar har GFSI-godkända, certifierade
ledningssystem för livsmedelssäkerhet (enligt FSSC 22000 och/eller IFS).
Vi har fortsatt att vidta förebyggande åtgärder för livsmedelsskydd och livsmedelsbedrägerier. Vi har infört system för passerkontroll i de flesta av våra
verksamhetsländer.
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Hållbarhet i alla
affärsverksamheter
Under 2019 fokuserade vi på att implementera vårt hållbarhetsarbete genom hållbarhetsmålen, samtidigt som vi tog hänsyn till affärsbehoven och fokusområdena
inom varje enskilt affärsområde. Hållbarhetsmålen är också ett sätt ta itu med
de risker som vi anser att klimatförändringar, utarmning av den biologiska mångfalden, vattenbrist, ökat matsvinn, negativ inverkan på de mänskliga rättigheterna
och följderna av dessa kan ha på vår företagsverksamhet.
Vi hanterar riskerna genom vårt ledningssystem, våra policyer och riktlinjer samt
genom att implementera dessa i våra dagliga aktiviteter i alla våra affärsverksamheter. Vi kommer fortsatt utveckla vår problemhantering och riskhantering ur
hållbarhetsperspektiv. Vi fortsätter också att bevaka vårt anseende.
Ett sätt att ta hantera riskerna är att delta i gemensamma åtaganden inom livsmedelsindustrin. Vi har förbundit oss till flera initiativ i Sverige, till exempel
DLF:s Transportinitiativet 2025 för fossilfria transporter och Plastinitiativet 2022,
Fossilfritt Sverige 2030, Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest och Hållbar
Livsmedelskedjas arbete för mer hållbar produktion och konsumtion.
Att säkerställa kontinuiteten i vår affärsverksamhet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Att verksamheten är lönsam är en förutsättning för tillväxt, utveckling
och sysselsättning. Vår verksamhet är rättvis och transparent.
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Att hela tiden förbättra hållbarheten i allt vi gör är en viktig del av
vår affärsverksamhet. Vi vill ta ansvar i hela värdekedjan och i våra
affärsverksamheter. När det kommer nya livsmedelskategorier och lagstadgade
krav följer vi den relevanta lagstiftningen samtidigt som vi säkerställer en effektiv
företagsverksamhet.

Under 2019 rapporterades 49 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. Nio fall är fortfarande öppna.
Under 2019 hade vi tre fall som gällde våra marknadsföringsaktiviteter och som
anmäldes till Reklametiska rådet. Samtliga fall avgjordes till vår fördel.
Vi förbinder oss vid att förhindra mutor i alla våra affärsverksamheter. Vi har
bedömt riskerna i vår verksamhet och övervakar risker i alla våra affärsverksamheter systematiskt. Vi har ett omfattande program för bekämpning av mutor, vilket
inkluderar en policy för bekämpning av mutor samt utbildning och e-utbildning,
rutiner för gåvoregistrering, interna revisioner och bedömning av motpartsrisker.
Tillsammans med funktionerna för inköp, QEHS och juridik utvecklar vi ständigt
inköpsprocesserna för att säkerställa ansvarsfullhet och efterlevnad i hela värdekedjan. Vi har utarbetat en uppförandekod för alla våra leverantörer. Vi fortsätter
att utveckla transparens och spårbarhet i vår omfattande värdekedja. Genom att
upprätthålla goda relationer till våra leverantörer, säkerställer vi tillgången på
förstklassiga råvaror i framtiden.

Vår verksamhet följer våra etiska principer som gäller alla medarbetare inom alla
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 FN:s vägledande principer
för företag och mänskliga rättigheter samt de tillhörande processerna. Vi har fortsatt arbetat med att utvärdera inverkan på de mänskliga rättigheterna och tagit itu
med upptäckta frågor.
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ÅRET I KORTHET

DETTA ÄR FAZER

HÅLLBARHET

VÅRA VERKSAMHETER

ADMINISTRATION OCH LEDNING

FINANSIELL INFORMATION

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE
M€

2019

2018

1 710

1 628

Direkta inköp

-606

-572

Indirekta inköp

-363

-337

-57

-51

684

669

-570

-545

Samhälle (skatter och donationer)

-25

-24

Ägare (dividender)

-60

-61

Finansiärer (finansiella kostnader)

-2

-2

Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

26

36

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

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

DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

Personal 570,3
Samhälle 24,7
Ägare 60,1
Finansiärer 2,3
Utveckling av
affärsverksamhet 26,5

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€ *)

Inkomstskatter 19,5
Fastighetsskatter 0,9
Accis 3,3
Arbetsgivaravgifter 114,0
Övriga skatter 0,4

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Skatter på löner 101,6
Mervärdesskatt,
netto 65,0
Övriga skatter 10,0

*) Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.
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