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År 2021 hade Fazer-koncernen bageriverksamhet i Ryssland, driven ett lokalt
dotterbolag. På grund av krisen i Ukraina beslöt Fazer i början av mars 2022
att avsluta all affärsverksamhet i Ryssland, inklusive export. Eftersom denna
årsredovisning gäller år 2021, omfattar den fortfarande även den ryska verksamheten.
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FAZER
2021
Vi minskar vårt koldioxidavtryck ytterligare
Under 2021 genomförde vi en omfattande analys av vår energiförbrukning, våra
utsläpp och möjligheterna att minska dessa i vår verksamhet. Vi definierade
planer för att säkerställa att vi kan nå de globala målen i Parisavtalet.
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FAZER
FOKUSERAR PÅ
MATUPPLEVELSER
På Fazer skapar vi meningsfulla matupplevelser och stunder

– Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods. Vi är också

av glädje. Genom att kombinera vårt 130 åriga arv med modig

en stor aktör på marknaden för kvarnspannmål i Norden och i allt

kreativitet skapar vi innovationer som blir framtidens hållbara

högre grad inom foodtech.

matlösningar.
I vår produktportfölj kombinerar vi våra älskade och högt
Fazers historia började för 130 år sedan då Karl Fazer öppnade sitt

uppskattade varumärken med en aldrig sinande nyfikenhet för

första café i Helsingfors. Över årtiondena har Fazer utvecklats till

nya smaker. Oavsett om det gäller en näringsrik frukost, ett snabbt

ett internationellt företag som fokuserar på matupplevelser. Vi

mellanmål på eftermiddagen eller en godsak på kvällen, skapar

fokuserar på snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG) och vår

Fazers produkter glädje och välmående i människors vardag. Vår

försäljning direkt till konsumenter i Norden, Baltikum och vidare till

starka konsumentorientering gör det möjligt för oss att skapa dagens

omkring 40 olika länder. Vår verksamhet drivs via tre affärsområden

smaker samtidigt som vi redan utforskar morgondagens preferenser.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Vår mission, Mat med mening, beskriver vårt syfte. Den
innebär att vi skapar magiska ögonblick genom att tillverka
varje produkt med hängivenhet och omsorg. Vi utnyttjar vår
expertis inom innovationer och foodtech för att erbjuda konsumenterna läckra smakupplevelser som i allt högre grad är
växtbaserade och därigenom bättre för både människorna
och planeten. Hållbarhet är en viktig del av allt vi gör.
Vår vision, För perfekta dagar, definierar vår gemensamma
riktning. Den styr vår resa tillsammans med konsumenterna
och kunderna och vägleder oss framåt. Vi vill göra varje dag
lite bättre med en smak, en överraskning, en upplevelse.
Vi anser att glädje består av ögonblick och det är vår uppgift
att ge dem en guldkant.
Våra konsumenters behov och värderingar är en aldrig
sinande källa till insikter och inspiration för oss, och vi
utvecklar vårt sortiment tillsammans med dem, i en ständig
dialog. Vi vill att våra konsumenter ska förknippa livets

Fazerkoncernen
är finansiellt
stabil och
har en
väldefinierad
tillväx tstrategi.

OMSÄTTNING,
MEUR
1 097,0 1 101,2

1 139,8

minnesvärda ögonblick med varumärket Fazer och att de ska
uppleva vårt varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real.
då de avnjuter våra produkter.
Fazer-koncernen är finansiellt stabil och har en väldefinierad
tillväxtstrategi. Under 2021 fortsatte vi att utvecklas till ett
ännu mer konsumentdrivet matföretag som tillgodoser
människors behov och förväntningar i en snabbt föränderlig
värld. Koncernens omsättning uppgick till 1 139,8 MEUR
och jämförbar EBITDA till 127,8 MEUR. Fazer Bageri omsatte
553,9 MEUR, Fazer Konfektyr 433,5 MEUR och Fazer Lifestyle
Foods 179,5 MEUR.

11,2 %

Fazer-koncernens
jämförbara EBITDAmarginal var 11,2 %.

2019

2020

2021
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KONCER NCHEFEN S ÖVER S IK T

FAZERS KONCERNCHEF
CHRISTOPH VITZTHUM:
År 2021 firade Fazer sitt 130-årsjubileum och bolagets stabila utveckling
fortsatte. Året präglades fortsättningsvis av covid-19-pandemin och
dess inverkan på den globala ekonomin. Vi fortsatte att prioritera våra
medarbetares hälsa och säkerhet och lyckades säkerställa verksamhetens
kontinuitet, samtidigt som bestämmelserna och restriktionerna i fråga om
resor och rörlighet påverkade våra sätt att arbeta. Utmaningarna under året
var inte relaterade enbart till den fortsatta pandemin, utan även de ökande
kostnaderna och tillgången till råvaror, förpackningsmaterial och logistik
påverkade verksamheten. Därtill påverkades verksamheten också av stigande
löner och energikostnader. Även om vi inte var helt opåverkade av krisen,
kunde vi med hjälp av våra proaktiva förebyggande åtgärder, vårt starka
varumärke och populära produkter i kombination med djärva innovationer, stå
emot krisen. Som en följd av detta ökade både Fazer-koncernens omsättning
och jämförbara EBITDA i förhållande till föregående år.
Fazer Bageris utveckling var stabil under 2021 och omsättningen låg på
föregående års nivå. Vi fortsatte att aktivt utveckla Fazer Bageris verksamhet.
Vi introducerade en ny operativmodell i Sverige, inklusive ett avtal om
återförsäljning och distribution med Polfärskt, och stängde vårt bageri i
Lund i september. Den nya modellen har varit framgångsrik, och vi kan
redan se positiva resultat i form av förbättrad lönsamhet och kundservice
samt minskat miljöavtryck. I Ryssland har efterfrågan varit stor, särskilt
inom bake-off. Vår verksamhet i Ryssland drabbades dock särskilt hårt av
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de stigande råvarupriserna och även av bristen på arbetskraft inom

verksamheten på vår xylitolfabrik. I och med förvärvet av Trensums Food,

produktionen. Fazer Bageri Finland hade ett mycket framgångsrikt år

den ledande tillverkaren av växtbaserade drycker i Sverige, och våra

med en god utveckling: vi öppnade 17 nya bagerier inom vårt populära

investeringar i Koria för att utöka havredryckeskapaciteten, har Fazer en

butiksbagerikoncept, och nu är det totala antalet 120 butiksbagerier. Fazer

stark plattform som stödjer tillväxten inom kategorin havredrycker. Jag

Bageris butiksbagerier sysselsätter redan totalt 700 personer i Finland. Våra

ser med tilltro på Fazer Lifestyle Foods utveckling framöver.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

UNDER 2021 FORTSATTE VI ATT UTVECKLAS
TILL ETT ÄNNU MER KONSUMENTDRIVET
MATFÖRETAG
FEBRUARI
V i införde en ny
op erati vmo dell i Fazer
B ageri S verige

kunder inom detaljhandeln har ett fortsatt stort intresse för konceptet och
utvidgningen av bagerinätverket förväntas fortsätta. Det framgångsrika

Vår bransch och hela livsmedelssystemet genomgår för närvarande

butiksbagerikonceptet har även lanserats i Estland, där det för närvarande

en genomgripande förändring. Den globala klimatkrisen, den allt

finns 10 butiksbagerier, varav 5 öppnade under 2021. Dessutom undersöker

snabbare utvecklingen av livsmedelsinnovationer och uppkomsten av ny

vi möjligheterna att utvidga konceptet geografiskt ytterligare.

teknologi samt de snabbt föränderliga konsumenttrenderna förändrar

8,5
MEUR

hur livsmedel produceras, distribueras och konsumeras. Detta har stor
Fazer Konfektyr presterade speciellt väl under 2021. Omsättningen ökade

inverkan på miljön, samhället och vårt välmående. Utöver den prisbelönta

med 8 % och under årets sista kvartal var försäljningen den bästa någonsin.

cirkulärekonomiska innovationen, Fazers xylitolfabrik, gjorde vi framsteg

Kommersiellt var året starkt, med utmärkt tillväxt inom exempelvis

inom hållbarhet på flera fronter under året. Till de viktigaste höjdpunkterna

stycksaker, presentprodukter och säsongsprodukter. Trots att volatiliteten

hör godkännandet av våra vetenskapligt baserade mål av initiativet Science

inom Fazer Retail-verksamheten fortsatte under hela året, till följd av

Based Targets, SBTi och våra uppdaterade hållbarhetsambitioner.
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MAJ

SEPTEMBER

V i inve sterade
8 , 5 milj oner euro
i till verkningen av
havrepro duk ter i
Vanda

V i f irade Fazer s 1 3 0
-år sjubileum

ständigt ändrade restriktioner, såg vi delvis en återhämtning från 2020. Vår
Travel Retail-verksamhet började också återhämta sig från de ytterst svaga

Den geopolitiska situationen i Europa ändrades dramatiskt i slutet av

siffrorna under 2020, men låg tydligt kvar på en lägre än normal nivå. Under

februari 2022. I början av mars meddelade vi att vi avbryter all export

hösten laserade vi ett projekt för att undersöka och utveckla lösningar för

till Ryssland och några dagar senare berättade vi om vårt beslut att

framtidens konfektyrproduktion. För att tillgodose konsumenternas framtida

lämna Ryssland och avsluta all vår verksamhet i landet. Rysslands

förväntningar, utveckla arbetsförhållandena och förbättra energieffektiviteten,

aggressiva anfall mot Ukraina har tragiska följder för hela området.

planerar vi följaktligen att investera i en ny konfektyrfabrik av världsklass i

Krisen förväntas fortsätta skapa osäkerhet på marknaden under 2022.

OKTOBER
V i inle dde proj ek tet
FC 2 0 3 0 i sy f te at t ut for ska
möjligheterna at t mo dernisera
konfek t yrpro duk tionen
i Finland

DECEMBER
Fazer s
vetenskap sbaserade
k limatmål go dkände s

Finland. Om planen förverkligas, kommer den nya fabriken att ersätta de
nuvarande konfektyrfabrikerna i Vanda och Villmanstrand.

Sist men icke minst vill jag tacka alla våra medarbetare, kunder,
samarbetsparter och övriga intressegrupper för deras engagemang och

Under 2021 var Fazer Lifestyle Foods omsättning stabil och låg på

samarbete.

samma nivå som året innan. Vi fortsatte att utveckla verksamheten och
omorganiserade den i fem affärsenheter med syfte att utnyttja hela

Christoph Vitzthum

potentialen för att förbättra omsättningen och effektiviteten. Under hösten

Koncernchef

invigdes våra nya havrekvarnar i Sverige och Finland, vilket fördubblade

Fazer

vår havrekvarnskapacitet på båda marknaderna. Vi trappade också upp

NOVEMBER
Pro duk tionen
inle dde s i de
ex panderade
havrek varnarna i
L ahtis och Lidköping

DECEMBER
V i tillkännagav
för vär vet av den
svenska pro duc enten av
väx tbaserade dr ycker
Trensum s Foo d
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FRAMGÅNGAR
OCH
UTMANINGAR
2021
Under det gångna året har vi bevisat vår resiliens och förmåga
att uppnå positiva resultat även under exceptionella och
oförutsägbara marknadsförhållanden.
Coronapandemin fortsatte att orsaka utmaningar på våra marknader,
men Fazer anpassade sig och lärde sig att leva i det nya normala.
Liksom under 2020 prioriterade vi på Fazer våra medarbetares hälsa
och säkerhet, och bestämmelserna och restriktionerna i fråga om
resor och rörlighet påverkade våra sätt att arbeta. Det dagliga livet var
relativt normalt för medarbetarna på våra produktionsanläggningar
och produktionen fortgick utan avbrott. Samtidigt fortsatte våra
kontorsmedarbetare att följa rekommendationerna om distansarbete.

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING
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N YÖPPNING AR INOM R E TAIL

verksamhet, dvs Fazer Caféerna och Gateau-bageributikerna, samt

positivt av att konsumenterna tillbringade mer tid hemma och

EXCEPTIONELLT STARK FÖRSÄLJNING
I KONFEKTYR

VI ÖPPNADE NYA FAZER CAFÉER
OCH BAGERIBUTIKER

visade större intresse för att laga mat och använda våra produkter.

Fazer Konfektyr gjorde exceptionellt bra ifrån sig kommersiellt

Under året öppnade vi två nya Fazer Caféer och tre

sett under 2021, i och med att försäljningen av ett antal

Gateau-bageributiker i Helsingfors och Malmö. Utöver

Under 2021 uppdaterade vi vår koncernstrategi och affärs

produkter ökade, bland annat stycksaker, säsongsprodukter

att vi stärker vår närvaro i nya områden i dessa städer,

områdenas strategier. Vi fäster stor vikt vid konsumentinsikter,

och presentprodukter. Volymökningen var märkbar, och efter

gör de nya Retail-enheterna det möjligt för oss att skapa

som tydliggör och stakar ut vår väg när det gäller våra fokus

att ha analyserat vår konfektyrproduktion, identifierade

arbetstillfällen i en bransch som har drabbats hårt av

områden. De visar oss var vi kan göra störst skillnad och

vi ett behov av att modernisera vårt produktionsavtryck

pandemin.

vägleder de strategiska val vi gör i vår verksamhet i dag.

och ytterligare förbättra vår effektivitet. För att tillgodose

Dessutom stöder de oss när vi utformar morgondagens

konsumenternas framtida förväntningar, utveckla arbets

produktsortiment och förtydligar mera fokuserade

förhållandena och förbättra energieffektiviteten, planerar vi

tillväxtmöjligheter. Genom att kombinera våra strategiska

följaktligen att investera i en ny konfektyrfabrik av världsklass

mål med konsumentinsikterna vi påskynda vår tillväxt utöver

i Finland. Om planen förverkligas, kommer den nya fabriken

kategorigränserna och växa snabbare än marknaden.

att ersätta de nuvarande konfektyrfabrikerna i Vanda och

vår Travel Retail. Trots detta medförde pandemin också avsevärda
möjligheter för Fazer. Till exempel påverkades vår verksamhet

UT VECKLING INOM FA ZER B AG ER I SVER IG E

Villmanstrand. Enligt planen ska bygget av den nya fabriken
inledas 2023 och den ska vara klar för driftsättning tidigast
2025. Beslut om det eventuella bygget av en ny fabrik och var

VI OMVANDLADE VÅR OPERATIVMODELL

den kommer att vara belägen fattas under år 2022.

Vi avvecklade vår egen försäljnings- och distributions
organisation och ingick ett återförsäljaravtal med Polfärskt,
en säljorganisation för bagerier, för att förbättra den
servicenivå vi erbjuder kunder och konsumenter i Sverige.
Avtalet trädde i kraft i början av sommaren 2021. Det bidrar
med en mer hållbar försäljningsmodell som kommer att
förbättra Fazer Bageri Sveriges lönsamhet på lång sikt.
Den nya operativmodellen medförde även att bageriet i
Lund stängdes.
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STÖR R E HAVR EK VAR N S K APACITE T

BUTIKSBAGERIERNA BLOMSTRADE

VI UTÖKADE VÅR HAVREVERKSAMHET

Vi öppnade 17 nya bagerier inom ramarna för vårt mycket

I linje med vårt mål att bli en av de ledande tillverkarna

populära butiksbagerikoncept i Finland, där vi i slutet av 2021

av växtbaserade livsmedel i Nordeuropa drog vi nytta av

hade totalt 120 butiksbagerier. För närvarande sysselsätter

konsumenternas ökande intresse för havreprodukter genom

Fazer Bageris butiksbagerier totalt 700 personer i Finland.

att fördubbla vår havrekvarnskapacitet. Expansionen av våra

Detaljhandelns intresse för butiksbagerierna är fortsatt stort,

kvarnar i Lidköping, Sverige och i Lahtis, Finland färdigställdes

och vi förväntar oss att expansionen av nätverket kommer

i november. Vi inledde arbeten för att bygga två nya

att fortsätta. Det framgångsrika butiksbagerikonceptet har

produktionslinjer för havreprodukter i Vanda, en på bageriet och

även utökats till Estland, där det vid utgången av 2021 fanns

en på chokladfabriken. Avsikten är att båda projekten ska bli

tio butiksbagerier, varav fem öppnade under 2021. Därtill

klara under 2022. 2021 hämmades vår tillväxt inom non-dairy av

undersöker vi möjligheterna till att ytterligare expandera

kapacitetsbegränsningar i Koria. Vi inledde investeringar även

konceptet geografiskt.

i Koria för att fördubbla havredryckeskapaciteten på fabriken.

IMPLEMENTER ING AV TILLVÄ X T STR ATEG IN
VI TILLG ODO S ER KON S UMENTB EHOV

VI UTÖKADE VÅRT URVAL AV
GLUTENFRIA PRODUKTER

FAZER FÖRVÄRVADE TRENSUMS FOOD, EN
AV EUROPAS LEDANDE TILLVERKARE AV
HAVREDRYCKER

För att tillgodose den ökande konsumentefterfrågan

I december träffade vi överenskommelse om att förvärva

lanserade vi ett dussin nya glutenfria produkter i vårt

det svenska marknadsledande företaget Trensums Food AB,

bagerisortiment i Finland. Vårt strategiska förvärv av ett

specialiserat på tillverkning av växtbaserade drycker. Förvärvet

glutenfritt bageri under 2020 gjorde det möjligt för oss

ger Fazer en betydande kapacitetsökning för havredrycker

att få ett stadigt fotfäste på marknaden och banar väg

och tar oss ett ytterligare steg mot vårt mål att bli en ledande

för Fazer att bli marknadsledande inom glutenfria färska

aktör inom non-dairy och växtbaserat i Nordeuropa. Förvärvet

bageriprodukter i Finland. Vår glutenfria produktfamilj

slutfördes i februari 2022. Trensums Food är en del av

utvecklas fortsatt kraftigt.

affärsområdet Fazer Lifestyle Foods.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION

11

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

INNOVATIONER AV HAVR E

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION

12

HÅLLB AR HE T

Fazers xylitolfabrik, som nyttjar toppmodern teknik för

FAZERS KLIMATMÅL HAR GODKÄNTS OCH
VALIDERATS AV SCIENCE BASED TARGETS
INITIATIVE (SBTI), INITIATIVET FÖR
VETENSKAPLIGT BASERADE MÅL

att tillverka xylitol av havreskal, är ett utmärkt exempel

Vi letar ständigt efter nya sätt att öka våra klimatåtgärder

på en cirkulärekonomisk innovation. Före denna upp

och stödja vårt ambitiösa hållbarhetsarbete ytterligare. Som

finning hade den oätliga biprodukten från havre

en naturlig fortsättning på Fazers klimatarbete, anslöt vi oss

kvarnsprocessen endast använts för energiproduktion.

till Science Based Targets initiative 2021. Våra nya klimatmål

Xylitolmarknaden förväntas växa, och Fazer har för avsikt

ligger i linje med målen i Parisavtalet, dvs. att begränsa den

att marknadsföra sin växtbaserade råvara i Nordeuropa

globala uppvärmningen till 1,5 °C. I och med de nya målen

och internationellt. Fabriken inleder den kommersiella

ligger vi i framkant bland företag globalt i bekämpningen

produktionen av xylitol våren 2022.

av klimatförändringarna. För att nå målen fokuserar vi våra

FAZER UTVECKLAR DEN FÖRSTA HAVRE
BASERADE XYLITOLPRODUKTEN I
VÄRLDEN

åtgärder på fossilfri energi och energieffektivitet. Under 2021
genomförde vi en omfattande analys av vår energiförbrukning,
UTMANING AR I LE VER AN S KEDJAN

HÅLLB AR HE T

våra utsläpp och möjligheterna att minska dessa i alla våra
verksamheter, och fastställde planer för att nå våra mål. Vi

UTMANINGAR PÅ GRUND AV DEN
GLOBALA KRISEN I LEVERANSKEDJAN

VI STÖDER ODLARNA I FINLAND FÖR ATT
UTÖKA DET REGENERATIVA JORDBRUKET

Under hela 2021 utmanades vår verksamhet i sin

Genom ett antal kostnadsfria e-utbildningar framtagna

helhet något av inflationstrycket och av avbrotten i

i samarbete med Baltic Sea Action Group (BSAG) och

leveranskedjan som berörde marknader världen över.

Reaktor bidrog vi till ett utbildningsprogram som gör det

Dessa påverkade inköp av råvaror och förpacknings

möjligt för finländska odlare att öka kolinlagringen genom

material, energi, transporter och alla andra områden

regenerativt jordbruk. Syftet med programmet är att göra

inom inköp. På grund av pandemin hämmande även

jordbruket mer hållbart genom att omvandla åkermarker i

bristen på arbetskraft vår utveckling på flera marknader.

Finland från kolkällor till kolsänkor. Regenerativt jordbruk

Att hantera denna situation var vår främsta prioritet

bidrar också till en bättre kvalitet på jordmånen genom att

under hela året.

det återför kol till marken.

kommer också att utveckla samarbetsmodellerna med våra
leverantörer för att minska utsläppen i hela värdekedjan.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

NYCKELTAL
2021
NYCKELTAL

1 139,8
MEUR

KONCERNEN S OM S ÄT TNING , MEUR

125,0

11,2 %

11,4 %

EBITDA, MEUR

104,6

117,4

EBITDA, %

9,2 %

10,7 %

62,8

60,8

5,5 %

5,5 %

2020

2021

DANMARK 1 %
LITAUEN 1 %
ÖVRIGA 4 %

KONCERNEN S MEDA RB E TA RE PER L A ND

KONCERNEN S JÄ MFÖRB A R A
RÖREL S E VIN ST, MEUR

3,5 %

4,7 %

SVERIGE 1 027

Resultat före skatter, MEUR

45,9

41,8

Räkenskapsperiodens resultat, MEUR

32,0

440,4

Personal, 31.12.

8 049

8 496

Personal, medeltal under räkenskapsperioden (FTE)

7 123

7 316

Avkastning på eget kapital, %

3,5 %

58,5 %

68,3 %

70,7 %

-10,9 %

-22,8 %

Skuldsättningsgrad, %

201 9

LETTLAND 1 %

51,9

Soliditet, %

1 139,8

ESTLAND 2 %

39,9

Rörelsevinst, %

1 101,2

RYSSLAND 14 %

FINLAND 4 079

Rörelsevinst, MEUR

1 097,0

NORGE 1 %

127,8

Jämförbar rörelsevinst, %

FINANSIELL UTVECKLING

SVERIGE 19 %

1 101,2

Jämförbar rörelsevinst, MEUR

FINANSIELL INFORMATION

FINLAND 56 %

1 139,8

Jämförbar EBITDA, %

RAPPORTERINGSPRINCIPER

KONCERNEN S OM S ÄT TNING PER L A ND, %

2020

Jämförbar EBITDA, MEUR

MAT MED MENING

GEOGRAFISK DISTRIBUTION

2021

Koncernens omsättning, MEUR

DJÄRVA STEG FRAMÅT

60,8

62,8

2020

2021

49,9

RYSSLAND 2 344

8 049

LETTLAND 275
LITAUEN 212
ESTLAND 77
DANMARK 24
NORGE 11

201 9
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MAT MED MENING

NYCKELTAL INOM
HÅLLBARHET
HÅLLBARHETSINDIKATORER
42 % MINDRE A B S OLUTA
UT S L Ä PP Å R 2 0 3 0

5 0 % MINDRE MAT SVINN
ÅR 2030

1 0 0 % H Å LLB A R A
INKÖP Å R 2 0 3 0

VÄ X THUSG ASUTSL ÄPP,
C O 2 E TON

UNDVIKBART MATSVINN
KG/PRODUCER AT TON

ANDEL LEVER ANTÖRER ,
SOM UNDERTECKNAT FAZERS
UPPFÖR ANDEKOD FÖR
LEVER ANTÖRER

+1,9 %

-1,4 %

MER VÄ X TB A S ER AT
ANDEL VÄ X TBASER AT I VÅRT
UTBUD (SKU), %

45 %

45 %

78 %

För mer detaljerad information
om vår utveckling, se avsnittet

52 %

Klimat och cirkularitet på sidan
40, Hållbara produkter och
innovationer på sidan 45 och

2020

2021

2020

2021

2020

2021

2020

2021

Ansvarsfulla inköp på sidan 48.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION
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GENOM ATT FÖLJA VÅRA STRATEGISKA
PRIORITERINGAR OCH GENOM VÅR
VERKSAMHET
• skapar vi en ännu starkare position som det främsta
varumärket inom FMCG (Fast Moving Consumer
Goods, snabbrörliga konsumentprodukter) i Finland
Fazer skapar värde för ett stort antal intressenter – från
konsumenter och kunder, aktieägare och medarbetare till
leverantörer, tjänsteleverantörer och samarbetspartner. Vi gör
avsevärda investeringar i vår egen verksamhet och betalar skatt
på ett ansvarsfullt sätt, och sysselsätter därigenom tusentals
personer direkt och indirekt och erbjuder våra medarbetare
möjligheter att utvecklas.
Dessutom köper vi varor och tjänster av tusentals leverantörer

Fazer skapar värde genom att utveckla framtidens mat

och tjänsteleverantörer, samarbetar med odlare och andra

samtidigt som vi prioriterar hållbarhet i vår verksamhet och

partner för att förbättra hållbarheten och arbetar systematiskt

därigenom driver lönsam tillväxt.

för att minska våra negativa miljömässiga och sociala effekter.
Vårt mål är att kontinuerligt förbättra hållbarheten i hela

För att skapa långsiktigt värde för våra intressenter, utöver att driva

vår värdekedja. Dessutom stöder vi lokalsamhällen genom

en lönsam verksamhet, måste vi också aktivt delta i arbetet med

partnersamarbeten och donationer.

att skapa ett mer hållbart samhälle och en mer hållbar planet.
Vi betraktar universitet och forskningsinstitut som mycket
Vår gedigna förståelse för konsumenternas behov och

viktiga intressenter och samarbetspartner för Fazer. Vi skapar

förväntningar gör det möjligt för oss att bedriva en framgångsrik

innovationer och avancerad akademisk forskning genom att

verksamhet i en snabbt föränderlig värld. Vi kan expandera utöver

utbyta kunskaper med dessa inom ett stort antal teman som

kategorigränserna genom att utveckla produkter på basen av vår

hänför sig till mat, hälsa och hållbarhet. På detta sätt skapar vi

förståelse för konsumenternas föränderliga behov.

ytterligare gemensamt värde för samhället.

• påskyndar vi vår tillväxt genom innovationer,
trendiga kategorier och foodtech
• utvecklar vi ledande positioner i Nordeuropa
• utvecklar vi vår kultur och stärker viktiga
kompetenser för att möjliggöra fortsatta framgångar
• utvecklar vi mat som en lösning för en mer hållbar
planet och verksamhet
• är vi effektiva och arbetar på sätt som främjar våra
mål att nå branschledande lönsamhet

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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VI SKAPAR VÄRDE
VÅ R A VI KT I GAST E INGRED IENSER
VÅ R A MEDAR BETAR E
» O m kr i n g 8 000 kon sumentorienterade och
en gage r ad e p rof f s

PA RTN ER SAMAR BE T E N
» N ä r a re lat i on e r ti ll kunder och leverantörer
» S a mar b e te me d p ar t n er och intres s enter

NATUR R ESUR SER
» Råvaror , t .e x . kakao och s pannmål
» Råvaror t i ll för p ackn i ngs material, t. ex.
å t er vi n n i n gsb ar a och biologis kt nedbry tbara material
» E n e r gi och vatte n

PRODUKTION , DIST R IB U T ION
O CH TJÄN STER
» P rod ukti on san läggn i n gar: fabriker och
ba ge r i e r
» Ca fé e r , b ut i ksb age r i e r , webbu tiker
» D i st r i b ut i on sn ätve r k

I NN OVATION ER

VÅRT R ECE PT

VÅ R ME N Y

FN:S GLOBALA
MÅL FÖR HÅLLBAR
UTVECKLING

KO NS U M E NT E N F Ö RST
S t a rk a k u ndrel a t io ner i
ko m bina t io n m ed direk t
ko nt a k t t il l ko nsu m ent erna
via fl era k a na l er

VI SK APAR E KONOM I S K T VÄR D E
FÖR VÅR A ÄGAR E OCH SAM H ÄLLE T
FAZER
BAGERI

FAZ E R
KONFE KTY R

I NKLU D E RA ND E KU LT U R

FA Z E R
LI F E STY LE
F OODS

Org a nisa t io n so m drivs av en
g em ensa m a m bit io n o c h st a rk t
ro t a de vä rdering a r

PRI O RI T E RA D
PRO D U KT P O RT F Ö L J

A F FÄ RS O M RÅ D E N

S a mh ä l l e

17 MEUR
KL I M AT O C H
C I RKU L A RI T E T

Vinna nde ko nc ept fö r l o k a l a
ma rk na der m ed iko nisk a
k a t eg o riöverg ripa nde va ru m ä rken

» D e t i kon i ska var umär ket Fazer och över
1 0 0 an d r a var umär ke n
» Högklassi ga p rod ukte r och tjäns ter

H ÅLLB AR A
PROD UK TE R OCH
I NNOVATI ONE R

EKON OMI

A NSVA RS F U L L A
I NKÖ P

» S t ar k b alan sr äkn i n g
» S t ar k skuld kap aci te t
» S u n d lön samhe t och gott kas s aflöde

HÅ L L BA RHE TSA M BI T I O NE R

M ÄNNI S KOR OCH
VÄLB E FI NNAND E

97 MEUR
F i n a n s i ä re r

3 MEUR

U t öve r e konom isk t värd e

67 MEUR

82 MEUR

T il l l e ve r ant öre r och
t j änst e l e ve r ant öre r :
Va ro r o c h tj ä n s te r fö r

T il l l ok al sam h äl l e n:
s tö d g e n o m
p a r tn e r s a ma r b e te n
o c h d o n a ti o n e r

Re d ov i s a d e s k a tte r

VI FOKUSERAR PÅ
MATUPPLEVELSER

Ä g a re

332 MEUR

» Fo r skn i n g och p rod uktu tveckling

VA RUMÄR KEN OC H A N S E E N DE

Förd e l ning av e konom isk t värd e 2 02 1
Me d a r b e ta re

E t t u t bu d so m st ä ndig t t il l g o do ser
ko nsu m ent erna s fö rä nderl ig a sm a k p referenser, fö rvä nt ning a r o c h t render

F RA M STÅ E ND E RE G I O NA LT
F M C G - F Ö RE TAG

VÅ RT VÄRD ES K APA N D E

715 MEUR

av 7 04 0 l e ve r a n tö re r

I nve s te r i n g a r

T il l äg ar na: ö k a t
a k ti e ä g a r vä rd e

T il l u nive r sit e t
och for sk ning sinst it u t :
s a m a r b e te
o c h s tö d
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DJÄRVA STEG
FRAMÅT
Hållbarhet och innovation är en integrerad del av vår strategi
Genom att investera i foodtech och livsmedelsinnovationer stärker vi
vårt fokus på hållbara matlösningar för framtiden.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT
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MATENS FRAMTID
Vi befinner oss mitt i en genomgripande omställning av

välbefinnande. Vetenskaplig forskning påvisar att växtbaserade

Xylitol tillverkad av havreskal är endast en av Fazers havre

livsmedelsindustrin med introduktionen av ny innovativ

produkter med högt innehåll av fibrer och andra viktiga

innovationer. En annan är Fazer Havreris, som har utmärkt

teknologi och nya råvaror. Därtill överväger konsumenterna

näringsämnen kan förebygga flera hälsoproblem. Denna koppling

näringsinnehåll och mindre koldioxidavtryck än konkurrerande

allt noggrannare hur mat och våra matval påverkar planetens

återspeglas även i de nordiska näringsrekommendationerna.

produkter i kategorin. Havreris utsågs till Årets Foodservicevara

framtid.

2021 i Sverige. Detta erkännande påvisar att Havreris är
Matens framtid är väx tbaserad

ett utmärkt exempel på en innovation som tillgodoser

För oss på Fazer är målet att vara en del av konsumenternas

Växtbaserade livsmedel är en tydlig, synlig riktning för matens

konsumenternas behov.

minnesvärda matstunder även i framtiden. En del av detta mål är

framtid eftersom intresset för och efterfrågan på växtbaserade

att ligga före trenderna.

produkter ökar år för år. Med växtbaserat avser vi på Fazer

Denna banbrytande innovationsverksamhet, forskning och

produkter som inte innehåller ingredienser med animaliskt

foodtech leds av teamet på Fazer Lab som outtröttligt arbetar för

Efter att ha genomfört intervjuer med över 8 000 personer,

ursprung, som mjölk, honung, ägg, kött eller animaliska fetter.

att göra nya framsteg. Dagens upptäckter kommer med säkerhet

med 16 000 registrerade konsumtionstillfällen, undersökte

I praktiken innebär växtbaserat detsamma som veganskt på

att avnjutas och upplevas av morgondagens konsumenter.

vi vid vilka tillfällen människor konsumerar och varför och

Fazer. Våra affärsområden – Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och

vad de gör i anslutning till dessa tillfällen. Genom våra

Fazer Lifestyle Foods – utvecklar kontinuerligt vårt växtbaserade

Fazer Labs banbrytande forskningsteman har gett oss nya insikter

konsumentfördelsplattformar, som vi lanserade i början

produktsortiment för att tillgodose och förutse konsumenternas

om hur vi kan skapa hållbara livsmedel för en bättre framtid. Till

av 2021, analyserar vi konsumentbeteendet och kartlägger

föränderliga matvanor.

dessa teman hör Fazer Xtech, som är en foodtech djupdykning i

tillväxtmöjligheter inom våra kategorier. Vi utvecklar hela tiden

nya hållbara livsmedelslösningar; Fazer Oathow, som fokuserar

innovativa idéer på livsmedel inom så kallade ”vita fläckar”, det vill

Hållbarhet och innovation är en integrerad del av Fazers

på havre och framtida havreteknologi; och Fazer Brainhow, som

säga luckor på marknaden där vi kan skapa nya möjligheter.

strategi. Innovationer som stöder cirkulär ekonomi, såsom

undersöker och utvecklar hjärnvänliga produkter och lösningar

tillverkningen av xylitol av havreskal som är en biprodukt från

som främjar välbefinnandet. Fazer är en stor aktieägare i det

Till exempel vill många människor minska intaget av kött

havrekvarnsprocessen, representerar i enlighet med detta en

finländska startupföretaget Solar Foods och samarbetar med

och animaliska produkter för att bidra till att motverka

framtida riktning för oss. Vår toppmoderna fabrik i Lahtis i

det inom projektet Solein2Food, vars mål är att kommersialisera

klimatförändringarna, och allt fler gör detta för att främja sitt

Finland är den första fullt bakåt integrerade xylitolfabriken.

företagets nya hållbara, klimatneutrala proteinråvara Solein®.
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På Fazer ser vi mat som en lösning. Hur vi odlar, producerar
och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, samhället
och vårt välbefinnande. Nya lösningar behövs, och inno
vationer som de som skapas på Fazer Lab gör livsmedels
system mer produktiva, hållbara och hälsosamma.
Detta är enligt oss matens verkliga framtid.
Hur kommer mat svinnet att forma matens framtid?
Vi kan inte prata om matens framtid utan att nämna mat

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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DEN PÅGÅENDE OMSTÄLLNINGEN
AV LIVSMEDELSSYSTEMET
STÄRKER KONSUMENT
TRENDERNA OCH SKAPAR
NYA FÖRVÄNTNINGAR

svinnet. Vi på Fazer är övertygade om att vi genom att
minska matsvinnet i dag erbjuds en enorm chans att minska
miljöpåverkan från vår livsmedelsproduktion och möjliggöra

HÄLSA & VÄLBEFINNANDE

motståndskraftiga livsmedelssystem i morgon.

Konsumenterna är allt mer proaktiva i sina val och långsiktigt
välbefinnande håller på att bli en ledande drivkraft för

Vi arbetar med flera projekt där vi ser över produktionssvinnet

konsumtion. Framsteg inom foodtech möjliggör integrering av

och biprodukterna från olika produktlinjer och hur vi kan

olika funktionella egenskaper i livsmedelsprodukter.

HÅLLBARHET & ANSVARSTAGANDE

återbruka dem i vår produktion. Ett exempel på detta är att
vi erbjuder godispåsar som innehåller godis med skönhetsfel.
Vi arbetar också med att hitta sätt att utnyttja biprodukter
från vår tillverkning av havredrycker. Genom återbruk av olika

UPPLEVELSER & NJUTNING

Klimatångest och efterfrågan på hållbara alternativ driver yngre
generationer till samhällsengagemang, vilket i sin tur har stor

Konsumenterna vill bli överraskade och söker förströelse och

inverkan även på äldre konsumenter. Konsumenterna kommer

trivsel. Upplevelser blir viktigare än materiella ägodelar och mat

i allt högre grad att välja livsmedel som är bra för dem själva,

spelar en viktig roll.

människan i stort och planeten.

ser innovationer som en nyckelfaktor i implementeringen av vår

BEKVÄMLIGHETSKULTUR

MÄNNISKORNA HAR MAKTEN

strategi. Ju mindre svinn vi genererar, desto bättre möjligheter

Konsumenterna vänjer sig vid en ständigt ökande bekvämlighet i form

Transparens och ett fritt informationsflöde ger konsumenterna

har vi att bidra till en mer välmående affärsverksamhet och

av nya praktiska och smidiga tjänster och produkter. I fråga om mat får

större inflytande i en ny era. Autenticitet och lokala kopplingar

planet.

bekvämlighet en vidare innebörd får en vidare innebörd och inkluderar

blir allt viktigare när konsumenterna fattar beslut.

biprodukter gör vi vårt för att skapa ett cirkulärt livsmedels
system som minskar produktionssvinnet samtidigt som vi
skapar nya produkter till glädje för konsumenterna.
Hållbarhet inom kost och näring står högt på vår agenda och vi

tjänstekomponenter, förbättrade förpackningar och produktdesign.
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FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

VÅR
STRATEGI

I och med att hela branschen och livsmedelssystemet
genomgår en genomgripande omställning är Fazers mål att
påskynda tillväxten genom att utveckla hållbara produkter
och skapa innovationer utifrån gedigna konsumentinsikter.

Att förutse konsumenternas behov för att säkerställa Fazers

I enlighet med vår mission strävar vi efter att skapa Mat med

framgångar i en snabbt föränderlig värld kommer att vara ännu

mening. Detta innebär att erbjuda läckra och inspirerande

mer avgörande för att leda omställningen av livsmedelssystemet.

produkter som ger människor näring, hälsa och välbefinnande

Med detta som utgångspunkt, uppdaterade vi vår strategi under

samtidigt som vi gör gott för planeten. Vår verksamhet drivs av

2021 för att ytterligare förtydliga Fazers konsumentorientering.

en gemensam passion för att skapa matupplevelser och nya
produkter för hållbara livsstilar.

Enligt den nuvarande utformningen fungerar vår strategi som en
kompass som visar vart vi vill ta företaget. Samtidigt återspeglar

2021 firade vi Fazers 130-årsjubileum. Fazer är en finansiellt

den de konkurrensfördelar som vi redan besitter och som stakar

stark koncern med en tydlig strategi för framtiden. Vi har höga

ut vår väg framåt.

tillväxtambitioner och, vid lämplig tidpunkt, kan det även
öppna för en potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom

På Fazer ser vi mat som en lösning. Vår vision, För perfekta dagar,

en börsnotering. Under de kommande åren eftersträvar vi

leder oss på den väg vi tar med konsumenterna och kunderna när

tillväxt såväl organiskt som genom olika både större och mindre

vi erbjuder dem nya smaker och upplevelser som sätter guldkant

transformativa förvärv.

på varje stund.

MAT MED MENING

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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FAZER-KONCERNENS STRATEGI

V i är ef fek tiva och arbetar på sätt som främjar våra

FOKUSERAR PÅ SEX OMRÅDEN:

mål att nå branschle dande lönsamhet .

MAT MED MENING
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VÅRA VIKTIGASTE STRATEGISKA TEMAN

Vårt mål är att uppnå intern effektivitet inom alla våra funktioner

Den pågående omställningen av livsmedelssystemet och de

V i skapar en ännu starkare p o sition som det främsta

genom att driva synergier genom mer integrerade arbetssätt,

gryende konsumenttrenderna stärker nyckeltemana i vår stra-

varumärket inom snabbrörliga konsumentpro duk ter

samtidigt som våra affärsområden förblir självständiga. Dessutom

tegi. De definierar de områden där Fazer kan bidra allra mest.

(FMCG) i Finland .

förbättrar vi effektiviteten i vårt produktionsavtryck, optimerar

Vårt mål är att öka marknadsandelarna inom våra viktigaste

produktionen och möjliggör ytterligare effektivitet med hjälp av

kategorier samtidigt som vi utvecklar vårt produktsortiment

digitalisering.

HÅLLBARHET
Konsumenterna blir allt mer medvetna om
vilken inverkan maten har på deras hälsa

genom att driva innovationer och förutse konsumenternas behov.
Utöver att utveckla ett strategiskt partnerskap med våra viktigaste

V i ut ve cklar mat som en lö sning för en mer hållbar

och på miljön och vill kunna konsumera

kunder, kommer vi också att eftersträva en ledande närvaro online

planet och verksamhet .

med gott samvete och med positiv verkan.

i alla kanaler och expandera våra framgångsrika koncept.

Att göra gott för både människorna och planeten är en
del av både vårt arv och vår framtid. Vårt mål är att leda

DIGITALISERING

V i påsk yndar vår till väx t genom innovationer, trendiga

omställningen av livsmedelssystemet genom våra innovationer

Behovet av bekvämlighet i våra dagliga liv

kate gorier och foo dte ch .

och driva konsumentengagemang genom att utveckla hållbara,

ökar och digitaliseringen påverkar både hur

Ett av våra främsta mål är att bli en av de ledande aktörerna

hälsosamma och högklassiga produkter samt hållbara

vi bedriver vår verksamhet och hur vi sam

inom växtbaserade livsmedel. När kategorier smälter samman

förpackningslösningar. Vi främjar cirkulär ekonomi i våra egen

arbetar med våra kunder och interagerar

och utvecklas är vårt mål är att ta vara på fördelarna med att

verksamhet och i vår värdekedja och har förnyat våra mål för att

med konsumenterna, som värdesätter den

vara först och att driva tillväxt genom innovationer som ger

ytterligare minimera vår miljöpåverkan. Dessutom fortsätter vi

frihet som digitaliseringen medför.

skalfördelar. Genom att expandera och utnyttja vår verksamhet

våra satsningar på att säkerställa hållbarhet, transparens och

inom foodtech har vi bättre möjligheter att säkerställa vår roll i

rättvisa i hela vår leveranskedja.

skapandet av matens framtid.

INNOVATIONER
Konsumenterna förväntar sig att vi ska

V i ut ve cklar vår kultur och stärker v ik tiga

skapa värde och innovationer utöver våra

V i ut ve ck lar le dande p o sitioner i Nordeuropa .

kompetenser för att möjlig göra for t satt framgång .

produkter och kategorier och verkligen

Vi vill expandera och öka våra marknadsandelar och som

Vi vill kunna locka och behålla de skickligaste talangerna

fokusera på konsumenternas behov, både

ett led i denna satsning lanserar vi ett större sortiment av

i branschen samt erbjuda våra medarbetare en trygg och

nuvarande och framtida.

premiumprodukter med fokus på njutning och hälsa för att

inkluderande arbetsmiljö där de kan känna sig engagerade och

tillgodose konsumentbehoven på dessa marknader. Vi ser förvärv

prestera optimalt. För att stödja denna satsning genomför vi

KVALITET

som ett viktigt verktyg för att påskynda tillväxt i framtiden och

initiativ för kompetensutveckling i alla våra verksamheter och

Konsumenterna vill kunna förlita sig på

vi arbetar aktivt med ett brett spektrum av möjligheter inom

funktioner, med syfte att skapa en mer integrerad organisation

produkternas kvalitet och att produkterna

området.

och främja en kultur som möjliggör transformation.

de uppskattar förblir oförändrade även om
världen runtom dem förändras.
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Vi skapar en ännu
starkare position som
det främsta FMCGvarumärket i Finland.
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Vi påskyndar vår
tillväxt genom
innovationer,
trendiga kategorier
och foodtech.

VÅRA VÄRDERINGAR:

FAZERS VARUMÄRKESLÖFTE:

Vi är effektiva och
arbetar på sätt som
främjar vårt mål att
nå branschledande
lönsamhet.

Northern Magic.
Made Real.
Minnesvärda stunder
Delad optimism
Mat med mening

KONSUMENT

Vi utvecklar
ledande positioner i
Nordeuropa.

VÅR VARUMÄRKESPORTFÖLJ

Nordisk frihet
Äkta relationer
Modig kreativitet

VÅRA BETEENDEN
Vi utvecklar mat som
en lösning för en mer
hållbar planet och
verksamhet.

Vi utvecklar vår kultur
och stärker viktiga
kompetenser för
att möjliggöra vår
omvandling.
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CASE: I FAZERS BUTIKSBAGERIER BAKAS FÖR
HAND VARJE DAG
Alla Fazers butiksbagerier är riktiga Fazer-

övertygat kunderna inom detaljhandeln.

bagerier som ligger i livsmedelsbutiker.

Hittills finns det inga andra bagerier i

I butiksbagerierna bakar hantverksbagare

Finland som erbjuder ett motsvarande

på plats från grunden med mjöl från

koncept, åtminstone inte i denna

Fazers egen kvarn varje dag. De erbjuder

omfattning.

högklassigt hantverksbröd som bakats
på traditionellt vis – för hand, av deg

Vid utgången av 2021 hade Fazer

som fått vila länge och utan tillsatser.

120 butiksbagerier i Finland och tio i

Slutresultatet är bröd som är så färskt och

Estland. Tillväxten förväntas fortsätta,

så lokalproducerat som bara möjligt.

och Fazer undersöker möjligheter att

Vi genomförde omfattande förändringar och

För att nå våra målsättningar under de kommande åren

uppnådde flera framgångar inom Fazer Bageri

måste vi etablera en modell för multidimensionell

Fazers butiksbagerikoncept har

i dag sysselsätter butiksbagerierna

under 2021.

närvaro, från färdigt påspackade produkter till butiks

hämtat inspiration från utseendet och

totalt 700 hantverksbagare i Finland.

gräddade upplevelser, på alla marknader. Vi behöver

stämningen som är typisk för de många

För att stödja butiksbagerikonceptets

Fazer Bageri bakar ett stort urval välsmakande

kunna skapa förutsättningarna för en utmärkt

små bagerierna i Frankrike. Den utsökta

utveckling och motverka bristen på

bröd samt utsökta söta bakverk och tårtor.

konsumentupplevelse på samtliga försäljningsställen; i

doften av nybakat bröd välkomnar

arbetskraft har Fazer startat Fazer Artisan-

Utöver vår mycket uppskattade och väletablerade

butiker, e-handeln och andra kanaler. Genom storskalig

konsumenterna när de stiger in i butiken

hantverksbagarskolan, ett lärlings

produktportfölj skapar vi också lockande nyheter

innovationsverksamhet kommer vi att kunna inta rollen

och lockar dem till Fazers butiksbageri där

utbildningsprogram som företaget

inom påspackade och djupfrysta produkter samt

som innovatör på våra marknader. För att driva synergier

de har glädjen att fritt välja bland en rad

genomför tillsammans med yrkesskolor.

ugnsfärska produkter i butiksbagerierna. Vi erbjuder

och flexibilitet över gränserna planerar vi att utveckla

läckra hantverksbakade och handgjorda

läckra bakverk för alla smaker.

och optimera vårt produktionsavtryck. Slutligen, för att

bröd.

utöka konceptet till andra länder. Redan

spegla behovet av hållbara livsmedelslösningar kommer

Nycklarna till framgångarna med
butiksbagerikonceptet har varit

Under 2021 finslipade vi strategin för hela affärs

vi att arbeta med att förbättra hållbarheten i vår

Egenskaper som dessa resulterar i att

kontinuerlig utveckling inom många

området. Vi fastställde prioriteringar för de lokala

verksamhet, inklusive att minska utsläppen, minimera

konsumenterna är villiga att betala lite

områden, bland annat ett inspirerande

affärsenheterna i verksamhetsländerna i linje med

matsvinnet och säkerställa att våra råvaror är socialt och

mer, vilket i sin tur ökar försäljningen på

sortiment, och samarbete med

Fazer Bageris strategi och arbetade med att definiera

miljömässigt hållbara i samarbete med våra odlare och

butikens hela brödavdelning, även inom

återförsäljare. Vi utbildar även bagare

den nya operativmodellen för hela affärsområdet.

leverantörer. Mer miljövänliga förpackningar är också ett

påspackat bröd. Därför är det inte att

i kundservice och i att förbättra den

viktigt fokusområde för oss.

undra på att Fazers butiksbagerier har

övergripande konsumentupplevelsen.
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Nära samarbete med våra
kunder gör att vi bättre kan
tillgodose deras behov.
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OMSÄTTNING
FAZER BAGERI, MEUR
555,6 548,0 553,9

Fazer B ageri g j orde bra ifrån sig på alla marknader

där vi vid utgången av 2021 hade totalt 120 bagerier. I Estland

Vi genomförde många förändringar och presterade mycket bra

hade vi totalt tio bagerier, varav fem öppnade under året. Nära

trots att affärsmiljön var turbulent under 2021. Medan rekordhöga

samarbete med våra strategiska kunder har medfört att vi bättre

kostnader för råvaror, transporter och energi medförde ytterligare

kan tillgodose deras behov och även lett till större differentiering i

utmaningar i leveranskedjan, kunde vi bibehålla vår konkurrenskraft

produktsortimentet och designen i butikskoncepten. Vi undersöker

tack vare vår storlek, vårt omfattande produktsortiment, attraktiva

möjligheterna att utöka butiksbagerikonceptet även till andra

nyheter och välfungerande samarbete med kunderna.

marknader.

I februari meddelade vi att en ny operativmodell införs i Sverige.

Fazer är marknadsledande inom bageribranschen i Finland. Under

Den nya modellen togs i bruk i maj och inkluderar ett avtal om

året blev vi marknadsledande även inom segmenten mörka

återförsäljning och samdistribution med svenska Polfärskt, en

portionsbröd och glutenfritt. Vi inledde också bygget av en ny

säljorganisation för bagerier. I överensstämmelse med denna

linje för portionsbröd på vårt bageri i Vanda. Denna betydande

förändring minskades antalet bagerier i Sverige från fyra till tre i

investering gör det möjligt för oss att fokusera på produktionen

och med att vi flyttade produktionen från Lund till Fazers bagerier i

av havreprodukter i framtiden. På vårt bageri i Villmanstrand tog

Eskilstuna, Umeå och Lidköping. Detta inkluderade investeringar i ny

vi i bruk den utökade kapaciteten för grötkokning för att förbättra

kapacitet på dessa bagerier. Syftet med ändringarna är att öka vår

tillverkningen av karelska piroger.

flexibilitet och förbättra den servicenivå vi erbjuder kunderna. Vi är
övertygade om att dessa förbättringar kommer att utgöra en stark

I Ryssland fortsatte vi att etablera vår position inom det snabbt

och lönsam grund för den framtida verksamheten.

expanderande bake-off-segmentet. På vårt bageri i Smolenskaja
investerade vi i en produktionslinje som flexibelt kan producera

Vårt framgångsrika butiksbagerinätverk och -koncept fortsatte att

både djupfryst och färdigt påspackat färskt bröd, vilket gör att vi

expandera. Under året öppnade vi 17 nya butiksbagerier i Finland,

kan tillgodose behoven på marknaden på ett mer flexibelt sätt.

2019
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Vi godkände också en investering i en produktionslinje för rustikt

matsvinn med närmare 300 ton om året. Dessutom introducerade

bake-off-bröd på bageriet i Neva för att skapa mer kapacitet

vi högkapacitetstransporter i form av fem längre lastbilar för

och kompetens inom segment som är attraktiva för de lokala

användning i Finland, vilket kommer att ha stor inverkan när vi

konsumenterna.

minskar våra utsläpp. Vi har också minskat utsläppen i Sverige,
till stor del tack vare det nya återförsäljaravtalet med Polfärskt. I

I Baltikum lyckades vi återta marknadsandelar i Lettland och

Baltikum låg fokus på avfallshantering.

Litauen tack vare vårt starka fokus på expanderande kategorier
som street food och andra specialsegment. Vår största investering i

D jär va ste g framåt

Baltikum har varit inom det växande segmentet rostbröd och vår nya

För att vara nummer ett på smakupplevelser i bageribranschen,

produktionslinje kommer att stå klar i mars 2022.

måste vi fortsätta investera i digitalisering. E-handeln för
konsumenter ökade kraftigt under pandemin, vilket skapar nya

Hållbarhet hög t på Fazer B ageris agenda

möjligheter för innovationer och utveckling. Eftersom nya aktörer

Fazer är en av de största spannmålsköparna i Östersjöområdet och

etablerar sig på marknaden behöver vi förbättra vår digitala

en stor användare av kvarnspannmål. Mer hållbar spannmålsodling

kapacitet i alla våra verksamheter, förstå konsumenterna ännu bättre

är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Vårt mål är att all spannmål

och ta vara på de möjligheter som data och digitala kanaler erbjuder.

som används i Fazers konsumentprodukter i Finland och i Sverige
ska uppfylla principerna för hållbar spannmålsodling senast 2025.

Tillgången på arbetskraft är alltjämt en avgörande faktor för att
vår verksamhet ska vara framgångsrik i framtiden. Det har blivit

Framför allt samarbetar vi kontinuerligt med kollegor inom

allt svårare att locka kompetent arbetskraft, särskilt i Ryssland och

hela Fazer och med samarbetspartner och intressenter i hela

Baltikum. Vi måste vidta riskbegränsande åtgärder för att säkerställa

värdekedjan för att uppnå våra hållbarhetsmål. Till exempel genom

våra framtida framgångar.

Fazers spannmålsvision samarbetar vi nära med Fazer Kvarn och
lokala odlare för att minimera övergödningen och användningen

Vi behöver också hela tiden utveckla vårt sortiment utifrån

av kemikalier, stödja resurseffektivitet och produktivitet samt

konsumenternas smakpreferenser och anpassa oss till framträdande

implementera regenerativt, kolinlagrande jordbruk.

trender. Vi förutspår att trenden med hantverksbakat kommer
att ta ytterligare fart under de kommande åren. Likaså behöver

I Finland minskade vi användningen av plast med 55 000 kg enbart

vi säkerställa att vi tillgodoser det ökande behovet av produkter

under det gångna året. Under de senaste tre åren har vi minskat

som främjar hälsa och välbefinnande. Vårt växtbaserade sortiment

användningen av plast med närmare 130 000 kg. Vi har också börjat

lämpar sig för de hållbara livsstilar som allt fler konsumenter väljer,

använda en ny, mer återvinningsbar plastsort i våra förpackningar. Vi

och vi fortsätter att stärka detta område framöver.

investerade i en degåtervinningsplan som kommer att minska vårt
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CASE: FAZER FORTSÄTTER ATT VÄXA SOM
EN LEDANDE AKTÖR PÅ MARKNADEN FÖR
STYCKSAKER
Under 2021 vann produktserien Crunchy finländarnas
hjärtan, och den fungerade som en tillväxtdrivare i
kategorin stycksaker, där Fazer redan är en ledande aktör.
Geisha Crunchy är en läcker kombination av två olika
fyllningar av hasselnötsnougat och frasiga rispuffar
överdragna med mjölkchoklad. Leveranserna av Geisha
Crunchy-stycksakerna skedde i april–juni och banade väg
för den officiella lanseringen i maj.
En kombination av själva produkten, valet av varumärke,
stor synlighet och tillgänglighet i butik samt stöd i

Under 2021 utformade Fazer Konfektyr sin strategi och befäste

Vi är effektiva och arbetar på sätt som främjar våra mål att nå

medierna bidrog till den framgångsrika lanseringen av

sin ambition att bli ett ännu mer konsumentorienterat,

branschledande lönsamhet. Genom att definiera olika roller

Geisha Crunchy i Finland. Under perioden från april till

internationellt konfektyrvarumärke med ledande positioner i

för olika marknader har vi lyckats skapa ledande positioner i

augusti var Geisha Crunchy den bäst säljande stycksaken

Nordeuropa.

Nordeuropa. Genom konsumentdrivna nyhetslanseringar och

med en avsevärd marknadsandel.

genom att bygga upp e-handel och aktivera konsumenterna i
Namnet Fazer förknippas med hög kvalitet, hantverk och modig

Fazers Retail-kanaler skapar vi en ännu starkare position som det

kreativitet. Fazer Konfektyrs choklad, godis, kex och hårda bröd är

främsta FMCG-varumärket i Finland. För att möjliggöra fortsatta

välkända och populära bland konsumenterna, liksom Fazer Cafés

framgångar utvecklar vi vår kultur och stärker viktiga kompetenser.

i Finland och Gateau-bageributikerna i Finland och Sverige. Vi är
närvarande i människors dagliga liv, där vi bidrar med glädje och

Som en del av implementeringen av strategin har vi definierat

hjälper dem att skapa oförglömliga stunder och en guldkant i livet.

fem fokusområden: För det första kommer vi att utnyttja våra
varumärkespositioner på alla marknader fullt ut. Med Fazer

Fazer Konfektyr bidrar till Fazer-koncernens strategiska

som vårt övergripande varumärke arbetar vi för att centralisera

prioriteringar genom att påskynda vår tillväxt med hjälp av

våra marknadsföringsinvesteringar för utvalda varumärken. För

innovationer och produkter som tillgodoser nya konsumenttrender.

det andra kommer vi att skapa innovationer tillsammans med
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Vi ser fram emot en for tsatt stark
marknadsut veckling.

konsumenterna med fokus på att utveckla ett utbud som är

återta vår position och göra snabba framsteg så fort dessa sunda

nytt på marknaden. För det tredje kommer vi att optimera och

tillväxtmarknader återhämtar sig.
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OMSÄTTNING
FAZER KONFEKTYR, MEUR

409,4 400,1

433,5

harmonisera vår produktportfölj för att förbättra effektiviteten.
Dessutom återskapar vi en effektiv och smidig leveranskedja för

Under 2021 inledde vi ett program för att uppgradera vår

framtiden, vilket inkluderar investeringar i automation och annan

leveranskedja i omfattande skala. Programmet kommer att

ny teknik. Och slutligen strävar vi efter att bli en föregångare inom

fokusera på den produktionskapacitet som behövs för att vi ska

hållbarhet.

kunna leva upp till framtida krav på ett mer flexibelt, bestående
och effektivt sätt. För att tillgodose konsumenternas framtida

Utmärk t komer siell framgång som dri ver framtida

förväntningar, utveckla arbetsförhållandena och förbättra

inve steringar

energieffektiviteten, planerar vi följaktligen att investera i

En av höjdpunkterna under 2021 var vår utmärkta kommersiella

en ny konfektyrfabrik av världsklass i Finland. Om planen

framgång. Försäljningen av vissa produkter, till exempel

förverkligas, kommer den nya fabriken att ersätta de nuvarande

våra stycksaker, ökade markant jämfört med året innan.

konfektyrfabrikerna i Vanda och Villmanstrand. Enligt planen

Dessutom ökade även försäljningen av presentprodukter och

kunde bygget av den nya fabriken inledas 2023 och den ska vara

säsongsprodukter avsevärt från året innan. Stycksaken Geisha

klar för driftsättning tidigast 2025.

Crunchy var en av våra mest framgångsrika produkter 2021.
Vårt arbete med att förbättra effektiviteten inom inköp fort
Även vår e-handelsverksamhet ökade snabbt jämfört med 2020.

sätter. Samtidigt vidtar vi åtgärder för att driva tillväxt genom

Fazers Travel Retail – konfektyrverksamheten i alla resekanaler –

enhetlig marknadsföring och för att minska komplexiteten i

och Fazer Retail, som inkluderar Fazer Cafés i Finland och Gateau-

produktportföljen. Vi har också ökat vår flödesförpacknings

butikerna i Finland och Sverige, började under året återhämta

kapacitet, vilket gör att vi kan expandera inom de stycksaker som

sig från de negativa effekterna av pandemin. Vi strävar efter att

presterade bra redan under 2021.

2019

2020
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För att skapa innovationer med fokus på konsumenterna har

Transparens i leveranskedjan, spårbart ursprung och sättet

vi investerat i en modernisering av en produktionslinje på vår

att producera eller odla råvaror blir allt viktigare aspekter för

chokladfabrik i Vanda för att tillverka havrebaserade Fazer

konsumenterna, och vi måste kunna vara transparenta inom dessa

Oat Choco-produkter. Effektivitetsförbättringar relaterade till

områden. Enligt Fazers kakaovision är den kakao som vi använder

förpackningskapaciteten gjordes också i Villmanstrand. På vår

vid chokladtillverkning spårbar och all kakao i våra produkter

fabrik för hårda bröd i Lahtis låg vårt fokus på att ytterligare

uppfyller hållbarhetskriterier. Numera köper vi också enbart

stödja utvidgningen av produktlinjer för mer hälsosamma

certifierade hasselnötter från Turkiet.

snacksprodukter.
Vi har skapat en färdplan, där målet är att ersätta palmoljan i
Le dande p o sitioner på huv udmarknaderna

våra konfektyr- och kexprodukter före utgången av 2024. För att

I Finland arbetar vi för att behålla och stärka vår ledande position i

bemöta diskussionerna om sockerinnehållet i konfektyrprodukter

framtiden. I Sverige, Norge och Danmark är vårt mål att expandera

erbjuder vi innovationer som är sötade med havrexylitol.

och vinna marknadsandelar. Vi vill vara första utmanare.
D jär va ste g framåt
I Polen och de tre baltiska länderna – Estland, Lettland och Litauen

Under de närmaste åren kommer vi på Fazer Konfektyr att fortsätta

– är vårt mål att bibehålla prispositionerna och -marginalerna

vårt arbete med att expandera och växa på våra prioriterade

samtidigt som vi driver omsättningen. Asien och e-handeln i

marknader. Samtidigt förväntar vi oss att se en stor förändring i

sin tur är våra tillväxtdrivare. Även om konkurrensen är avsevärd,

och med våra satsningar på konsumentorienterade innovationer.

särskilt på den enorma marknaden i Asien, finns det också många

Vi ser framemot att få se den tvåsiffriga marknadsutvecklingen

möjligheter till tillväxt för oss.

fortsätta. Avgörande för våra fortsatta framgångar är vår förmåga
att utveckla och behålla våra begåvade medarbetare inom

Fokus på minskade ut släpp och

företaget. Endast när våra medarbetare mår bra och är motiverade

en transparent leveranske dja

att ge sitt bästa varje dag kan vi säkerställa fortsatt framgång.

Vi gör gott för planeten och gör genomtänkta, hållbara val i vår
produktion och verksamhet. Vi övervakar konsekvenserna av våra
CO2-utsläpp och har investerat i ventilations- och belysnings
system för att förbruka mindre energi. Vår energi- och klimatplan
visar vägen till stegvis utsläppsfria affärsmodeller inom våra
olika verksamheter. Med tiden kommer vi också att övergå från
fossila bränslen till fossilfria energikällor. Dessutom arbetar vi
kontinuerligt med att minska vår vattenförbrukning.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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VÅR VERKSAMHET:
FAZER LIFESTYLE FOODS
Fazer Lifestyle Foods strategiska fokus är nordisk havre

Kvarns konsumentprodukter, som gröt, müsli och flingor under

och affärsområdet besitter den världsledande kompetens,

varumärkena Fazer Alku och Frebaco. Kvarnarna säljer även

teknik och förmåga som krävs för att skapa värdefulla

spannmålsprodukter av hög kvalitet och specialingredienser med

konsumentprodukter av havre. Genom att ta steget in på den

mervärde till företagskunder (B2B).

attraktiva xylitolmarknaden fortsätter vi att skapa enastående
produkter som gör gott för både människorna och planeten.

Det senaste tillskottet i affärsområdet är Fazer Foodtech, en
affärsenhet som grundades våren 2021 för att stödja innovations

Fazer Lifestyle Foods tillgodoser den ökande efterfrågan på hälso

verksamheten i hela Fazer. Genom att investera i foodtech

samma och växtbaserade livsmedel, särskilt bland hälsomedvetna

och livsmedelsinnovationer stärker vi vårt fokus på hållbara

konsumenter. Vår ledstjärna är att möjliggöra en växtbaserad

matlösningar för framtiden. Vårt mål är att kommersialisera och

livsstil, utan kompromisser, som bidrar till att människor mår

bygga upp ett framgångsrikt foodtech-utbud och driva lönsam

bättre. Vi eftersträvar tillväxt med ett brett produktsortiment

tillväxt genom skalbara innovationer.

genom att erbjuda engagerande konsumentprodukter och bygga
vidare på vår starka position inom havre.

Vår ambition är att bli en av de le dande
ak törerna inom väx tbaserat i Nordeuropa

Fazer Lifestyle Foods produktsortiment består av hälsosamma

Vi arbetar med att utöka vårt utbud av havreprodukter inom

non-dairy och mjölkbaserade snacks och dryckesprodukter

kategorierna frukostprodukter, växtbaserade måltider och B2B.

tillverkade av nordisk havre under varumärkena Fazer Yosa och

Vi kommer att påskynda vår tillväxt inom non-dairy genom att

Fazer Aito. Våra Froosh-smoothies innehåller endast frukt och

utöka produktionskapaciteten och effektivera verksamheten på vår

grönsaker utan några tillsatser. I utbudet ingår dessutom Fazer

fabrik i Koria.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Vi utökar vår t utbud av havreproduk ter
inom kategorierna frukostproduk ter,
non-dair y och B2B .
Vi analyserar marknaderna proaktivt för att hitta möjligheter

havrebaserade utbud till nya produktkategorier kring xylitol. Även

till M&A som stöder implementeringen av vår strategi. Som ett

om produktionen i xylitolfabriken fortfarande trappades upp under

resultat av detta träffade vi i december 2021 en överenskommelse

slutet av året har vi tagit ett stort kliv framåt genom att lansera den

om att förvärva Trensums Food AB, den ledande tillverkaren

första havrebaserade xylitolprodukten på världsmarknaden. Det

av växtbaserade drycker i Sverige med strategiskt fokus på

som gör Fazers xylitolverksamhet unik är att vi utnyttjar biprodukter

havredrycker. Förvärvet, som slutfördes i februari 2022, flerdubblar

från havrekvarnprocessen. Ur havreskal utvinns xylos, som sedan

Fazers produktionskapacitet av havredrycker, ger oss en plattform

bearbetas och slutligen omvandlas till xylitol, ett naturligt sötnings

för ytterligare tillväxt och tillgång till nya marknader för non-dairy

medel som har ett mycket lägre kaloriinnehåll än raffinerat vitt socker.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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OMSÄTTNING
FAZER LIFESTYLE FOODS,
MEUR
177,3

179,5

2020

2021

158,1

produkter. Under 2021 fördubblade vi havrekvarnkapaciteten i
både Lahtis och Lidköping. I och med denna expansion skapar

Vad gäller hållbarhet är det viktigt för oss att arbeta med råvaror

vi möjligheter för både Fazer och våra industriella kunder att

som produceras och bearbetas lokalt, och vi är stolta över att

utnyttja en kraftigt expanderande global marknad, där exempelvis

vi alltid köper havre inom en radie av 100 km från våra kvarnar.

efterfrågan på havrebaserade, non-dairy produkter för tillfället

Dessutom har vi förbättrat hållbarheten i verksamheten på vår

överskrider den industriella produktionskapaciteten.

kvarn i Lahtis genom att utnyttja en ytterligare sidoström från vår
produktion för bioenergi.

Vi stärker också hela tiden Frooshs position som det främsta
smoothievarumärket i Norden.

När det gäller tillverkningen av non-dairy produkter undersöker
vi möjligheterna att utnyttja restprodukter genom att omvandla

Hållbarhet är i kärnan av vår verksamhet

dem till potentiella förbättringsmedel, proteintillskott och

Under året fortsatte vi även med bygget av Fazers xylitolfabrik i

andra intressanta biprodukter. Utöver dessa undersöker vi även

Lahtis i Finland – resultatet av en genuin nordisk, hållbar innovation

affärsmöjligheterna när det gäller att omvandla havre till protein,

och cirkulär ekonomi. Xylitol är en viktig del av vår Foodtech-verk

olja och foodtech-ingredienser, som kan användas inom ett antal

samhet, och vi kommer att undersöka möjligheterna att utöka vårt

olika branscher, i allt från livsmedel till kosmetika.

2019
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Samtidigt som vi fortsätter att investera för att skapa tillväxt,

matlagning och bakning. Alla Fazer Willja-produkter tillverkas av

kommer vårt fokus de närmaste åren att ligga på att påskynda

nordisk havre och är mjölkfria. Fazer Willja-produkterna lanserades

takten och utvecklingen av vår verksamhet för att kunna få

i butik i Norden i februari 2022.

ut optimalt värde ur investeringarna. Havre är en eftertraktad

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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CASE: FAZER XYLITOL ÄR ETT
UTMÄRKT EXEMPEL PÅ EN MODERN,
CIRKULÄREKONOMISK INNOVATION

råvara som ger mer cirkulärt värde än någon annan råvara, och

För att bli en föregångare inom växtbaserade lösningar och bli

efterfrågan på havrebaserade produkter ökar.

kända för vår förmåga att kombinera läcker smak med en hållbar

Vår nybyggda xylitolproduktionsanläggning stärker Fazers

livsstil, arbetar vi hela tiden med att förbättra vårt fotavtryck från

position som en föregångare inom spannmålsbaserade

D jär va ste g framåt

produktion och utbud samtidigt som vi utvecklar vår verksamhet

produkter med högt mervärde. Fabriken ligger

Fazer Lifestyle Foods vinner marknadsandelar i alla våra verksam

på ett övergripande sätt.

bredvid Fazers havrekvarn på fabriksområdet i Lahtis

hetsländer. Vi går vidare med ett innovativt, premiumpositionerat

i Finland och är världens första fullt bakåt integrerade

produktsortiment som ger ökat värde för konsumenterna, våra

xylitolproduktionsanläggning som kan tillverka xylitol

kunder och i slutändan för oss.

i många olika former. Den har potential att stödja
marknadsbehoven inom livsmedels-, kosmetika- och

Våra framgångar under det senaste året fokuserades till vår kärn

läkemedelsindustrin.

verksamhet vid kvarnarna. Vi nådde framgångar i konsument
sortimentet inom frukostkategorierna, som expanderar avsevärt på

Stora mängder av havreskal uppstår som en biprodukt

en stabil marknad.

inom Fazers kvarnprocess. Havreskalen används i huvudsak
för energiproduktion, men de innehåller xylos som kan

Utmaningarna under 2021 gällde i sin tur vår verksamhet med

användas för att producera xylitol. Resterna av havreskalen

non-dairy produkter. Efterfrågan överskred utbudet kraftigt, och

går inte heller till spillo utan omvandlas till energi genom

vår verksamhet lyckades inte tillgodose den stora efterfrågan.

samarbete med elbolaget Lahti Energia Oy.

Våra investeringar i att utöka kapaciteten på fabriken i Koria och
det nyligen förvärvade företaget Trensums Foods moderna och

Xylitolmarknaden fortsätter att expandera i och med att

effektiva produktionsanläggningar stöder våra tillväxtambitioner

konsumenterna letar efter mer hälsosamma alternativ som

fullt ut.

kan ersätta raffinerat vitt socker. Fazers mål är att vara den
ledande tillverkaren av xylitol av en växtbaserad råvara

Under 2021 förberedde vi en lansering av produktfamiljen Fazer
Willja i hela Norden. Fazer Willja tillgodoser konsumenternas
föränderliga preferenser genom att erbjuda hälsosammare,
växtbaserade alternativ för varje måltid under dagen. Den nya
produktserien inkluderar non-dairy alternativ inom drycker, snacks,

med nordiskt ursprung.
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MAT MED
MENING
Hållbarhet påverkar allt vi gör
Vi har identifierat ett antal åtgärder för att
minska våra CO2-utsläpp och öka andelen
energi från förnybara källor.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

HÅLLBARHET I KÄRNAN AV
VÅR VERKSAMHET

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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VÅRA HÅLLBARHETSAMBITIONER
KLIMAT OCH CIRKULARITET
Vi motverkar klimatföränd
ringarna och optimerar vår
resursanvändning genom
cirkularitet.

På Fazer utvecklar vi mat som en lösning för en mer hållbar

Upp daterade fok usområden inom hållbarhet 2 0 2 1

planet och verksamhet. Vi är medvetna om den avsevärda

Under året genomförde vi en väsentlighetsanalys som omfattade

inverkan som sätten att odla, producera och konsumera mat har

våra huvudmarknader. För att förstå och definiera de mål som våra

HÅLLBARA PRODUKTER
OCH INNOVATIONER

på människors välbefinnande, miljön och samhället.

intressenter anser viktiga samlade vi in synpunkter från hundratals

Vi skapar innovationer för ett

intressenter, inklusive våra kunder, samarbetspartner och egna
Livsmedelsbranschen genomgår för närvarande en

medarbetare.

33

mer hållbart livsmedelssystem.

genomgripande omställning. Den omfattande omställningen
stärker vissa konsumenttrender och formar konsumenternas

I denna utvärdering lyfte intressenterna fram mänskliga rättig

förväntningar. I dag påverkar hållbarhet och företagsansvar

heter, medarbetarnas välbefinnande och andra teman inom

ANSVARSFULLA INKÖP

konsumenternas köpbeslut mera än någonsin.

socialt ansvar på ett sätt som föranledde oss att uppdatera vårt

Vår leveranskedja är rättvis och

hållbarhetsarbete. Även om socialt ansvar har varit en viktig del

hållbar.

På Fazer är hållbarhet en integrerad del i strategin. Den påverkar

av Fazers hållbarhetsarbete i årtionden hade vi inte tidigare

allt vi gör, från hur vi leder företaget, vår verksamhet och våra

uttryckligen nämnt det som ett av våra huvudsakliga mål. Snarare

leveranskedjor, hur vi tar fram nya produkter, innovationer och

betraktade vi det som en avgörande aspekt i de övriga temana, till

foodtech till vår marknadsföring och våra varumärkesaktiviteter.

exempel ansvarsfulla inköp.

För att säkerställa att Fazer förblir en relevant aktör ser vi
regelbundet över och finslipar vår strategi och våra mål. Av

Under året omorganiserade vi våra fyra hållbarhetsmål under fyra

den anledningen breddade vi även omfattningen av vårt

fokusområden och kallade dem våra hållbarhetsambitioner. Vi anser

hållbarhetsarbete 2021.

att vi genom att tillämpa våra hållbarhetsåtgärder inom dessa områden
bäst kan skapa värde i enlighet med vår mission Mat med mening.

MÄNNISKOR OCH
VÄLBEFINNANDE
Vi erbjuder möjligheter till
utveckling i en modern, säker
och inkluderande kultur.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

FAZER 2021

Fazer s åtagande för vetenskaplig t baserade mål

I slutet av året godkände SBTi våra ambitiösa klimatmål och bekräftade

Vårt åtagande för initiativet Science Based Targets initiative

att våra åtgärder för minskade utsläpp stöder målen i Parisavtalet, det vill

(SBTi) var en av höjdpunkterna under 2021. Efter samordnade

säga att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.

MAT MED MENING

insatser och med hjälp av externa experter identifierade vi de
områden där vi kan förbättra vår energieffektivitet och minska vår

S amarbete inom e - utbildning i re generativ t

förbrukning av fossilbaserad energi. Vi fastställde också konkreta

j ordbruk me d B S AG och Reak tor

åtgärder och nödvändiga investeringar för att nå våra mål och

Ett annat initiativ värt att notera under 2021 var vårt samarbete

förberedde verksamhetsspecifika planer för implementering.

med Baltic Sea Action Group (BSAG) och Reaktor, ett företag
specialiserat på digital teknik, inom en e-utbildning för odlare

Vi är stolta över de enorma insatser som Fazers medarbetare inom våra

i regenerativt jordbruk. Regenerativt jordbruk innebär odlings

olika verksamheter bidrog med till den omfattande analysen av vår

metoder som motverkar klimatförändringarna genom kolinlagring,

energiförbrukning, våra utsläpp och våra möjligheter att minska dessa.

det vill säga att binda koldioxid i marken.

BETYDELSE FÖ R INTRESSENTER
STOR

•

•

ÅT E RVINNINGSBAR A
FÖR PACKNINGAR
DJ UR E NS VÄLBE FINNANDE

D EL AT VÄR DE I SAM HÄLLE T
•
OCH INKLUDE R ING
• MÅ NGFALD
• VAT T E NFÖR BRUKNING

K LIGA RÄTTIGH ETER
• MÄNS
AN SVARS FULLA INKÖP
•• LIVS
MEDELS SÄK ERH ET
OCH - KVALITET
MEDARB ETARNAS
• VÄLB
EFIN N AN DE
EKON OMI
•ETISCIRKULÄR
• K A AFFÄRS METODER

•
•

UTS LÄPP
•
ART JORDB RUK
• H ÅLLB
B IODIVERS ITET
•
• ÖK AD TRANS PARENS

VÄXTB AS ERADE ALTERNATIV
FOODTECH OCH TEK NOLOGI

BETY DELSE FÖR FAZ ER

MYCKET
STOR

H ÅLLB ARH E TS AM B I T I ON E R

Klimat och
cirkularitet
Hållbara
produkter och
innovationer
Ansvarsfulla
inköp
Människor och
välbefinnande

FINANSIELL INFORMATION

34

FAZERS PRIORITERADE MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) är 17 omfattande mål med
många delmål som alla syftar till att säkerställa en hållbar framtid för
kommande generationer, avskaffa fattigdom och hunger samt främja fred och
inkluderande samhällen för alla, utan åtskillnad, senast 2030. Under 2021 satte
Fazer sig in i samtliga 17 globala mål för att prioritera dem som vi kan bidra till
mest. Vi såg över vårt hållbarhetsarbete och våra hållbarhetsambitioner mot de
globala målen och drog slutsatsen att åtta globala mål är speciellt relevanta för
Fazers arbete nu och inom den närmaste framtiden.
De viktigaste målen för hållbar utveckling relaterade till Fazers arbete med
företagsansvar är:
Mål 2: Avskaffa hunger, uppnå
tryggad livsmedelsförsörjning och
förbättrad nutrition samt främja ett
hållbart jordbruk

VÄSENTLIGHETSANALYS
MYCKET
STO R

RAPPORTERINGSPRINCIPER

Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv
och främja välbefinnande för alla i
alla åldrar
Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt
Mål 8: Verka för varaktig,
inkluderande och hållbar
ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla

Mål 12: Säkerställa
hållbara konsumtions- och
produktionsmönster
Mål 13: Vidta omedelbara åtgärder för
att bekämpa klimatförändringarna och
dess konsekvenser
Mål 14: Bevara och nyttja haven och
de marina resurserna på ett hållbart
sätt för en hållbar utveckling
Mål 15: Skydda, återställa och främja
ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar,
bekämpa ökenspridning, hejda och
vrida tillbaka markförstöringen samt
hejda förlusten av biologisk mångfald
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DJÄRVA STEG FRAMÅT

FAZER 2021

MAT MED MENING

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Över 1 200 odlare har inlett e-utbildningen, som under
coronaviruspandemin var ett särskilt värdefullt initiativ i vårt
odlarsamarbete. Även om det kommer att ta tid innan vi får se

Hälsa &
välbefinnande

Hållbarhet &
ansvarstagande

Bekvämlighetskultur

Människorna
har makten

resultaten, är det en viktig långsiktig investering för Fazer att
bidra till kostnadsfri utbildning för odlare i jordbruksmetoder
som gynnar både klimatet och den biologiska mångfalden.
Pandemiläget 2021 gjorde det omöjligt för oss att bedriva vårt
normala samarbete med intressenterna. I stället var webbinarier

Upplevelser &
njutningar

och andra typer av distansmöten normen, där vi normalt skulle
ha samverkat med våra intressenter ansikte mot ansikte.
Våra hållbarhet sambitioner
Fazers hållbarhetsambitioner tar hänsyn till relevanta globala

FA ZERS HÅ L L B A RHETS A M B ITIONER

MEGAT R E N DE R

trender samtidigt som de beaktar våra intressenters synpunkter

G LO B A LA
M Å L FÖ R
H ÅLLB A R
U T V EC K LIN G

och förväntningar. Det strategiska resonemanget bakom dem
inkluderar de samhälleliga megatrender som närmast relaterar
till vår industri, en omfattande väsentlighetsanalys och en
djupgående riskutvärdering. Vi anser att vi genom att tillämpa

R I SKE R

Klimat och
cirkularitet

Hållbara produkter
och innovationer

Ansvarsfulla
inköp

Människor och
välbefinnande

VÄ S EN T LIG H ET

våra hållbarhetsåtgärder för att uppfylla dessa ambitioner bäst
kan skapa värde i enlighet med vår mission Mat med mening.
Våra hållbarhetsambitioner tar också hänsyn till våra insatser
för att stödja FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDGs) och
bidrar genom våra tjänster, vår verksamhet och vår leveranskedja
till att uppnå dem senast 2030.
För att fokusera våra åtgärder och maximera vårt positiva
avtryck har vi kartlagt vår insats och fastställt våra prioriteringar
fram till 2030 i hela vår värdekedja.

Ekologiska

Ekonomiska

Sociala

Samarbete med intressenter,
inklusive kunder, medarbetare,
leverantörer och andra samarbetspartner
för att kartlägga vår främsta inverkan
inom hållbarhetsfrågor.
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Le dning av hållbarhet
På Fazer leds vårt kontinuerliga hållbarhetsarbete av koncernens
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HÅLLBARHETSLEDNING

hållbarhetsteam och vårt nätverk för kvalitet, miljö, hälsa och

erhållna responsen.
S y stematisk hållbarhet sle dning

ESG-sponsor i styrelsen

och länder. Arbetet styrs av styrgruppen för miljö, socialt ansvar

Ledningssystem för kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö och arbets

och bolagsstyrning (ESG), som vi inrättade 2021 för att skärpa

säkerhet är viktiga instrument för att driva hållbarhet på Fazer
Koncernens ledningsgrupp

vår fokus på hållbarhet och ha en tydlig beslutsfattande instans i
dessa frågor. Var och en av de ovan nämnda forumen har en tydligt

per produktionsanläggningar. Genom ledningssystem specifikt
framtagna per produktionsanläggningar strävar vi efter systematiska

ESG-styrgrupp

definierad roll och egna ansvarsområden.
Styrelsen och koncernens ledningsgrupp har den högsta

FINANSIELL INFORMATION

oss till att ändra våra förpackningsmärkningar på basen av den

Koncernens styrelse

säkerhet (QEHS) som består av experter från alla verksamheter

RAPPORTERINGSPRINCIPER

och enhetliga arbetssätt som utvecklar kompetensen, stärker

Hållbarhetsdirektör och hållbarhetsteam

riskhanteringen och säkerställer att regelverk efterlevs. Certifierings
status för alla Fazers produktionsanläggningar finns på sida 61.

bestämmanderätten i hållbarhetsfrågor. Våra insatser styrs av vår
hållbarhetspolicy, människorättspolicy och QEHS-policy, varav
de två senare nämnda uppdaterades under 2021, samt av våra
ledningsprinciper och -förfaranden.
Etiska af fär smeto der
Som organisation strävar Fazer alltid efter att uppnå det allra bästa

Fazer arbetar för att säkerställa högsta möjliga produktsäkerhet och
Affärsområden &
funktioner
Rapporterar
framsteg inom
ESG-frågor
(Nyckeltal och
framsteg)

ESG-program
Rapporterar
framsteg inom
utvecklingsprojekt

Hållbarhetsforum
Informationsutbyte om ESGprojekt mellan
affärsområden
och funktioner

-kvalitet, och alla våra produktionsanläggningar har ledningssystem
för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000, IFS) som är godkända och
certifierade enligt det globala livsmedelssäkerhetsinitiativet
(GFSI). Dessutom upprätthåller vi höga kvalitetsstandarder och
tillämpar flera olika kontrollsystem för att säkerställa livsmedels

och anstränger sig för att vara en pålitlig partner för våra kunder och

säkerhet och jämn kvalitet. Under 2021 hade vi tre produktåter

andra affärspartner. Under 2021 omformade vi våra etiska principer

kallelser som gällde livsmedelssäkerhet. Produkterna återkallades

till Fazers uppförandekod och införde den i hela vår organisation.

kollegor, kunder och affärspartner. Vägledda av våra värderingar

som säkerhetsåtgärd på grund av allergener eller tillsatser som

Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet skapar

uppdagades innehålla etylenoxid som överskrider den i EU

Vår uppförandekod bygger på de tio internationella principerna

och utvecklar vi en etisk affärskultur tillsammans med alla våra

godkända gränsnivån.

i FN:s Global Compact, som vi anslöt oss till 2012. Vi är starkt

medarbetare och strävar efter att upprätthålla högsta möjliga

dedikerade att stödja implementeringen av FN:s globala mål för

etiska beteende i allt vi gör.

hållbar utveckling (SDG) och har fastställt på vilka sätt vårt arbete
för att främja hållbarhet genom vår verksamhet bidrar till dem.

Inom området miljöledning är majoriteten av våra produktions
anläggningar ISO 14001-certifierade och har ett systematiskt sätt

Fazer har förbundit sig till ansvarsfulla marknadsföringsprinciper

att identifiera, följa upp och minimera deras miljöpåverkan. Vad

och följer Internationella handelskammarens (ICC:s) riktlinjer

gäller hälsa och säkerhet bygger ledningssystemen för arbetshälsa

Fazers uppförandekod definierar vem vi är som företag och

för ansvarsfull marknadsföring av mat och dryck. Under året

och säkerhet (OHS) på Fazers produktionsanläggningar i sin

beskriver de principer, standarder samt etiska och moraliska

anmäldes inga överträdelser gentemot vår marknadsföringspolitik,

minsta omfattning på kraven i den lokala lagstiftningen. De flesta

förväntningar som vi ska leva upp till i interaktionen med våra

ett ärende behandlas för närvarande och en anmälan föranledde

produktionsanläggningar har också ISO 45001-certifiering.
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INTRESSENTENGAGEMANG
Intressenter

Kanaler för dialog

Hur vi lever upp till de viktigaste förväntningarna

Konsumenter

Vi har stark närvaro på den nordiska marknaden
och interagerar med konsumenterna i våra caféer,
butiksbagerier och bageributiker samt genom vår
konsumentservice och onlinekanaler, undersökningar,
webbplatser, sociala medier och förpackningsmärkningar.

Vi förstår konsumenternas behov av hälsosamma, hållbara och bekväma lösningar som en del av deras
matupplevelser. Det är viktigt för oss att interagera med konsumenterna för att förstå vad de uppskattar
och för att kunna omvandla dessa insikter till nya produkter och tjänster. Konsumenterna litar på och har
höga förväntningar på varumärket Fazer och på att våra produkter och tjänster håller hög kvalitet och är
säkra. Vi tillhandahåller tillförlitlig information om våra produkter och tjänster samt om Fazer som företag.

Kunder

Vi upprätthåller starka kundrelationer genom möten
och andra samarbeten, enkäter, nyhetsbrev och
feedbackförfrågningar.

Våra kunder är särskilt intresserade av hur vi säkerställer livsmedelssäkerhet och -kvalitet, av att
våra råvaror är socialt och miljömässigt hållbara och av våra åtgärder för att minska utsläppen. Vi är
noggranna med att tillhandahålla transparent information om våra produkters ursprung och annan
hållbarhetsrelaterad information om våra produkter. Vi skapar värde genom både tjänster och produkter
som är av hög kvalitet, hållbara och rätt för kunderna.

Medarbetare

Utöver att vi har företagsomfattande processer
som Ledningsmodellen för individuell prestation
(Individual Performance Management Process, IPMP),
medarbetarundersökningar och Fazers visselblåsartjänst,
säkerställer vi en aktiv dialog genom daglig kommunikation
mellan chefer och medarbetare, medarbetarevenemang,
intranät och andra interna kanaler samt diskussioner med
den lokala HR-funktionen.

Att säkerställa våra medarbetares välmående, hälsa och säkerhet är vår främsta prioritet. Vi har etablerade
arbetssäkerhetsrutiner på alla våra produktionsanläggningar, betonar kompetensutveckling och arbetar
för en mer mångfaldig och inkluderande arbetsmiljö.

Aktieägare och finansiella institut

Bolagsstämma och årsredovisning, regelbundna rapporter
och informationsmöten, andra regelbundna evenemang

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

Leverantörer och
tjänsteleverantörer

Process för hantering av leverantörsrelationer, möten,
avtal, leverantörskrav, enkäter, granskningar, uppföljning av
möten och besök

Vårt samarbetare med våra leverantörer för att säkerställa livsmedelssäkerhet och -kvalitet,
etiska affärsmetoder och minskad miljöpåverkan från råvaruproduktionen utgör grunden för vårt
förhållningssätt till leverantörerna. Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar med våra
leverantörer inom exempelvis temat hållbarhet. Vi vill också skydda mänskliga rättigheter och rättvisa
arbetsförhållanden i hela leveranskedjan.

Samhälle (myndigheter och
regeringar, medier, ickestatliga 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 och stöder ett antal icke-vinstdrivande organisationer. Vi tror på öppen och
transparent kommunikation.

Universitet och
forskningsinstitut, startupföretag

Vi är en aktiv deltagare i forskningskonsortium och
ekosystem som sammanför aktörer både inom
livsmedelsindustrin och utanför den.

Vi vill kontinuerligt utveckla vårt utbud för ett mer hållbart livsmedelssystem och stärka vår expertis inom
foodtech. 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.
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MEDLEMSKAP OCH INITIATIV
Fazer är en aktiv medlem i flera organisationer som främjar hållbar praxis inom livsmedelsindustrin och i Fazers verksamhetsländer.
Dessutom stöder vi och samarbetar med organisationer som ger hjälp till behövande eller arbetar för att främja viktiga frågor i samhället.
Livsmedelsindustrin och branschorganisationer
• Livsmedelsindustriförbundet (ETL) i Finland där experter från Fazer medverkar i olika arbetsgrupper		
• Livsmedelsindustriorganisationer i Sverige, som DLF, en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll, där
Fazer är styrelsemedlem samt Livsmedelsföretagen		
• Andra relevanta livsmedelsindustriorganisationer i våra verksamhetsländer, som Brödfakta r.f. i Finland 		
• Finlands Näringsliv (EK) där experter från Fazer medverkar i arbetsgrupper		
• Lokala handelskammare i Estland, Litauen och Lettland där Fazer är medlemsföretag 		
Forskningsinstitut och projekt
• Healthgrain Forum, ett nätverk av universitet, institut och industrier som fokuserar på forskning och kommunikation om spannmål och spannmålsbaserade
produkter, där Fazer är grundande medlem		
• Global Plant Based Food Ecosystem, ett ekosystem vars mål är att påskynda omställningen till en mer växtbaserad kost, där Fazer är medlem		
• Nordic Rye Forum, en samarbetsplattform för innovationer och forskning inom råg, där Fazer är industriellt medlemsföretag		
• Forskningssamarbete med universitet och andra utbildningsinstitutioner, som Helsingfors universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet		
• Flera projekt som en del av vårt foodtech-forskningsnätverk tillsammans med andra intressenter inom industrin, som Well on Wheat, ett internationellt
forskningsprojekt om vetets hälsoaspekter, och Food without fields som koordineras av Naturresursinstitutet (Luke) och Teknologiska forskningscentralen VTT i
Finland
Hållbarhetsinitiativ
• FN:s Global Compact, där Fazer är medlem sedan 2012		
• Science Based Targets initiative för att minska utsläppen i Fazers verksamhet och värdekedjan avsevärt senast 2030		
• Medlem i viktiga hållbarhetsorganisationer i anknytning till hållbara råvaror: Roundtable on Sustainable Palm Oil, Round Table on Responsible Soy Association
och World Cocoa Foundation		
• Flera hållbarhetsinitiativ i Sverige, som DLF:s Plastinitiativ och Transportinitiativ 2025, Fossilfritt Sverige och Hållbar Livsmedelskedja		
• Andra temaspecifika hållbarhetsinitiativ, som åtagandet för vattenansvar och Baltic Sea Action Group		
• Företagsnätverk för hållbarhet, som Climate Leadership Coalition och FIBS (Finnish Business & Society)		
Stöd och samarbete
•
•
•
•

Icke-vinstdrivande organisationer, som WWF Finland, SOS-Barnbyar, Estonian Association of Large Families och Röda Korset i Litauen och i Lettland		
Samarbete med skolor och utbildningsinstitutioner, som Tallinn School of Service, Tartu Vocational College och Kaunas tekniska universitet		
Sportevenemang och -föreningar, som Stafettkarnevalen i Helsingfors, Finland		
Samarbete med Hanken Svenska handelshögskolan i Finland		

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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GENERERAT OCH DISTRIBUERAT
EKONOMISKT VÄRDE
MEUR

2021

2020

1 158

1 565

Direkta inköp

422

419

Indirekta inköp

294

281

Tilläggsvärde

443

866
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Fazer är en pålitlig par tner
för sina kunder och övriga
samarbetspar tner.

Genererat ekonomiskt värde
Kunder (omsättning, övriga
rörelseintäkter, finansiella
intäkter, intäkter från försäljning
av anläggningstillgångar)
Leverantörer
DI STRIB UERING AV
EKONOMI S K T VÄ RDE , MEUR

1,1 %

0,6 %

IN S A ML A DE S K AT TER FÖR
PERIODEN , MEUR

EG E T K A PITA L O CH AVK A STNING PÅ
EG E T K A PITA L

934,6

12,1 %

21,6 %

Distribuerat ekonomiskt värde
Personal (löner och övriga
personalkostnader)

S K AT TER O CH
A RB E T S G IVA R AVG IF TER FÖR
PERIODEN , MEUR *

21,0 %

1,2 %

873,2

5,5 %

332

347

84,3

3,8 %

Samhälle (skatter och
donationer)

17

24

Ägare (dividender)

97

58

Finansiärer (finansiella
kostnader)

3

8

Ekonomiskt värde kvar i
verksamheten

-6

430

MEUR
74,0 %

58,8

15,1 %

66,9
MEUR

563,7

63,9 %

80,1 %
13,4
3,5

PERSONAL 331,9

INKOMSTSKATTER 10,2

SKATTER PÅ LÖNER 42,7

SAMHÄLLE 16,9

FASTIGHETSSKATTER 1,0

MERVÄRDESSKATT, NETTO 10,1

ÄGARE 96,8

ACCISSKATT 4,7

ÖVRIGA SKATTER 14,1

FINANSIÄRER 2,7

ARBETSGIVARAVGIFTER 67,5

201 9

2020

2021

ÖVRIGA SKATTER 0,9
* FÖRSÄKRINGS- OCH ENERGISKATTER
INGÅR INTE I SIFFRORNA

EGET KAPITAL, MEUR
AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL (ROE), %
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KLIMAT OCH
CIRKULARITET
Vi motverkar klimatförändringarna och optimerar vår resursanvändning genom cirkularitet.
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Vårt arbete inom klimat och cirkularitet påverkar närmast Mål
12: Hållbar konsumtion och produktion och Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna och i mindre omfattning Mål 15: Ekosystem och
biologisk mångfald. En minskning av våra utsläpp i scope 1, 2 och
3 har en positiv inverkan på Mål 13, och detta är ett mycket viktigt
tema i vårt miljöarbete. Fokus på att implementera cirkulära åtgärder
och minska svinnet i hela värdekedjan, särskilt matsvinnet, är viktiga
sätt för oss att främja Mål 12 i fråga om hållbara konsumtions- och
produktionsmönster. Fokus på hållbar användning och hantering
av mark, skogar och vatten främjar också Mål 15 i fråga om hållbar
hantering av land, inklusive att hejda förlusten av biologisk mångfald.

Vi på Fazer kan göra skillnad genom att vidta åtgärder för att

behöver göra för att påskynda våra insatser för att kontrollera

minska livsmedelsproduktionens inverkan på miljön. Det globala

våra CO2-utsläpp. Vi kommer att fokusera på att förbättra

livsmedelssystemet och dess utsläpp är en stor bidragande orsak

energieffektiviteten ytterligare och på att övergå till förnybara

till de accelererande klimatförändringarna, vilket i sin tur påverkar

energikällor på våra produktionsanläggningar.

våra råvarors tillgång, tillgänglighet och kostnader. Genom att göra
vårt yttersta för att motverka klimatkrisen säkerställer vi också

I Finland, Sverige och Lettland kommer den el vi köper redan från

långsiktigheten i vår verksamhet.

100 procent gröna, fossilfria källor, medan andelen på koncernnivå
var 82 procent 2021. Vår uppdaterade plan för energi och klimat

VÅRT MÅL ÄR ATT MINSKA VÅRA UTSLÄPP

styr all vår verksamhet på alla våra marknader. Dessutom ger

OCH MOTVERKA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

den riktlinjer för att exempelvis övergå från naturgas till biogas,

Vi har nyligen uppdaterat vår långsiktiga plan för energi och klimat.

öka värmeåtervinningen, förbättra ventilationen och investera i

Vi har identifierat över 50 åtgärder för att minska utsläppen i vår

biovärmeanläggningar.

egen verksamhet samt de huvudsakliga investeringar som Fazer
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Eftersom merparten (95 %) av Fazers totala utsläpp kommer från

Den huvudsakliga anledningen till att utsläppsintensiteten har

vår leveranskedja är det dock avgörande att vi ytterligare stärker

ökat var en mer energiintensiv variation av produkter, till exempel

vårt arbete med leverantörerna. Vi utvecklar också hela tiden vårt

djupfrysta produkter, från produktionsanläggningar beroende av

CASE: FAZER FÖRBINDER SIG TILL
VETENSKAPLIGT BASERADE MÅL

utbud av växtbaserade produkter som har mindre miljöpåverkan än

fossil energi.

Vårt mål är att minska utsläppen från vår verksamhet och i hela
vår värdekedja. Under 2021 intensifierade vi vårt arbete för våra

animaliska produkter.
Vi följer aktivt den senaste vetenskapliga och tekniska utveck

klimatambitioner genom att göra ett åtagande till initiativet

Under 2021 fortsatte vi att arbeta för våra mål att halvera våra

lingen och de nya fossilfria och koldioxidsnåla lösningar som

Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi godkände våra

verksamheters utsläpp per producerat ton. Genom vårt åtagande

utvecklas. Tillsammans med våra affärspartner, kunder och

klimatmål i slutet av 2021, vilket är en bekräftelse på att våra

till vetenskapligt baserade mål har vi förbundit oss att minska våra

leverantörer kommer vi att hitta nya sätt att minska våra utsläpp

åtgärder för att minska våra utsläpp stöder Parisavtalets mål att

utsläpp i absoluta ton.

ytterligare i framtiden, och vi fortsätter att rapportera årligen om

begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5 °C över den

de framsteg Fazer gör med sina klimatåtgärder.

förindustriella nivån.

under 2021. De rapporterade utsläppen var högre än året innan på

MINDRE LIVSMEDELSAVFALL OCH MATSVINN

För att nå de vetenskapligt baserade målen har vi förbundit oss

grund av att beräkningens omfattning har utökats.

Att minska matsvinnet är en viktig prioritet för Fazer. Vi har haft

till följande åtgärder:

långsiktiga mål för att minska matsvinnet sedan 2015. År 2021

• minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 1

breddade vi omfattningen av vårt hållbarhetsarbete och en av

och 2 med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret

våra ambitioner är att optimera användningen av resurser genom

2020

Koncernens totala CO2-utsläpp uppgick till cirka 1,7 miljoner ton

VÄ X THU S G A S UT S L Ä PP FR Å N VÅ R
VERKSA MHE T (S C OPE 1 & 2)
VÄ X THUSG ASUTSL ÄPP, C O 2 E TON

VÄ X THU S G A S UT S L Ä PP I VÅ R VÄ RDEKEDJA
(S COPE 3)
VÄ X THUSG ASUTSL ÄPP, C O 2 E TON

1 603 730

90 705
89 641

1 573 806

cirkularitet. Som en följd av detta, uppdaterade vi även vårt mål för

• minska de absoluta utsläppen av växthusgas (GHG) i scope 3

minskat matsvinn för att bättre styra våra åtgärder för att minimera

med 42 procent senast 2030 jämfört med referensåret 2020

undvikbart matsvinn. Det updaterade målet är 50 % mindre
-42 %

-42 %

• få 53 procent av våra leverantörer beräknat utifrån utgifterna,

undvikbart matsvinn senast 2030 jämfört med referensåret 2020

inklusive varor, tjänster, logistik och distribution, att fastställa

(112,7 kg/producerad ton). År 2021 minskade vårt matsvinn med

egna vetenskapligt baserade mål

1,4 % (111,1 kg/producerat ton).
I och med de godkända målen

2020

2021

2030
MÅL

2020

2021

2030
MÅL

Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt varje år

lägger Fazer sig i framkant bland

går förlorad eller slängs, vilket har omfattande negativa effekter

internationella företag i bekämp

på klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Genom att främja

ningen av klimatförändringarna.

materialeffektivitet och cirkularitet kan vi minska kostnaderna,

De vetenskapligt baserade målen

förbättra lönsamheten och minska vår miljöpåverkan. Vårt mål är att

inkluderar mål för att minska

minska livsmedelsavfallet i vår verksamhet avsevärt.

utsläppen både från vår egen
verksamhet och i vår värdekedja.
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Som en del av vår hållbarhetsplan implementerar alla våra verk

översikt över materialströmmarna för att mäta potentialen att höja vår

samheter egna planer för förebyggande av avfall och materialsvinn,

materialeffektivitet och bidra till cirkulär ekonomi.

med specifika åtgärder för produktionsanläggningarna.
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RÅMATERIAL OCH VATTENUTTAG
Råmaterialanvändning (ton)

Hållbarhetsteamet följer upp framstegen, där

OPTIMERING AV RESURSANVÄNDNINGEN

Råmaterialanvändning/produktionsvolym (ton)

rapporteringsfrekvensen varierar enligt nyckeltalet.

GENOM CIRKULARITET

Vattenuttag (m3)

Vi har ett stort antal pågående forsknings- och utvecklingsprojekt som

Vattenuttag/produktionsvolym (ton)

2021

2020

2019

631 899

614 179

585 643

1,03

1,01

1,03

1 094 031

1 111 412

963 468

1,79

1,84

1,70

Genom vår avfallsredovisning kan vi analysera de olika avfalls

fokuserar på cirkulär ekonomi och utnyttjande av biprodukter. Utöver att

fraktioner vi producerar i hela vår organisation och övervaka vart

producera xylitol av havreskal använder Fazers stora investering i Lahtis

vårt avfall går. Vi har för avsikt att följa upp våra materialströmmar

även återstoden av den oätliga materialströmmen från produktionen av

mer exakt för att bättre kunna analysera potentialen att utnyttja

havrexylitol till att producera bioenergi i ett biokraftverk, som också har

Ton

2021

2020

2019

svinn och biprodukter i vår verksamhet.

byggts på Fazers fabriksområde i Lahtis. Kraftverket kommer att försörja

Förhindrat avfall (donationer eller direkt till
djurfoder)

4 907

3 254

2 372

Sidoströmmar dirigerade till
energiproduktion

45 750

35 975

24 402

Sidoströmmar dirigerade till
foderproduktion

41 685

40 472

44 406

hela Fazers fabriksområde med fjärrvärme och industriell ånga. Vårt mål
Ny tt åtagande för materialef fek ti v itet 2 0 2 2–2 0 2 6

är att utnyttja hela havrekornet och därigenom eliminera avfallet från

Vår tidigare långsiktiga plan för materialeffektivitet avslutades 2020.

bearbetningen av havre helt och hållet.

För att uppfylla nya krav gällande materialeffektivitet förbereder vi

MATSVINN OCH AVFALLSFRAKTIONER

oss för att gå med i det nya åtagandet för materialeffektivitet 2022–

Mindre pro duk tionsav fall

Övriga fraktioner, t.ex Komposterat
biologiskt avfall

3 111

4 853

3 451

2026 för livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln i Finland, ett

Vissa typer av aktiviteter genererar mer avfall till följd av hur

Deponi*

1 454

1 547

1 687

åtagande som inrättats av ministerier och branschorganisationer.

produktionsprocessen ser ut. Till exempel producerar bagerierna

Total mängd sidoströmmar i produktion

96 907

86 100

76 318

färska produkter som ska konsumeras inom kort tid, och i Finland

Återvunnet avfall

3 670

4 140

3 740

Kärnan i arbetet med materialeffektivitet på Fazer 2022–2026

utgör bröd en av de största produktkategorierna av matavfall

Förbränt avfall med energiåtervinning

1 656

13 523

14 040

omfattar följande insatser: Kartlägga materialflödena i produktionen

både inom detaljhandeln och i privathushållen. Vi har intensifierat

Total mängd ofarligt avfall

5 326

17 662

17 780

för att minska livsmedelsavfall och matsvinn, kartlägga avfalls

samarbetet med återförsäljarna för att göra det möjligt för dem att

Förbränt farligt avfall med energiåtervinning

61

18

7

fraktionerna i produktionen för att bättre utnyttja biprodukter och

förutse brödbeställningarna mer exakt.

Förbränt farligt avfall utan energiåtervinning

21

34

57

Deponi och övriga fraktioner

13

5

4

Under 2021 investerade vårt bageri i Vanda i en maskin som åter

Total mängd farligt avfall

95

57

67

vinner överbliven deg så att vi kan återföra degen till produktions

Total mängd sidoströmmar och avfall från
Fazers produktion

102 328

103 819

94 166

111

113

91

avfallsflöden i produktionen och definiera prioriteringar som bidrar till
affärsområdenas planer, inklusive en ny referensnivå, mål och nyckeltal.
Vi kommer först att genomföra materialeffektivitetsprojektet i en

processen. Tidigare var kasserad deg som blivit över vid utbakningen

affärsenhet och sedan beakta erfarenheterna från denna utvärdering

av bröd den största källan till matsvinn. Förr användes den överblivna

för att finslipa vårt arbete innan projektet utökas till andra verksamheter.

degen som råvara för bioetanol. Tack vare den nya maskinen som

Målet med dessa åtgärder är att skapa en koncernövergripande

återvinner deg kan vi minska matsvinnet i form av kasserad deg med
300 000 kg per år enbart på denna specifika produktionslinje.

Undvikbart matsvinn/produktionsvolym
(kg/producerat ton)**

*Kan innehålla andra avfallsfraktioner än produktionssidoströmmar
**Exkluderar kvarnsidoströmmar
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I Baltikum tog vi också ett utvecklingssteg som bidrog

DIREKTA VÄXTHUSGASUTSLÄPP (SCOPE 1)

mycket till våra insatser för minskat svinn genom att

CO2e ton

vi bytte leverantör av avfallshanteringstjänster på

Förbrända bränslen för att generera elektricitet, värme och ånga

bageriet i Kaunas i Litauen. Tack vare bytet producerar

Förbrända bränslen från fordon och för att transportera
material, produkter, avfall

bageriet inte längre något deponiavfall.
När det gäller produkter med längre hållbarhet, som
choklad och kex, kommer merparten av vårt avfall från
produktionen. I tillverkningsprocesserna uppstår avfall
vanligen i början och i slutet av ett tillverkningsparti,
exempelvis chokladkakor som till formatet eller

MAT MED MENING

DJÄRVA STEG FRAMÅT

2021

2020

CO2e ton/producerat ton

42 169

41 419
4 139

Flyktiga utsläpp av kylmedel

11 805

14 061

Total scope 1 utsläpp

57 213

59 619

10 224

6 315

2020

Scope 1

0,09

0,10

Scope 2

0,05

0,05

Scope 3

2,62

2,60

Summa utsläppsintensitet

2,77

2,77

M ATERIA LM Ä NG D A NVÄ ND FÖR
PRODUK TION O CH FÖRPACKNING
AV VÅ R A PRODUK TER

M AT SVINN I PRODUK TION O CH
G ENERELLT AVFA LL , %
4% 2%

0,1 %
5%

29 %

INDIREKTA VÄXTHUSGASUTSLÄPP FRÅN KÖPT ENERGI (SCOPE 2)

CO2e ton

2021

2020

i långa tider återanvänt överbliven choklad från vår

Elektricitet

13 949

11 196

chokladfabrik i olika produkter, till exempel Da Capo

Ånga

14 390

14 120

sedan 1916 och Pätkis sedan 1978. Ett exempel på

Fjärrvärme

5 152

4 706

Scope 2 utsläpp (marknadsbaserad beräkning)

33 492

30 022

Scope 2 utsläpp (platsbaserad beräkning)

51 537

46 576

har hjälpt oss att minska produktionssvinnet avsevärt

2021

4%

smaken inte lever upp till våra standarder. Fazer har

minskat matsvinn är godispåsen Mumsiga Missar, som

43
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UTSLÄPPSINTENSITET

3 238

Biogena utsläpp från bränsleförbränning

RAPPORTERINGSPRINCIPER

71 %
85 %

på vår konfektyrfabrik i Villmanstrand.
INDIREKTA VÄXTHUSGASUTSLÄPP I VÅR VÄRDEKEDJA (SCOPE 3)
A ndra åtgärder för minskat sv inn

CO2e ton

Utöver att utveckla våra produktionsprocesser och

Inköp av råmaterial, förpackningsmaterial och tjänster

återanvända råvaror strävar vi efter att minska svinnet

Investering i kapitalvaror (t.ex produktionsmaskiner och
byggnader)

18 861

24 839

att optimera processen från beställning till leverans

Bränsle och energirelaterade utsläpp (ej rapporterat i
scope 1 & 2)

14 099

11 572

och kommunicerar med konsumenterna via olika

Uppströms transport och distribution

133 538

41 041

kanaler. Till exempel har våra caféer lyckats minska

Hantering av produktionsavfall

1 065

2 217

svinnet genom att via mobilappar informera kunderna

Företagsresor

98

276

om rabatter på sådana produkter som vi vill sälja

Arbetspendling

9 136

9 482

snabbare för att undvika matsvinn. Vi gör också

Nedströms transport och distribution

27 274

23 512

livsmedelsdonationer. Dessutom används svinn från

Hantering av uttjänta förpackningsmaterial

4 062

15 345

våra bagerier och produktionsanläggningar i Lahtis av

Summa scope 3 växthusgasutsläpp

1 603 730

1 573 806

på många andra sätt. Vi samarbetar med kunder för

ett energibolag för att producera bioetanol.

2021

2020

1 395 597

1 445 521

ICKE FÖRNYBAR

MATSVINN, FÖRHINDRAT FRÅN

FÖRNYBAR

ATT BLI SVINN
MATSVINN, SIDOSTRÖMMAR
MATSVINN, DEPONI OCH ÖVRIGT
ÅTERVUNNET AVFALL
FÖRBRÄNT AVFALL

VÄ X THU S G A S UT S L Ä PP
PER S C OPE (%)

FARLIG AVFALL

3%2%

SCOPE 1
SCOPE 2
SCOPE 3

95 %
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KÖP T ELECTRICITE T, %

BRÄNSLEFÖRBRÄNNING OCH ENERGIKONSUMTION
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CASE: ODLING AV REGNBÅGSLAX MED
CIRKULÄRT FODER FRÅN BRÖDAVFALL

MWh

2021

2020

2019

Olja

6 876

9 851

12 524

202 639

193 249

203 363

10 087

15 177

N/A

Som ett sätt att minska matsvinnet och främja

En utvärdering av projektet visade att fisken

1 552

617

N/A

cirkularitet deltog Fazer i ”Fem ton grön fisk i

som äter det cirkulära fodret växer lika bra eller

disk”, ett projekt som drivs av Axfoundation

bättre än fisk som äter konventionellt foder.

och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Enligt tester genomförda av några av Sveriges

Genom användning av cirkulärt fiskfoder som

främsta kockar smakade regnbågslaxen

i huvudsak består av insekter, producerade

dessutom mer som vildfångad fisk än vad fisk

projektet fyra ton av Sveriges första så kallade

uppfödd på konventionellt foder gjorde.

Naturgas
Diesel
Bensin
Summa icke-förnybara
bränslen

221 155

218 893

215 886

Träpellets

5 275

5 312

3 394

Biodiesel

6 581

9 309

N/A

Biogas

1 556

Summa förnybara
bränslen

13 412

82 %

14 621

174 737

195 657

184 518

Elektricitet genererad av
icke-förnybara källor

38 748

31 101

28 967

Köpt ånga

68 555

66 551

39 077

Fjärrvärme

45 243

31 482

36 956

889

822

1 126

Summa köpt energi

213 485

226 758

213 485

Summa energikonsumtion

562 738

559 127

509 924

0,92

0,92

0,90

Summa energiintensitet
(MWh/producerat ton)

”gröna regnbågslax”. Insekterna blev utfordrade

3 394

Elektricitet genererad av
förnybara källor

Köpt tryckluft

18 %

ICKE FÖRNYBAR

med organiskt avfall i form av skal, kärnhus och

Projektet har bevisat att det är möjligt att odla

FÖRNYBAR

brödrester – varav omkring 60 ton bestod av

miljömässigt hållbar fisk i stor skala genom att

osålt bröd donerat av Fazer.

använda livsmedelsavfall från industrin som
inte hade dugt till människoföda.

Många vatten i världen har utarmats på grund
av överfiske, och odlad fisk anses därför vara ett
sätt att odla föda utan att öka belastningen på
haven. Inom projektet användes enbart lokal,
cirkulär föda som producerats av livsmedels
avfall från industrin, i stället för importerad soja
och importerad fisk som vanligen används som
föda vid odling av regnbågslax.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

FAZER 2021

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

HÅLLBARA
PRODUKTER OCH
INNOVATIONER
Vi skapar innovationer för ett mer hållbart livsmedelssystem.

UTÖKNING AV VÅRT VÄXTBASERADE UTBUD
Växtbaserade livsmedel är ett starkt tillväxtområde för Fazer där

Innovationer och kontinuerlig utveckling är en integrerad

vi har gjort stora investeringar på koncernnivå. Som en del av vår

del av en hållbar livsmedelsproduktion, och för att bekämpa

strategi att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserade livs

klimatförändringarna krävs det omfattande och ändamålsenliga

medel i Norden grundade vi det nya affärsområdet Fazer Lifestyle

åtgärder. Vi anser att Fazer genom att skapa nya matlösningar och

Foods 2017. Genom affärsområdet tillgodoser vi det ökande behovet

-alternativ kan göra det möjligt för konsumenterna att göra mer

av hälsosamma och hållbara livsmedel samtidigt som vi skapar ett

miljömässiga och socialt hållbara val.

stadigt fotfäste på marknaden för växtbaserade matlösningar.

En ökning av andelen växtbaserade livsmedel bidrar till att minska

Vi har investerat målmedvetet i att utveckla Fazer Lifestyle Foods

klimatutsläppen och även främja människors hälsa. Genom Fazers

och utöka kapaciteten och expertisen inom verksamheten genom

expertis inom foodtech kan vi utöka och stärka vår position på

strategiska förvärv. Till dessa hör det finländska företaget Kaslink

denna attraktiva marknad.

som förvärvades 2019 och det svenska företaget Trensums Food, ett
förvärv som slutfördes i början av 2022.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION

45

Fazer utökar sitt växtbaserade utbud och vi har ett brett sortiment av
hälsosamma produkter. Vi undersöker även sätt att minska sockeroch saltinnehållet i våra produkter. Detta bidrar till att förbättra
människors hälsa, vilket främjar Mål 3: Säkerställa hälsosamma liv och
främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Vårt arbete med hållbara
förpackningslösningar har en direkt positiv inverkan på Mål 12:
Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
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VÄXTBASERAT ERBJUDANDE

%

2021

2020

Andel växtbaserade produkter i
nylanseringar

43

-*

Andel växtbaserade produkter i utbud

45

45

DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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i havre var utvidgningen av våra havrek varnar i Lahtis i Finland och

CASE: FAZER AITO HAVREDRYCK HAR
ETT MINIMALT KOLDIOXIDAVTRYCK

i Lidköping i Sverige. Dessa färdigställdes och driftsattes i slutet

Havredrycker och non-dairy produkter är en snabbt växande kate

av 2021.

gori där konsumenterna kontinuerligt får ta del av nya produkter.

havrelösningar och planerar att öka försäljningen, vilket möjliggörs
av den nya havrekvarnskapaciteten. En investering vi nyligen gjort

*Data inte tillgänglig

Kategorin fortsätter att expandera tack vare att produkterna har en
En mycket efterlängtad innovation som kombinerar finländsk

bra smakprofil och liten miljöpåverkan.

År 2021 var 45 procent av Fazers totala utbud växtbaserat. Vi följer

havre med hållbar kakao är Fazer Oat Choco, en produkt som är

upp två siffror för att övervaka andelen växtbaserade livsmedel i

helt växtbaserad och vegansk. Vi offentliggjorde vår investering

Det är viktigt för Fazer att alla våra produkter har så hållbara och

vårt utbud: Andelen växtbaserade produkter av vårt totala utbud

i en produktionslinje för Fazer Oat Choco efter mycket positiv

miljövänliga livscykler som möjligt. Därför samarbetade vi med en

och, sedan 2021, andelen växtbaserade produkter bland våra nya

återkoppling på en testmarknad. Konsumenterna ser framemot

extern expert under 2021 för att genomföra en undersökning av

produkter eller nyheter.

denna intressanta nyhet.

koldioxidavtrycket från Fazer Aito Havredryck.

Fazer har redan ledande positioner inom viktiga växtbaserade

För att stödja den kraftigt ökande efterfrågan på havreprodukter

Undersökningen visade att produkten Fazer Aito Havredryck,

livsmedelskategorier. Vårt mål är att stärka Froosh position som det

inom vår bageriverksamhet gör vi också ytterligare investeringar i

inklusive förpackningen, har ett koldioxidavtryck på 0,23 kg CO2e/

främsta smoothievarumärket i Norden och stärka vår position som

en produktionslinje för havrebröd på vårt bageri i Vanda.

kg, vilket motsvarar mängden utsläpp som uppstår vid användning
av en kaffebryggare i tre timmar – med andra ord ett minimalt

den främsta aktören inom havrebaserad non-dairy med Fazer Aito
och Fazer Yosa.

HÅLLBARA MATLÖSNINGAR GENOM FOODTECH,

koldioxidavtryck för att vara en livsmedelsprodukt.

PRODUKTUTVECKLING OCH FOU
Unik pionjär inom havre

Hälsa, välbefinnande och hållbara lösningar är kärnan i forsknings-

I undersökningen ingick en beräkning av mängden växthusgas

Havre som råvara är ett naturligt och hållbart val för Fazer.

och utvecklingsverksamheten (FoU) på Fazer. Vi erbjuder redan ett

utsläpp som vår havredryck ger upphov till under sin livscykel. I

Utöver att havre har ett litet koldioxidavtryck har råvaran ökat i

stort antal hälsosammare alternativ i våra utbud på alla våra mark

beräkningen inkluderades utsläppen från odling och produktion av

popularitet under de senaste åren tack vare att den har bevisats ha

nader. Under åren har vi också gjort satsningar på att omarbeta

råvarorna i produkten, tillverkning, förpackning samt energi- och

hälsofrämjande effekter. Och än viktigare, förhållandena i Norden

många av våra produkter för att göra dem mer hälsosamma.

bränsleförbrukning. Även återvinning av förpackningsmaterialet
inkluderades i beräkningen, men däremot inte de utsläpp som

är optimala för odling av havre. Fazers egna kvarnar är omgivna av
Vi har till exempel minskat saltinnehållet i våra bröd och undersökt

uppstår av hur konsumenterna använder och förvarar produkten. För

möjligheterna att skapa konfektyrprodukter med mindre socker

att ytterligare minska koldioxidavtrycket från Fazer Aito Havredryck

Vi kommer att utöka vårt havreutbud ytterligare med

innehåll. Dessutom justerar vi våra recept regelbundet för att göra

har vi minimerat användningen av fossila material i förpackningen,

växtbaserade måltider, non-dairy produkter och frukostprodukter.

dem helt växtbaserade genom att ersätta ingredienser som har

och både korken och kartongen tillverkas av biobaserade alternativ.

Dessutom utnyttjar vi den globala efterfrågan på havre och

animaliskt ursprung. Vi producerar också förpackningar i olika

Vi har också optimerat produktens tillverkningsprocess.

havreåkrar, vilket ger oss smidig tillgång till högklassig råvara.
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DJÄRVA STEG FRAMÅT

MAT MED MENING

storlekar specifika för olika ändamål och har etiketter med tydlig

Plast är fortfarande det bästa tillgängliga förpackningsmaterialet för

information på våra produkter.

godis, eftersom plastförpackningar ger produkterna längre hållbarhet
och därigenom minskar svinnet. Därför optimerar vi också våra

UTVECKLING AV MER HÅLLBARA FÖRPACKNINGSMATERIAL

förpackningar genom att minska deras materialvikt och använda

Fazers koncernomfattande program för hållbara

mindre plast om det bara är möjligt. Sedan 2019 har vi lyckats minska

förpackningslösningar inkluderar fyra mål:

mängden plast i Fazer Remix-godispåsarna med 70 225 m2 genom

1. att minska användningen av förpackningsmaterial, särskilt plast

att anpassa förpackningsstorleken. Plasten i Fazer Remix-påsarna

2. främja återvinningsbara och förnybara förpackningsmaterial,

kan sorteras som plastavfall och alla påsar är försedda med en

3. utveckla nya miljövänliga förpackningar

återvinningssymbol. Ett annat exempel är våra bagerier i Finland, där

4. bli en föregångare genom att delta i och främja forskning med

99 procent av förpackningarna redan nu är återvinningsbara.

externa samarbetspartner.
Vårt program för hållbara förpackningslösningar fokuserar på
Dessutom strävar vi efter att säkerställa att våra förpacknings

att öka kunskapen hos konsumenterna och få dem att återvinna

material är ansvarsfullt inköpta och därigenom uppfyller

förpackningsavfallet bland annat genom att ha tydlig information

motsvarande mål som vi har vid inköp av ätliga råvaror.

om återvinning på förpackningarna. I Sverige till exempel erbjöds
rabatt på nästa köp till konsumenter som återvinner Skogaholm-

Vi håller för närvarande på att fastställa mer specifika koncern

brödförpackningar på någon av de 5 000 återvinningsstationerna.

omfattande mål för att förbättra miljöhållbarheten i fråga om våra

I Finland introducerade Fazer den första livsmedelsförpackningen

produktförpackningar.

på marknaden, en tårtask, tillverkad enbart av återvunna PET-flaskor.
Tillverkningen av denna banbrytande förpackningslösning kräver

Olika initiativ under 2021 bidrog till att minska användningen av

mindre energi än tillverkningen av konventionella förpackningar och

plast. Exempelvis Fazer Bageri i Finland, vars mål var att minska

dessutom behövs inga andra material.

mängden förpackningsmaterial av plast med 20 procent senast
2025 jämfört med referensåret 2018, hade redan vid utgången

Andra nya typer av ekologiska förpackningsmaterial lanserades

av 2021 minskat användningen av plast med 17,5 procent, vilket

också under året. Till dessa hör fiberbaserade pajformar, som

motsvarar 50 miljoner brödpåsar. Fazer Caféerna fasade ut

ersatte metallformarna som tidigare användes för bakverk samt nya,

användningen av engångsplast under året enligt EU-direktivet

innovativa havrebaserade papperspåsar som togs fram i samarbete

om engångsplast.

med externa partner. Vi tillverkade ett testparti på 50 000 exemplar
av brödpåsar gjorda delvis av havreskal från vår havrekvarnprocess,
ett material som vanligen blir avfall.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Jag var tidigare en
dricksflaska - nu är jag en
tår task .
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ANSVARSFULLA
INKÖP
Vår leveranskedja är rättvis och hållbar.

beräknat på basen av utgifterna, som har undertecknat vår
uppförandekod för leverantörer. Vi gör hela tiden framsteg

Vi strävar efter att säkerställa råvaror av högsta möjliga kvalitet

inom detta nyckeltal: vid utgången av 2021 hade 78 procent

och en hållbar verksamhet i hela vår leveranskedja genom

av leverantörerna, beräknat utifrån utgifterna, undertecknat

att välja våra leverantörer och affärspartner utifrån deras

uppförandekoden för leverantörer. Efter den första introduktionen

kompetens, pålitlighet och att deras produkter uppfyller de

av uppförandekoden 2020 förnyade vi den 2021 genom att införa

tekniska kvalitetskrav vi ställer på råvaror. För att ytterligare

ännu strängare krav.

minska miljöpåverkan i hela vår värdekedja förband vi oss
under 2021 till att 53 procent av våra leverantörer, beräknat

Vi granskar regelbundet våra leverantörer i fråga om efterlevnaden

utifrån utgifterna, ska förbinda sig till de vetenskapligt

av vår uppförandekod. Under 2021 genomförde vi 21 granskningar

baserade målen senast 2025.

av leverantörer med hög risk, vilket motsvarar uppskattningsvis 25
procent av utgifterna inom denna grupp. Vårt mål är att granska

SKÄRPTA KRAV FÖR FAZERS LEVERANTÖRER

minst 100 leverantörer före utgången av 2025.

Vi samarbetar endast med noggrant utvalda leverantörer
och affärspartner. För att främja ansvarsfulla inköp i vår

För vissa råvaror ställs, enligt beskrivningen nedan, ytterligare krav

verksamhet beräknar vi hur stor del av våra leverantörer,

för att säkerställa rättvisa och ansvarsfulla inköp.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Vårt samarbete med odlare i Norden och även i kakaoproducent
länder genom våra partnerprogram ger producenterna ytterligare
stöd och kunskaper inom hållbara odlingsmetoder, vilket främjar
Mål 2 i fråga om hållbart jordbruk. Vi gör ansvarsfulla inköp och
granskar arbetsförhållandena inom våra leveranskedjor, vilket
stärker Mål 8 som syftar till att säkerställa anständiga arbetsvillkor
för alla. Ansvarsfulla inköp och hållbart jordbruk främjar Mål 14 som
gäller hav och marina resurser, ett viktigt tema som ofta förbises av
företag. Vårt åtagande att förhindra skogsskövling är direkt kopplat
till Mål 15 som gäller ekosystem och biologisk mångfald.
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tredjepartsverifiering under skördesäsongen 2021 till 2022.

CASE: FÖRBÄTTRING AV KAKAONS
SPÅRBARHET

Hållbar spannmålso dling

100 procent av den kakao och Fazer använder kommer från

Som en av de största köparna av mjöl och en stor konsument

hållbara källor, och vi fortsätter att förbättra spårbarheten

av spannmål i Östersjöområdet främjar Fazer hållbart jordbruk i

hos vår kakao. Vi köper kakao genom våra odlingsprogram i

samarbete med odlare. Vår spannmålsvision inkluderar 10 principer

Ecuador, Nigeria och Elfenbenskusten. Genom programmen

för hållbar odling, som odlarna kan tillämpa för att göra sin

är all vår kakao spårbar ända till plantagenivå. För att

verksamhet mer klimatvänlig. Principerna är en sammanställning

vidta ytterligare åtgärder för att minska avskogningen har

av god praxis som redan tillämpas helt eller delvis och fokuserar på

plantagerna GPS-positionerats för att säkerställa att de

att minska övergödningen, skydda den biologiska mångfalden och

inte ligger i regnskogar eller buffertzoner. Därtill köper vi

minimera användningen av kemikalier.

kakao via programmet Cocoa Horizons.

ansvarsfulla kakaoinköp som våra kakaoodlarprogram genomgick

Hållbar
produk tion är
avgörande för
Fazer s framtid.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

Hållbar kakaoproduktion är avgörande för tillverkningen av choklad
i framtiden. Eftersom kakao är en viktig råvara för oss gör vi vårt

Vi har skapat principerna för hållbar odling i samarbete med finska

bästa för att säkra tillgången till kakao och dess ansvarsfulla

och svenska intressenter. Olika intressegrupper, såsom odlare,

produktion samt trygga kakaoodlarnas utkomst. 100 procent av vår

producentorganisationer och miljöorganisationer, deltog också

kakao är ansvarsfullt inköpt, och ett grundläggande fokusområde

i arbetet.

för oss är att öka spårbarheten hos vår kakao.
Vårt mål är att all spannmål som används i Fazers konsument
Vid inköp av kakao beaktar vi alla hållbarhetsaspekter, från

produkter i Finland och i Sverige ska uppfylla principerna för

socialt ansvar, inklusive mänskliga rättigheter, miljöaspekter som

hållbar spannmålsodling senast 2025. Detta initiativ är en del av

skogsskövling till etiska affärsmetoder och andra frågor. Vi ser de

vårt åtagande för Östersjön.

befintliga certifieringarna för kakaoinköp som en utgångspunkt och
strävar efter att överträffa dem. Under 2021 inledde vi arbetet med att

Vi samarbetar kontinuerligt med värdekedjan för spannmål genom

uppdatera Fazers kakaovision, som inkluderar principer och metoder

att testa och ta fram hållbara principer för spannmålsodling

för ansvarsfulla kakaoinköp och ledning av Fazers kakaoodlarprogram

tillsammans med odlare och skapa en utvecklingsplan. Dessutom

som vi driver i tre länder: Ecuador, Nigeria och Elfenbenskusten.

övervakar vi framstegen inom odlingsmetoderna genom en årlig
enkät och kommer att utarbeta en metod för att undersöka

Målet med våra kakaoodlarprogram är att premierna för kakao

implementeringen och miljöpåverkan på de odlingar som deltar i

råvaran ska gå direkt till odlarsamhällena och lösa de mest

pilotprojektet. Vi kommer att se över och förbättra dessa principer

brådskande frågorna i värdekedjan för kakao. Såväl Fazers

ytterligare när vi har samlat mer kunskaper och erfarenheter.
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MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH RÄTTVISA

stödjer självständiga småodlare. Under 2021 fortsatte vi att använda

ARBETSFÖRHÅLLANDEN

Book & Claim, men köpte endast certifikat för småskalig odling.

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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Fazer är medvetet om att småodlarna är oumbärliga för en hållbar
A rbete för ansvar sfullt inköpt palmolja senast 2 0 2 4

global leveranskedja och anser att program för att upprätthålla

Vi förnyade vårt åtagande att främja ansvarsfulla inköp av palmolja

rättvisa arbetsförhållanden är nödvändiga. En avsevärd andel av såväl

under 2021 i och med att vårt ursprungliga åtagande gick ut i

palmoljan som kakaon produceras på småskaliga odlingar.

slutet av 2020. Dessutom reviderade vi en plan som ska ta oss till
vårt mål med 100 procent ansvarsfullt inköpt palmolja i linje med

Fazer investerar kontinuerligt i FoU för att ta fram hälsosamma

vårt nya åtagande, som inkluderar alla våra produktkategorier och

och hållbara livsmedelsprodukter. I framtiden kommer vi att hitta

verksamhetsländer senast 2024.

sätt att ersätta palmoljan med mer miljöhållbara fetter, oljor och
andra råvaror som har bättre hälsovärde och som därigenom även

Vi rättar oss till RSPO:s (Roundtable on Sustainable Palm Oil) krav

tillgodoser konsumenternas krav.

och förbinder oss att använda enbart RSPO-certifierad palmolja.
Åtagande att köpa äg g från frigående höns
Som ett led i vårt nya åtagande kommer all vår palmolja att

År 2019 gjorde vi ett åtagande att använda enbart hållbara ägg, med

vara segregerad senast under 2024. Detta innebär att den

en gradvis övergång till enbart ägg från frigående höns senast 2024. År

certifierade, hållbara palmoljan kommer att hållas åtskild genom

2021 var andelen ägg från frigående höns i våra produkter 42 procent.

hela leveranskedjan och att den följs upp noggrant med hjälp av
intern bokföring på våra produktionsanläggningar. Under 2021

Djurvälfärd är ett viktigt hållbarhetstema för Fazer och vårt åtagande att

genomförde vi revisioner av leveranskedjan på Fazer Konfektyr

köpa ägg från frigående höns omfattar all vår verksamhet och alla våra

och Fazer Bageri i Finland och erhöll certifieringar från RSPO

marknader. Detta åtagande följer riktlinjerna för vårt hållbarhetsarbete

för verksamheten i vår leveranskedja. Under de närmaste åren

och vårt mål att köpa hållbart producerade råvaror. Vi utarbetade vårt

kommer vi att fortsätta med RSPO-revisioner av leveranskedjan på

åtagande att köpa enbart ägg från frigående höns i samarbete med

de produktionsanläggningar som använder palmolja. RSPO är ett

våra intressenter utifrån diskussioner med olika aktörer i värdekedjan.

globalt flerpartsinitiativ som har skapats för att möta utmaningarna
relaterade till produktion av palmolja.

Hållbar f isk enlig t W WF:s Fiskguide
Efter att vi avvecklade vår Food Services-verksamhet i början av

Möjligheterna till inköp av hållbar palmolja i Norden och Baltikum

2020 används inte längre några stora volymer av fisk på Fazer,

har varit bra de senaste åren. Innan segregerad certifierad palmolja

men vi serverar en del fisk och skaldjur i våra caféer. Våra kriterier

är tillgänglig på alla marknader kan Mass Balance-certifierad

för hållbara fisk- och skaldjursarter följer WWF:s Fiskguide, som

palmolja användas i kombination med systemet Book & Claim, som

uppdateras varje år. I guiden bedöms vilka fiskarter som inte är

Vi har förbundit
oss till att 5 3 % av
våra leverantörer
förbinder sig till
de vetenskapligt
baserade målen
senast 2025 .
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hotade och som därför anses säkra att konsumera. Vilka arter
som får konsumeras kan variera beroende på område, eftersom
exempelvis en viss sorts lax kan vara hotad i ett område, men inte i
andra. Andelen grönlistade fiskarter under 2021 var 71 procent.
Hållbar och c er tifierad soja
Endast ett fåtal av våra ingredienser innehåller soja, och Fazer
använder med andra ord inga stora mängder soja. Däremot är soja en
komponent i många djurfoder, och våra insatser sträcker sig ända till
att säkerställa till exempel att de ägg vi köper har lagts av höns som
inte har utfodrats med icke-certifierad soja. Att säkerställa att våra
råvaror är hållbara är med andra ord ett komplicerat arbete på ett
sätt som inte nödvändigtvis är uppenbart för alla.
Eftersom soja inte är en huvudråvara för oss följer vi på årsnivå upp
våra leverantörers framsteg i att säkerställa hållbar och certifierad
soja. Vi köper certifikat för den specifika mängden soja som en del
av handelssystemet Book & Claim.
På ett liknande sätt som odling av palmolja kan odling av soja bidra
till skogsskövling. Därför fortsätter vi med vårt arbete för att främja
användningen av enbart certifierade råvaror.
Ö ver gång till c er tif ierade och hållbar t produc erade
has selnötter
Under 2021 utredde vi hur vi på optimalt sätt kan framskrida för
att köpa hållbart producerade hasselnötter, och bestämde oss
utifrån en riskbedömning för råvaror att gradvis övergå till att
köpa certifierade hasselnötter på Fazer. Alla hasselnötter som vi
använder i våra produkter från och med 2023 kommer att vara
certifierade och hållbart producerade.

Vår t mål är att all spannmål som används
i Fazer s konsumentp roduk ter i Finland
och i Sverige ska uppf ylla principerna för
hållbar spannmålsodling senast 2025 .
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HÅLLBARA ODLINGSMETODER OCH SKYDD FÖR
DEN BIOLOGISKA MÅNGFALDEN
För att öka den biologiska mångfalden och skapa

100 % ANSVARSFULLT INKÖPT

inkomstkällor för de småodlare som producerar kakao
till våra produkter rekommenderar vi plantering av
skuggträd och flera olika typer av växter i samma

STATU S , H Å LLB A R K A K AO, %

STATU S , H Å LLB A R PA LMOL JA , %

STATU S , H Å LLB A R S OJA , %

STATU S , ÄG G FR Å N
FRIG Å ENDE HÖN S , %

STATU S , H Å LLB A R FI S K , %
ENLIGT W WF FISKGUIDE

område. Skuggträden skyddar kakaoträden som växer
under dem. Vi delar också ut plantor för att stödja
odlarna med dessa metoder.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

18

Ett annat relevant tema som vi lyfter fram i vårt

28

samarbete med vårt odlarnätverk är att förhindra

48

övergödning. Jordbruket är den största källan till
överskott av näringsämnen i Östersjön. Därför
erbjuder vi odlare handledning i hur de kan förhindra

72

52,6

26

29

47,2
53,7

58

60
68

69

övergödning av vattendragen. Vi samarbetar också med

0,6

WWF för att främja ändamålsenlig skötsel av våtmarker.

0,5

69

7,1
82
72

Förbere delser för ett åtagande
att förhindra skog s sköv ling

52

I slutet av 2021 offentliggjorde vi ett utlåtande om att
förhindra skogsskövling, ett tema som har varit aktuellt

28

31

201 9

2020

46,8

45,9

74

45,7

71

42

40
32

31

201 9

2020

även för allmänheten. Vi analyserade vilka råvaror i
vårt sortiment som kan bidra till skogsskövling under
året och kom fram till att dessa är kakao, soja och

2021

201 9

2020

2021

201 9

2020

2021

2021

2020

2021

palmolja som kommer från tropiska områden. Bland
övrigt material som vi använder identifierades även

RAINFOREST ALLIANCE ELLER

SEGREGERAD

CERTIFIERAD AV VÅRA

ÄGG FRÅN FRIGÅENDE HÖNS

GRÖNLISTAD FISK, FINLAND

fiberbaserade förpackningsmaterial som en eventuell

FAIRTRADE CERTIFIERAD

MASSBALANSERAD

LEVERANTÖRER

ÖVRIGA

GULLISTAD FISK, FINLAND

HÅLLBARHETSPROGRAM

”BOOK & CLAIM”/

CERTIFIERAD AV FAZER

bidragande orsak. Under 2021 började vi förbereda ett
åtagande att förhindra skogsskövling till följd av vår
verksamhet.

SMÅBRUKARCERTIFIKAT

2019 ÅRS DATA ÄR EJ JÄMFÖRBAR
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Vårt fokus på medarbetare och välmående, inklusive vårt arbete inom
hälsa och säkerhet, och våra initiativ för att stärka arbetskulturen
bidrar till att säkerställa att alla har en trygg och säker arbetsmiljö. En
arbetsplats där allas rättigheter respekteras främjar Mål 8: Anständiga
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi har lanserat utbildningar
i mångfald och inkludering som ytterligare främjar Mål 5 i fråga
om jämställdhet, och vi håller på att fastställa mål för att förbättra
jämställdheten och mångfalden. Vi utvecklar hälsosammare och

Vi erbjuder möjligheter till utveckling i en

växtbaserade produkter, vilket gör det möjligt för konsumenterna att

modern, säker och inkluderande kultur.

göra mer hälsosamma val som främjar deras hälsa och välmående och
därigenom har en positiv inverkan på Mål 3.

Fazers mål är att göra skillnad i människors liv – och detta gäller

alla våra strukturer, rutiner och vår dagliga interaktion. Vi följer

såväl medarbetarna, konsumenterna och de råvaruproducerande

kontinuerligt upp våra säkerhetsdata för att hitta områden som

odlarna som våra samarbetspartner och ägare. Vi strävar efter att

behöver förbättras. Vårt mål är ”noll olyckor i arbetet”.

skapa en säker och inspirerande arbetsmiljö där våra medarbetare
trivs.

För att öka medvetenheten om säkerhet och upprätthålla en
proaktiv säkerhetskultur uppmuntras medarbetarna att aktivt

VÅRA MEDARBETARES HÄLSA OCH

rapportera säkerhetsobservationer och föra säkerhetssamtal.

SÄKERHET KOMMER ALLTID FÖRST

Medarbetarna uppmanas också att avlägsna sig från situationer i

Säkerhet är en topprioritet på Fazer och djupt rotad i vår

arbetet där de tror att risk för skada eller ohälsa föreligger.

arbetskultur. Vi beaktar säkerheten som en integrerad del av
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MEDA RB E TA RE Å LDER S FÖRDELNING , %

åtgärder är avgörande för att säkerställa att liknande incidenter
inte inträffar på nytt. Därför ska alla arbetsrelaterade
incidenter rapporteras och undersökas, och information om de
underliggande orsakerna och om korrigerande åtgärder ska delas
inom organisationen. Huvudförtroendemännen 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
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Våra medarbetares
välbefinnande är vår
främsta prioritet .

och är tillgänglig på de lokala språken. Arbetsgivaren står
för säkerhetsutbildningarna och de genomförs på arbetstid,
med undantag av de säkerhetsutbildningar online som
ska avläggas innan tillträde till ett verksamhetsställe ges.

MEDA RB E TA RE KÖN S FÖRDELNING , %

MEDA RB E TA RE PER A FFÄ R S OMR Å DE

MEDA RB E TA RE PER L A ND

Produktionsmedarbetarna får repetitionsutbildning varje år
och vissa kvalifikationer ska förnyas regelbundet, till exempel
elsäkerhet och arbete i trånga utrymmen.
V i skapar en k ultur me d noll olyckor

7%

44 %

4%

56 %

Fazer-koncernens arbetsolycksfrekvens (LTAF) 2021 var 5,0,

25 %

vilket innebär att vi inte nådde vårt mål (4,2). 11 783 säkerhets
observationer gjordes, vilket är 16 procent mera än året innan. Inga
olyckor som ledde till dödsfall inträffade år 2021. För att nå målet

64 %

på noll arbetsolyckor krävs långsiktiga, systematiska och dagliga
insatser, som alla medarbetare förbinder sig till. Vi fortsätter
arbetet med att vidareutveckla arbetsmiljöns säkerhet och våra
arbetsmetoder.

KVINNOR

FAZER BAGERI 5 170

FINLAND 4 079

LITAUEN 212

MÄN

FAZER KONFEKTYR 2 044

RYSSLAND 2 344

ESTLAND 77

FAZER LIFESTYLE FOODS 551

SVERIGE 1 027

DANMARK 24

KONCERNENS STÖDFUNKTIONER 284

LETTLAND 275

NORGE 11
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arbetstagare och arbetsgivare, började på nytt 2021 efter ett

Våra medarbetare är kärnan i vårt företag. För att vi ska kunna

avbrott under 2020 förorsakat av coronapandemin, och höll två

behålla våra talanger i företaget är det avgörande att våra

möten under året.

medarbetare är engagerade och motiverade i sitt arbete och att de
känner att Fazer är rätt för dem.

Digital kompetens är viktig i dagens samhälle. Vi ser till att våra
medarbetare är väl förtrogna med ny och kommande teknologi,

Vår medarbetarundersökning 2021 visade att Fazers medarbetare

oavsett om de arbetar med digital marknadsföring, e-handel eller

är stolta över sitt arbete och villiga att göra det lilla extra. De skulle

olika former av automation kopplad till produktionen. Digital

med stor sannolikhet också rekommendera Fazer som arbetsgivare.

kompetens främjar också innovationer och gör att människor

Dessutom uppger medarbetarna att de känner sig säkra på

vågar göra misstag och lär sig från dem. Därför är det viktigt att

arbetsplatsen och att de upplever att åtgärder vidtas i riskfyllda

ge våra medarbetare så stor tillgång till kunskap som möjligt. Vi

situationer. Undersökningen besvarades av totalt närmare 77

uppmuntrar en lärandekultur på Fazer genom olika initiativ för

procent av medarbetarna.

att våra medarbetare ska kunna förbli öppensinnade, modiga och
intresserade av att utveckla sin kompetens proaktivt.

För att säkerställa att medarbetarnas hälsa och säkerhet förblir en
prioritet i företaget har vi sammanställt ett välbefinnandeteam.

Fazer s värderingar och bete enden

Teamet är en liten och engagerad grupp som samarbetar nära

Fazer som företag håller på att förändras, och för att säkerställa att

med cheferna, de enskilda medarbetarna och våra hälsovårds

vår företagskultur följer med i denna omvandling uppdaterade vi

leverantörer för att samla in feedback om alla eventuella risker och

våra värderingar och beteenden 2020 så att de bättre avspeglar

problem. Dessutom utarbetar teamet olika former av innehåll för

Fazer i dag. Syftet med detta var att göra våra värderingar lättare

Fazer, inklusive utbildningar, seminarier och system som hjälper oss

att förstå och lättare att agera enligt, men även mer unika för vårt

att sörja för välbefinnandet ur ett holistiskt perspektiv.

företag.

Vi skapar en kultur som stöder innovation, engagemang och

Fazers värderingar är: Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig

ägarskap. Vi sätter stor vikt vid att utveckla nyckelkompetenser,

kreativitet. Vi anser att dessa avspeglar vår karaktäristiska identitet

engagera våra medarbetare, tillhandahålla möjligheter till

som ett modernt företag med fokus på matupplevelser. De stakar

intern arbetsrotation och främja individuellt ansvar. För att

också ut en tydlig väg för oss och gör det möjligt för oss att frigöra

inspirera framtida ledare på Fazer och utveckla deras färdigheter

och förverkliga vår potential genom våra uppdaterade beteenden.

uppmuntrar vi ständigt lärande genom att erbjuda medarbetarna

Genom att tillämpa värderingarna i vårt dagliga arbete och i alla

olika utbildningar och ledarskapsprogram. Det europeiska

kontakter med varandra kan vi skapa en ännu starkare, mer inno

företagsrådet (EWC), som är ett forum för en aktiv dialog mellan

vativ företagskultur som inspirerar oss att göra vårt bästa varje dag.

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION
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Fazer s hållbarhet sve cka

FAZER 2021

SÄ KERHE T S OB S ERVATIONER

I slutet av året arrangerade vi en temavecka för att främja och
öka medveten om hållbarhetsteman som är relevanta på Fazer.

11 783

I programmet under veckan ingick presentationer som hölls av
interna experter, och huvudtalare var en inbjuden gäst.

9 720

MAT MED MENING

DJÄRVA STEG FRAMÅT

RAPPORTERINGSPRINCIPER
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LEDNINGENS KÖNSFÖRDELNING, %

OLYCKS FA LL S FREK VEN S
ANTAL OLYCKSFALL PER
MIL JON ARBE TSTIMMAR

6,5

Kvinnor

Män

Styrelsen

37,5

62,5

Ledningsgruppen

37,5

62,5

10 137
4,7

EN MÅNGFALDIG OCH INKLUDERANDE ARBETSMILJÖ

5,0

LEDNINGENS ÅLDERSFÖRDELNING, %

Under 30

Mångfald är en nyckelfaktor för oss i vår strävanatt bli ett modernt

30–50 Över 50

hållbart matföretag. Vi vill skapa en inkluderande arbetsmiljö

Styrelsen

-

25

75

där alla kan vara sig själva. Våra värderingar stöder också en

Ledningsgruppen

-

50

50

kulturförändring när vi utvecklas till ett mer mångfaldigt och
inkluderande Fazer. Mänskliga rättigheter har alltid stått högt på

KÖNSFÖRDELNING KONCERNMEDARBETARE, %

vår agenda, och främjande av mångfald är en del av det arbete vi
gör för att förbättra vår verksamhet.
201 9

2020

2021

201 9

2020

2021

En viktig aspekt av kulturen och värderingarna är Nordisk frihet,
som avspeglar hur alla på Fazer kan vara sig själva. Det är viktigt att

OLYCKSFALLSFREKVENS

värdesätta olika synpunkter, och detta är en princip som avspeglas

Antal olycksfall per miljon
arbetstimmar

på våra arbetsplatser. Vår konsumentbas är diversifierad, och för
maximal konsumentförståelse behöver också vi representera ett
antal olika synpunkter och förhållningssätt. Vi uppmuntrar våra
teammedlemmar att våga tala öppet och uttrycka vad de tror på,
eftersom genuin inkludering i våra team bäst uttrycks i form av hur
väl våra medarbetare upplever att de kan vara sitt äkta jag.
Öppenhet, mångfald och inkludering är avgörande för Fazers
fortsatta framgångar. Under 2021 inkluderade vi därför frågor
relaterade till inkludering i vår medarbetarundersökning Vi
lanserade också en e-utbildning i mångfald och inkludering för att
hjälpa våra medarbetare att identifiera potentiella fördomar och
utmana dem.

Kvinnor

Män

Ledning

44

56

Seniora tjänstemän

59

41

Tjänstemän

48

52

Arbetare

60

40

2021

2020

2019

Fazer Bageri

3,6

4,0

4,2

Fazer Konfektyr

6,8

5,9

14,1

16,8

10,1

12,2

Övriga

0,0

2,7

2,3

Ledning

-

63

37

Totalt i koncernen

5,0

4,7

6,5

Seniora tjänstemän

3

68

29

Tjänstemän

13

58

30

Arbetare

31

43

26

Fazer Lifestyle Foods

ÅLDERSFÖRDELNING KONCERNMEDARBETARE, %

Under 30

30–50 Över 50
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Dessutom ingår teman relaterade till mänskliga rättigheter i

Visselblåsartjänsten tillhandahålls av en extern part och tjänsten är

utbildningen i Fazers uppförandekod, som är en uppdatering

både krypterad och lösenordsskyddad. Inga metadata lagras och

av vår utbildning i de etiska principerna. Utbildning i de etiska

IP-adresser kan inte spåras. Därför är det omöjligt att identifiera

Användning av könsneutrala titlar kan ha stor inverkan på

principerna har tillhandahållits sedan 2018, och uppdateringen

anonyma visselblåsare. Anonyma visselblåsare får en kod och

företagskulturen, och i början av 2022 kommer vi därför

gjordes 2021. Utbildningen är obligatorisk för alla medarbetare och

ett lösenord innan de skickar sin rapport, och dem kan de sedan

att lansera ett koncernomfattande initiativ för att främja

för Fazer-koncernens styrelsemedlemmar. Under 2021 omarbetade

använda för att logga in och läsa svar från visselblåsarteamet och

användning av sådana på Fazer. Projektet introducerades först

vi också vår människorättspolicy och utbildade vår högsta ledning

skicka svarsmeddelanden.

i vårt affärsområde Fazer Lifestyle Foods under 2020.

Rapporter från visselblåsare är tillgängliga för medlemmarna

Vi ger redan nu våra rekryterare och chefer utbildning

i Fazers visselblåsningsteam och andra utvalda personer vid

i könsneutralitet, vilket bidrar med öppenhet vid val av

V is selblåsning

behov. Under 2021 gällde de 22 rapporterade fallen HR, QEHS,

kandidater. Vi tror att detta även kommer att inverka på

Visselblåsning är ett verktyg för rapportering av allvarliga

intressekonflikter och andra påstådda överträdelser. Fallen

rekryteringsannonser, befattningsbeskrivningar, policyer,

misstankar om otillåtet beteende. Rapporteringen ska göras

behandlas med hänsyn till alla involverade parters intressen,

instruktioner och den handledning vi ger.

med ärligt uppsåt. Vi tillhandahåller en visselblåsartjänst för våra

och personuppgifter raderas eller anonymiseras när ett fall har

medarbetare och externa parter och verktyget kan användas

avslutats eller inte längre är relevant.

CASE: KÖNSNEUTRALA TITLAR

i människorättsfrågor, med målet att utbilda hela organisationen
under 2022.

anonymt av vem som helst.

Ett bra exempel på en term som inte är könsneutral är fins
kans esimies, som betyder ”förman” eller ”chef”. När vi i stället
använder den könsneutrala termen esihenkilö kan vi mini

Alla Fazer-medarbetare är skyldiga att följa Fazer-koncernens

mera de omedvetna förutfattade meningar som föranleds av

uppförandekod, policyer, regler och föreskrifter i sitt dagliga arbete.

att titeln esimies förknippas med individer av manligt kön.

Rapporter från visselblåsare kan inkludera men begränsas inte till
mutor och opassande gåvor, brott mot konkurrenslagstiftningen,
brott mot dataskyddslagstiftningen och andra allvarliga brott mot
lagstiftningen eller Fazer-koncernens uppförandekod.

FAZER-KONCERNEN

ÅRSREDOVISNING 2021

RAPPORTERINGSPRINCIPER
Rapporteringsperioden: 1 januari–31 december 2021
Under 2021 omorganiserade vi våra fyra centrala mål för hållbarhet
under fyra fokusområden, som vi kallar våra Hållbarhetsambitioner.
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RAPPORTERINGSPRINCIPER
OCH -DATA INOM HÅLLBARHET
Rapp or tering sprincip er

Datainsamling

För de övriga enheterna i Fazer-koncernen tillämpas ett utgiftsbaserat

Fazer strävar efter att kontinuerligt förbättra sin hållbarhets

Alla finansiella uppgifter har samlats in via Fazers finansiella

medeltal för att uppskatta utsläppen från förbränning av bränsle.

rapportering. Tidigare år har Fazer refererat tillämpliga standarder

rapporteringssystem. Alla finansiella siffror som presenteras i denna

Logistikuppgifterna omfattar de ingående materialtransporter som

i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI). I år och för första

rapport grundar sig på Fazers reviderade koncernredovisning.

Fazer betalar för, interna transporter på Fazer och transporter av

gången, har Fazer syftat att rapportera i enlighet med Core-nivån

utgående färdiga produkter från Fazers produktionsanläggningar

inom GRI. Vi har också redogjort för Fazers egna teman enligt GRI-

Personaluppgifterna omfattar alla Fazers verksamhetsländer och

till kunderna. Uppgifterna om affärsresor har samlats in från Fazers

rapporteringspraxis.

anställda. Personaluppgifterna samlas in av vår HR-organisation via

resebyrå. Uppgifterna har konsoliderats ytterligare på koncernnivå.

ett centraliserat HR-informationssystem och i enskilda fall via ett
Rapporteringsperioden överensstämmer med kalenderåret och

separat kalkylprogram.

Fazers räkenskapsperiod, 1 januari till 31 december 2021. Innehållet

Fazers miljöresultat har rapporterats enligt Greenhouse Gas Protocol
(GHG-protokollet), en standard för att beräkna och rapportera utsläpp av

och de valda indikatorerna är baserade på intressentsynpunkter

Miljöuppgifterna har samlats in från alla våra produktionsenheter

växthusgaser, med en operativ kontrollmetod. Som ett led i vårt arbete

och en väsentlighetsanalys. Rapporteringen omfattar alla större

i Finland, Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen. Miljöuppgifterna

med att fastställa vetenskapligt baserade klimatmål genomförde vi en

verksamhetsställen och produktionsenheter, om inte annat anges.

om energi, avfall, vattenuttag och spillvatten har samlats in från

granskning av våra utsläpp. Som en följd av detta inkluderades flera

produktionsanläggningarna med hjälp av ett kalkylprogram för

utsläppskategorier i vår förteckning: flyktiga utsläpp, köpta tjänster,

Vårt förhållningssätt till hållbarhet beskrivs också i avsnittet

datainsamling. Uppgifterna om bränsleförbrukning inom transporter,

kapitalvaror, pendling (medarbetarnas resor till och från jobbet),

Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet på sidan 33.

logistik och leasingbilar har samlats in från Fazer Bageri Sveriges

transporter och distribution i senare led (inklusive utsläpp från källa till

tjänsteleverantörer, till följd av en ändring i distributionsmodellen.

tank) och hantering av uttjänta förpackningsmaterial.

59
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För beräkning av utsläpp i scope 1 har de tillämpade
utsläppsfaktorerna kombinerats från Defras databas (UK
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VÄSENTLIGHETSUPPDATERING

Government GHG Conversion Factors for Company Reporting,

Under året genomförde vi en väsentlighetsanalys

viktiga intressenter för att erhålla ovärderlig kvalitativ

2021) och finska Statistikcentralens bränsleklassificering, dessa är

som omfattade våra huvudmarknader. För att förstå

information. Under året omorganiserade vi våra

beräknade ”Källa till tank” eller ”Källa till hjul”. Utsläppen i scope 2

och definiera de mål som våra intressenter anser

fyra hållbarhetsmål under fyra fokusområden och

har beräknats enligt principerna om dubbel rapportering i GHG-

viktiga samlade vi in synpunkter från hundratals

började kalla dem våra hållbarhetsambitioner.

protokollets riktlinjer för scope 2 (marknads- och platsbaserad

intressenter, inklusive våra kunder, samarbetspartner

Läs mer om vår väsentlighetsanalys i avsnittet

metod). De lämpliga utsläppsfaktorerna har erhållits från finska

och egna medarbetare. Dessutom genomförde

Hållbarhet är i kärnan av i vår verksamhet på sidan 33.

Statistikcentralen, Association of Issuing Bodies (EU Residual

vi djupgående intervjuer med representanter för

Mix) och Internationella energiorganet (IEA). Vår energileverantör
garanterar att den el vi köper har förnybart ursprung.
Utsläppen i scope 3 relaterade till köpta varor och tjänster
beräknas med hjälp av CO2 ekvivalent-utsläppsfaktorerna från WRI
Cool Food Pledge Calculator, Fazers interna livscykelanalyser, en
forskningsrapport om storskalig regionaliserad livscykelanalys av Liao,
X. et al. och Defras databas (förpackningar och indirekta material).
Avfallsutsläppen beräknades genom att använda en kombination av
Defras databas och Helsingforsregionens miljötjänster HRM:s projekt
Julia 2030. Utsläppen från logistik (transport, lagring och distribution)
beräknades genom en kombination av leverantörsspecifika
utsläppsfaktorer, utgiftsbaserade faktorer från EXIOBASE-databasen
och Defras databas. Fazer-koncernen upprätthåller ett bibliotek
över utsläppsfaktorer och en matchningstabell för att säkerställa
konsekvent användning av relevanta utsläppsfaktorer.
Klassificeringen av producerade ton exkluderar de fraktioner av
biprodukter från kvarnverksamheten som klassificeras som oätliga
för människor. De produktionsvolymer som används för all slags
intensitetsberäkning grundar sig på uppgifter från Fazers system
för resursplanering (ERP).
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ISO STANDARDER, CERTIFIKAT OCH GRANSKNINGAR
Standarder for kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet
ISO 9001

ISO 14001

Vanda

X

Villmanstrand
Hako (Lahti Crisps)

ISO 50001

AOECS
glutenfri

Standarder för livsmedelssäkerhet
ISO 22000

IFS

AIB

BRC

Hållbarhet

Etisk handel

RSPO

SMETA
2-pillar

ISO 45001

FSSC 22000

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Fazer Konfektyr

Fazer Bageri Finland
Vanda

X

X

X

Lahtis

X

X

X

Villmanstrand

X

X
X

Fazers glutenfria bageri, Lahtis

X

X

Fazer Bageri Sverige
Eskilstuna

X

X

X

Lidköping

X

X

X

X

Umeå

X

X

X

X

Stockholm kontor

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
X

Ogre

X
X

Kaunas
Fazer Lifestyle Foods
X

Fazer Kvarn Lahtis
Fazer Kvarn Lidköping
Koria
Xylitol Lahtis (Inleds 2021, granskning
2022)

X

X

X

X

X

X
X

X
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GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GRI-STANDARD

KÄLLA (2021)

FULLSTÄNDIGT /
DELVIS RAPPORTERAT

KOMMENTARER (2021)

GRI 102: Allmänna upplysningar (2016)
Organisationsprofil
102-1

Organisationens namn

Financial review: Corporate Governance

102-2

Aktiviteter, varumärken, produkter och
tjänster

Financial review: Board of Directors' report

102-3

Huvudkontorets belägenhet

GRI-index

102-4

Verksamhetens placering

Financial review: Board of Directors' report

102-5

Ägande och juridisk form

Financial review: Corporate Governance

Marknader som betjänas

Financial review: Board of Directors' report; Årsredovisning: Fazer –
med fokus på matupplevelser

102-7

Organisationens skala

Financial review: Board of Directors' report, Group key figures, Financial
statements; Årsredovisning: Fazer – med fokus på matupplevelser,
Nyckeltal

102-8

Information om medarbetare och andra
arbetstagare

Årsredovisning: Människor och välbefinnande

102-9

Leveranskedja

Financial review: Board of Directors' report; Årsredovisning:
Ansvarsfulla inköp

102-10

Viktiga förändringar i organisationen och
dess leveranskedja

Financial review: Board of Directors' report

102-11

Försiktighetsprincip eller -förhållningssätt

Financial review: Board of Directors' report; Årsredovisning: Klimat och
cirkularitet

102-12

Externa initiativ

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-13

Organisationers medlemskap

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Information från högre beslutsfattare

Årsredovisning: Koncernchefens översikt

102-6

Strategi
102-14

Fazersvägen 6
PO Box 4
FI-00941 HELSINGFORS
FINLAND

Information om tillfälligt anställda ej rapporterad.
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-

Information otillgänglig och därför ej rapporterad.

Etik och integritet

102-16

Värderingar, principer, standarder och
normer för uppförande

Årsredovisning: Fazer – med fokus på matupplevelser,
Vår strategi,
Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet,
Människor och välbefinnande

102-17

Funktioner för råd och frågor kring etik

Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Styrningsstruktur

Financial review: Corporate Governance

102-40

Lista över intressegrupper

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-41

Kollektivavtal

GRI-index

102-42

Identifiera och välja intressenter

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-43

Tillvägagångssätt för att engagera
intressegrupperna

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-44

Viktiga ämnen och frågor som tagits upp

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-45

Enheter som ingår i koncernredovisningen

Financial review: Notes to consolidated financial statements

102-46

Definiera redovisningens innehåll och
ämnesavgränsningar

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

102-47

Lista över väsentliga teman

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Styrningsstruktur
102-18
Engagera intressenterna

Rapporteringspraxis

102-48

Omräkning av information

Ämnesavgränsningar ej definierade.

Financial review: Board of Directors' report; Årsredovisning:
Koncernchefens översikt, Framgångar och utmaningar, GRI-index

Metodiken för att beräkna matsvinn modifierades, vilket
ledde till mer detaljerade data och beräkning av de olika
egenskaperna för Fazers affärsenheter.

102-49

Ändringar i rapportering

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Fazers väsentliga teman uppdaterades utifrån
väsentlighetsanalysen som gjordes 2021.

102-50

Rapporteringsperiod

Årsredovisning: Rapporteringsprinciper och -data inom hållbarhet

1 januari–31 december 2021.

102-51

Datum för den senaste rapporten

GRI-index

15 april 2021

102-52

Rapporteringscykel

GRI-index

Årsvis

102-53

Kontaktperson för frågor om rapporten

GRI-index

Joséphine Mickwitz, josephine.mickwitz@fazer.com

102-54

Rapporteringspåståenden i enlighet med
GRI-standarderna

Årsredovisning: Rapporteringsprinciper och -data inom hållbarhet,
GRI-index

Denna rapport har sammanställts i enlighet med GRIstandarderna: Kärnalternativ

102-55

GRI-innehållsförteckning

Årsredovisning: GRI-index

102-56

Extern granskning

GRI-index

Rapporten är inte externt granskad.
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KOMMENTARER (2021)

GRI 103: Förvaltningssätt (2016)
103-1

103-2

103-3

Förklaring av väsentliga teman och dess
avgränsningar

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Förvaltningssättet och dess komponenter

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet,
Hållbara produkter och innovationer,
Ansvarsfulla inköp,
Människor och välbefinnande;
Financial review: Corporate Governance

Utvärdering av förvaltningssättet

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet,
Klimat och cirkularitet,
Hållbara produkter och innovationer,
Ansvarsfulla inköp,
Människor och välbefinnande

Ämnesavgränsningar ej definierade.

EKONOMISKA STANDARDER
GRI 201: Ekonomiskt resultat (2016)

201-1

Direkt ekonomiskt värde som skapats och
fördelats

Financial review: Group key figures, Financial statements;
Årsredovisning: Fazer skapar värde,
Fazer – med fokus på matupplevelser, Hållbarhet i kärnan av vår
verksamhet

GRI 203: Indirekt ekonomisk påverkan (2016)

203-2

Viktig indirekt ekonomisk påverkan

Financial review: Board of Directors' report; Årsredovisning:
Koncernchefens översikt, Framgångar och utmaningar, Fazer skapar
värde

Material som används enligt vikt eller volym

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet

Energiförbrukning inom organisationen

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet

MILJÖSTANDARDER
GRI 301: Material (2016)
301-1

Data refererar till förpackningsmaterial.

GRI 302: Energi (2016)
302-1
302-3

Energiintensitet

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet

Energiintensitet har beräknats på summan av alla typer av
energi.

Vi utvärderar fortfarande vattenrelaterad påverkan och
utformar vår process. Inga mål uppsatta.
Vattenuttag är inte nedbrutet per källa.

GRI 303: Vatten och spillvatten (2018)					

303-1

Arbete med vatten som gemensam resurs

Årsredovisning: Fazer Konfektyr,
Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet,
Klimat och cirkularitet,
Ansvarsfulla inköp

303-3

Vattenuttag

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet
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KOMMENTARER (2021)

GRI 304: Biologisk mångfald (2016)

304-2

Stor påverkan av aktiviteter, produkter och
tjänster kring biologisk mångfald

Årsredovisning: Ansvarsfulla inköp

Arter, varaktighet och reversibilitet för påverkan ej
rapporterad. Förvaltningssätt är under arbete och övervakas
av teamet för koncerninköp och hållbarhet.

Direkta (scope 1) GHG-utsläpp

Financial review: Board of Directors' report;
Årsredovisning: Hållbarhetsresultat,
Klimat och cirkularitet,
Rapporteringsprinciper

Alla gaser inkluderade eftersom Fazer använder
koldioxidekvivalenter i beräkningar av utsläpp av
växthusgas (GHG).

Energiindirekta (scope 2) GHG-utsläpp

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet,
Rapporteringsprinciper

Alla gaser inkluderade eftersom Fazer använder
koldioxidekvivalenter i beräkningar av utsläpp av
växthusgas (GHG).

Andra indirekta (scope 3) GHG-utsläpp

Financial review: Board of Directors' report;
Årsredovisning: Klimat och cirkularitet,
Rapporteringsprinciper

Alla gaser inkluderade eftersom Fazer använder
koldioxidekvivalenter i beräkningar av utsläpp av
växthusgas (GHG).

GHG-utsläppsintensitet

Årsredovisning: Hållbarhetsresultat,
Rapporteringsprinciper

Alla gaser inkluderade eftersom Fazer använder
koldioxidekvivalenter i beräkningar av utsläpp av växthusgas
(GHG). Organisationsspecifika mått är producerade ton.

Uppkomst av avfall och och väsentlig
avfallsrelaterad påverkan

Årsredovisning: Matens framtid,
Klimat och cirkularitet,
Hållbara produkter och innovationer

Hantering av väsentlig avfallsrelaterad
påverkan

Årsredovisning: Matens framtid,
Klimat och cirkularitet,
Hållbara produkter och innovationer

GRI 305: Utsläpp (2016)

305-1

305-2

305-3

305-4
GRI 306: Avfall (2020)

306-1

306-2
SOCIALA STANDARDER

GRI 403: Arbetshälsa och säkerhet (2018)

403-1

Ledningssystem för arbetshälsa och
-säkerhet

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet,
Människor och välbefinnande

Medarbetare som inte är anställda men vars arbete och/
eller arbetsplats kontrolleras av organisationen ingår ej i
den rapporterade informationen.

403-2

Identifiering av fara, riskbedömning och
undersökning av incidenter

Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Se kommentar ovan.

403-4

Arbetstagarinflytande, konsultation och
kommunikation om arbetshälsa och säkerhet Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Se kommentar ovan.

403-5

Arbetarutbildning inom arbetarhälsa och
säkerhet

Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Se kommentar ovan.

Arbetsrelaterade skador

Financial review: Board of Directors' report;
Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Se kommentar ovan.

403-9
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KOMMENTARER (2021)

GRI 405: Mångfald och lika möjligheter (2016)
405-1

Mångfald inom styrande organ och bland
anställda

Financial review: Corporate Governance;
Årsredovisning: Människor och välbefinnande

Kön och ålder rapporteras.

GRI 412: Utvärdering av mänskliga rättigheter (2016)
412-2

Medarbetarutbildning i policyer och
procedurer för mänskliga rättigheter

Financial review: Board of Directors' report;
Årsredovisning: Människor och välbefinnande

GRI 416: Kundens hälsa och säkerhet (2016)
416-1

Bedömning av hälso- och säkerhetspåverkan
av produkt- och servicekategorierna
Financial review: Board of Directors' report

Aggregerad siffra på koncernnivå ej insamlad.

GRI 417: Marknadsföring och märkning (2016)

417-3

Brott mot principerna för
marknadskommunikation

Årsredovisning: Hållbarhet i kärnan av vår verksamhet

Växtbaserade produkter i utbudet

Årsredovisning: Matens framtid
Fazer Lifestyle Foods, Hållbara produkter och innovationer

Ägg från frigående höns

Årsredovisning: Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullt producerad fisk

Årsredovisning: Klimat och cirkularitet, Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullt producerad palmolja

Årsredovisning: Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullt producerad soja

Årsredovisning: Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfullt producerad kakao

Årsredovisning: Ansvarsfulla inköp

Matsvinn

Årsredovisning: Hållbarhetsresultat, Klimat och cirkularitet

Foodtech

Årsredovisning: Matens framtid

Fazers egna indikatorer

Under året har det inte förekommit några överträdelser
mot vår marknadsföringspolicy, ett anspråk väntar
fortfarande och i ett fall ändrade vi etiketteringsmetoderna
baserat på mottagen feedback.

FAZER-KONCERNEN
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Fazer-koncernens bokslut har uppförts i enlighet med de
internationella redovisningsstandarderna, International Financial
Reporting Standards (IFRS). Det fullständiga bokslutet med noter
finns att tillgå på engelska och finska på www.fazergroup.com.
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KONCERNENS RESULTATRÄKNING
MEUR

Rörelsevinst
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Vinst före skatt
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat av kvarvarande verksamheter
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Räkenskapsperiodens resultat av avvecklad verksamhet
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande
Räkenskapsperiodens resultat
Hänförligt till moderbolagets aktieägare
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande

RAPPORTERINGSPRINCIPER

FINANSIELL INFORMATION
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KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT
2021

2020

MEUR

2021

2020

32,0

440,4

0,8
3,1
-0,2

-0,2
-12,2
0,0

0,0
0,0
3,7

0,0
1,2
0,0
-11,1

Summa totalresultat för perioden
Av vilket hänförligt till avvecklad verksamhet

35,7
0,4

429,2
407,8

Totalresultat för perioden hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

32,4
3,3

360,3
68,9

Totalresultat för perioden hänförligt till moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet

32,0
0,4

25,0
335,3

3,3
-

4,3
6,0

Räkenskapsperiodens resultat

Kvarvarande verksamheter
Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

MAT MED MENING

1 139,8
14,9
5,8
-431,7
-324,3
-64,7
-299,9

1 101,2
22,8
0,4
-405,5
-317,4
-65,5
-284,2

39,9
10,6
-5,0

51,9
7,4
-17,5

45,6
-13,9
31,6
29,5
2,1
0,4
0,4
32,0
29,9
2,1

41,8
-9,2
32,6
31,4
1,1
407,8
335,3
72,5
440,4
366,7
73,7

Övrigt totalresultat
Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen
Kassaflödessäkringar
Omräkningsdifferenser
Inkomstskatt hänförligt till posterna ovan
Poster som inte ska omklassificeras till resultaträkningen
Aktuariella vinster och förluster på pensionsförpliktelser
Förändring av verkligt värde för långfristiga finansiella placeringar
Inkomstskatt hänförligt till posten ovan
Övrigt totalresultat, efter skatt

Totalresultat för perioden hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
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KONCERNENS BALANSRÄKNING
MEUR
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga finansiella placeringar
Långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Skattefordringar
Kortfristiga finansiella placeringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

31.12.2021 31.12.2020

MEUR

31.12.2021 31.12.2020

159,1
46,2
456,3
11,7
57,4
0,4
731,2

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital
Övriga fonder
Fonden för inbetalt fritt eget kapital
Balanserad vinst
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Summa eget kapital

134,1
1,9
108,2
561,0
805,3
67,9
873,2

134,1
1,2
108,2
625,7
869,3
65,2
934,6

99,6
149,0
6,7
26,0
226,5
507,7

83,3
134,5
1,8
26,5
345,6
591,7

Långfristiga skulder
Räntebärande skulder
Uppskjutna skatteskulder
Pensionsförpliktelser
Avsättningar
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

81,9
22,5
3,9
2,5
2,3
113,0

31,6
19,2
4,1
1,7
1,6
58,2

1 278,2

1 322,8

Kortfristiga skulder
Räntebärande skulder
Leverantörsskulder och övriga skulder
Skatteskulder
Avsättningar
Summa kortfristiga skulder
Summa skulder

49,4
237,6
2,0
2,9
292,0
405,0

100,7
226,5
2,4
0,5
330,0
388,3

1 278,2

1 322,8

158,7
45,6
496,2
11,7
58,0
0,5
770,5

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS
MEUR

2021

2020

Kassaflöde från affärsverksamheten
Periodens resultat
Justeringar (1
Förändring av rörelsekapitalet (2
Erhållna räntor
Betalda räntor
Övriga finansiella intäkter och kostnader, netto
Erhållna dividender
Betalda skatter
Nettokassaflöde från affärsverksamheten

32,0
74,1
-11,6
1,4
-2,0
-0,3
0,0
-16,1
77,5

440,4
-321,1
53,2
1,3
-1,4
-5,2
-14,8
152,4

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och immateriella anläggningtillgångar
Anskaffning av verksamheter
Investeringar i långfristiga placeringar
Investeringar i kortfristiga finansiella placeringar
Intäkter från försäljning av immateriella och materiella tillgångar
Intäkter från försäljning av kortfristiga finansiella placeringar
Intäkter från avyttring av verksamheter
Återbetalning av lånefordringar
Nettokassaflöde från investeringsverksamheten

-82,1
-0,3
-91,8
5,7
92,7
0,0
-75,8

-92,8
-6,1
-5,3
-326,5
2,8
297,2
387,2
256,6

40,0
-45,1
25,2
-29,0
-15,5
-96,8
-121,2

-157,6
190,5
-66,5
-14,1
-57,8
-105,5

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån
Amortering av kortfristiga lån
Upptagna kortfristiga lån
Nettoförändring av företagscertifikat
Amortering av leasingskulder
Betalda dividender
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten

MEUR
Förändring av likvida medel
Likvida medel 1.1.
Kursdifferenser
Likvida medel 31.12.
1) Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar
Skatter
Andel av intresseföretagens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Justering av poster utan kassaflödespåverkan
Övriga justeringar
Summa justeringar
2) Förändring av röreslekapital
Minskning (+) / ökning (-) av varulagret
Minskning (+) / ökning (-) av kund- och övriga fordringar
Minskning (-) / ökning (+) av leverantörs- och övriga skulder
Förändring av rörelsekapitalet

2021

2020

-119,5
345,6
0,5
226,5

303,6
43,2
-1,2
345,6

64,7
13,9
-6,0
4,7
-3,1
74,1

65,5
18,9
9,7
0,6
-415,9
-321,1

-16,0
-5,3
9,6
-11,6

0,9
15,0
37,4
53,2

Siffrorna i koncernens kassaströmsanalys innehåller både kvarvarande och avvecklade verksamheter.
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FEMÅRSÖVERSIKT
2021
Resultaträkning
Omsättning, MEUR *
EBITDA, MEUR *
% av omsättningen *
Rörelsevinst, MEUR *
% av omsättningen *
Vinst före skatter, MEUR *
% av omsättningen *
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande
verksamheter, MEUR
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad
verksamhet, MEUR
Räkenskapsperiodens resultat, MEUR
Hänförligt till moderbolagets aktieägare,
MEUR
Hänförligt till innehav utan bestämmande
inflytande, MEUR
Balansräkning
Långfristiga tillgångar, MEUR
Övriga rörliga aktiva, MEUR
Likvida medel, MEUR
Tillgångar som innehavs för försäljning, MEUR
Eget kapital hänförligt till moderbolagets
aktieägare, MEUR
Innehav utan bestämmande inflytande, MEUR
Räntebärande främmande kapital, MEUR
Räntefritt främmande kapital, MEUR
Skulder med samband till tillgångar som
innehas för försäljning, MEUR
Balansomslutning, MEUR

1 139,8
104,6
9,2 %
39,9
3,5 %
45,9
4,0 %

2020
1 101,2
117,4
10,7 %
51,9
4,7 %
41,8
3,8 %

2019
1 097,0
111,2
10,1 %
49,1
4,5 %
51,6
4,7 %

2018
1 029,2
120,8
11,7 %
55,9
5,4 %
53,5
5,2 %

2017
1 038,2
125,9
12,1 %
60,5
5,8 %
58,2
5,6 %

31,6

32,6

38,9

41,6

47,4

0,4
32,0

407,8
440,4

35,4
74,4

22,3
63,9

24,8
72,1

29,9

366,7

66,4

58,5

63,4

2,1

73,7

8,0

5,3

8,8

770,5
281,2
226,5
-

731,2
246,1
345,6
-

628,2
231,7
40,6
171,9

627,0
293,6
39,3
-

650,9
322,1
40,3
-

805,3
67,9
131,3
273,8

869,3
65,2
132,3
256,0

494,1
69,6
167,6
224,0

484,9
59,4
134,4
281,2

499,0
58,3
141,1
314,8

1 278,2

1 322,8

117,1
1 072,4

959,9

1 013,3

Nyckeltal
Bruttoinvesteringar, MEUR
Dividend / aktie, EUR **
Räntebärande nettoskulder, MEUR
Skuldsättningsgrad, %
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %
Personal, medeltal under perioden (FTE) *
Personal, 31.12. *

2021

2020

2019

2018

2017

82,4
13,60
-95,2
-10,9 %
3,5 %
68,3 %

104,1
14,40
-213,3
-22,8 %
58,8 %
70,7 %

107,1
9,10
127,0
22,5 %
13,4 %
52,6 %

50,5
9,50
95,0
17,5 %
11,6 %
56,8 %

108,0
9,60
79,0
14,2 %
13,3 %
55,1 %

7 123
8 049

7 316
8 496

7 532
8 805

7 646
8 884

7 589
9 094

* Siffrorna för åren 2021–2017 är kvarvarande verksamheternas siffror.
I balansräkningen har tillgångar för avvecklad verksamhet för året 2019 rapporterats i raden 'Tillgångar som innehavs
för försäljning' och skulder i raden 'Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning'.
Nyckeltalen är beräknade på motsvarande sätt enligt ovan nämnda resultat- och balansräkningens presentation
principer.
** 2021 Styrelsens förslag till bolagsstämman.
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FORMLER FÖR NYCKELTAL
Avkastning på eget kapital (ROE) (%)

=

Periodens resultat
Eget kapital (i medeltal)

Soliditet (%)

=

Eget kapital
Eget kapital + skulder - erhållna förskottsbetalningar

Nettoskuldsättningsgrad (%)

=

Räntebärande skulder - likvida medel
Eget kapital

EBITDA

=

Rörelseresultat + avskrivningar och nedskrivningar
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