Detta är Fazer
2018

1

24.4.2018

© Fazer. All rights reserved

Innehåll
1. Introduktion
2. Mission, vision och strategi
3. Fakta och siffror
4. Fazer-koncernens ledningsgrupp
5. Våra verksamheter
6. Våra medarbetare
7. Företagsansvar

2

24.4.2018

© Fazer. All rights reserved

1. Introduktion
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Fazers historia
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Fazer i korthet
• Grundat 1891
• Internationellt familjeägt företag som erbjuder bageri-, konfektyr-, kex- och
spannmålsprodukter, växtbaserade måltider och mjölkfria produkter samt
måltids- och cafétjänster av hög kvalitet
• Verksamhet i åtta länder och export till cirka 40 marknader
• Verksamheten följer Fazers etiska principer som baserar sig på
koncernens värderingar och FN:s Global Compact

Image to be
updated

• Mission: Mat med mening
• Vision: Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla matupplevelser
• Fazer-koncernens omsättning 2017 uppgick till 1,6 miljarder euro
• Koncernen sysselsatte 15 478* personer i nio länder
• Rörelsevinsten uppgick till 92,1 miljoner euro
*Antal anställda: 31/12 2017
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Uttalande av Fazers koncernchef
Christoph Vitzthum
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Översikt Fazer-koncernen
Fazer Bageri
Omsättning: 587 miljoner euro
Anställda: 6 457
Varumärken: Fazer, Oululainen,
Skogaholm, Hlebnyj Dom,
Druva, Gardesis
Länder: Bagerier i Finland,
Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen

Fazer-koncernen totalt
Omsättning: 1,6 miljarder euro
Anställda: 15 478
Länder: Finland, Sverige, Ryssland, Norge,
Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Japan

Omsättning: 331 miljoner euro
Anställda: 1 263
Varumärken: Karl Fazer, Fazer Pure Dark,
Dumle, Geisha
Länder: Produktion i Finland

Omsättning: 99 miljoner euro
Anställda: 258
Varumärken: Yosa, Froosh, Alku, Frebaco
Länder: Finland, Sverige, Danmark, Norge
Mjölkfria spannmålsprodukter,
vegetabiliska måltider, on-the-go, gröt,
müsli och B2B-produkter (t.ex. mjöl)
Bildades 2017

Fazer Retail

Omsättning: 2017. Anställda: 31/12 2017.
24.4.2018

Omsättning: 608 miljoner euro
Anställda: 6 384
Varumärken: Amica, Wip, Tastory, Fazer
Food & Co
Länder: Finland, Sverige, Norge, Danmark

Fazer Konfektyr

Fazer Lifestyle Foods
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Fazer Food Services

Omsättning: 49 miljoner euro
Anställda: 820
Varumärken: Gateau, Fazer
Bageributiker och caféer
Länder: Finland, Sverige
Bildades 2018

2. Mission, vision och strategi
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Affärsmiljön och konsumenternas livsstilar förändras i allt
snabbare takt, vilket leder till att mataktörerna agerar
Globala effekter i samhället och näringslivet
Politik & ekonomi
Bestämmelser & lagstiftning

Befolkningsökning
Sprida välstånd

Åldrande & förlängt arbetsliv
Fetma & diabetes

Urbanisering
Dialog mellan kulturer

Teknik & digitalisering
Hållbarhet & miljö

Fazers utvalda fokusteman för konsument
Njutningar &
upplevelser

Hälsa &
välmående
Hållbara
livsstilar

Bekvämlighet

Detaljhandel &
måltidstjänster

Fokus på mat: matvanor, mat & näring
Individuella mattider • Snacks • Portionskontroll • Superlivsmedel & ”rika” livsmedel • Socker, Salt & Vete • Individuell kost • Flexitarianism
Viktkontroll • Konsistenser & Smaker • Naturligt Vegetabiliskt • Protein • Det globala köket • Gluten-, spannmåls- & mjölkfritt
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Mission och vision
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Mission
Vår mission: Mat med mening
Vi kryddar allt vi gör med en gnutta extra glädje, välmående,
inspiration, passion och kärlek. Vi vill berika människors liv med
vårt utbud.
Vi skapar magiska ögonblick i vardagen – varje munsbit och
upplevelse präglas av två oersättliga ingredienser: kärlek och
hängivenhet.
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Vision
Vår vision: Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla
matupplevelser
Vi vill skapa glädje, spänning och entusiasm genom att bidra
med njutning, välbehag och välmående i människors liv. Vi vill
göra gott för både människor och vår planet.
Vid varje stund med Fazer vill vi att man ska känna och uppleva
den kärlek och omsorg vi ger varje produkt och tjänst.
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Hörnstenarna i vår framgång
FAZERS
VARUMÄRKES
TEMAN

FAZERBETEENDEN

Alltid lite bättre, Inspirerar till njutningar, Känna sig nöjd med sitt val
Fazers varumärkesteman beskriver hur vi jobbar på Fazer och är kärnan i Fazers varumärkesstrategi.

Vi engagerar oss l

Vi utvecklar l

Vi presterar

Beskriver hur vi agerar och når våra mål och vad vi förväntar oss av våra ledare och medarbetare.

FAZERS MISSION ÄR
MISSION

FAZERS
VÄRDERINGAR

ETISKA
PRINCIPER
14
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Mat med mening
Den beskriver vårt syfte
och svarar på frågorna
”Vilken verksamhet bedriver vi?” och
”Varför bedriver vi vår verksamhet?”

FAZERS VISION ÄR
VISION

Vi skapar glädje och välmående med
meningsfulla matupplevelser
Vår vision är ett ställningstagande som visar vår strategiska
inriktning och beskriver vad vi vill åstadkomma i framtiden.

Kunden i fokus, Utmärkt kvalitet, Samarbete
Våra grundläggande värderingar är utgångspunkten för våra arbetsmetoder och vårt beteende.
Värderingarna utgör grunden för vårt arbete, hur vi samarbetar och vilka strategier vi tillämpar för att uppfylla vår mission.

Etiska principer styr vårt dagliga arbete
© Fazer. All rights reserved

Vi omvandlas till ett modernt, hållbart matföretag
• Vi har utformat vår strategi, mission och vision och är redo för
att påskynda vår omvandling till Fazer för framtiden
• Vi fokuserar på att skapa mervärde genom alternativ i vår
produktportfölj, tillväxt, ständig förbättring av den operativa
verksamheten och strukturella förbättringar
• Vi investerar i utveckling och förnyelse av våra produkter och vår
affärsportfölj utifrån gedigen konsumentinsikt och forskning.
• Vi har etablerat vårt nya affärsområde Fazer Lifestyle Foods som ett
svar på framväxande konsumentbehov inom hållbarhet, hälsa och
välmående
• Vi ska expandera över hela Nordeuropa och på andra utvalda
områden med eftertraktade, meningsfulla varumärkesupplevelser i
växande kategorier
• Vi fokuserar på det som är avgörande för att implementera vår
strategi, med fokus på framtidssäkring för en digitaliserad värld,
högpresterande och säkerhetsfokuserad kultur
15
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Vi bygger vår framgång på våra medarbetare, varumärken och
produkter, produktions- och distributionstillgångar samt våra
kundrelationer
Våra
medarbetare

Produktionstillgångar

– Våra passionerade,
engagerade medarbetare
omsätter Fazers
värderingar i handling och
är kärnan i vår framgång

– Välfungerande
traditionella bagerier,
choklad-, konfektyr- och
kexfabriker
samt kök

Våra
varumärken
och produkter
– De mest uppskattade
varumärkena i Finland och
starka varumärken på våra
övriga marknader
– Brett urval av högklassiga
produkter och tjänster med
utmärkt smak
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Kundrelationer
– Exceptionellt djupa
kundrelationer
som skapar mervärde
genom både tjänster
och produkter

Distributionsnät
– Vårt distributionsnät
omfattar hela
Finland och Sverige
samt Sankt Petersburg,
Moskva och Baltikum

© Fazer. All rights reserved

Våra tillväxtområden är avgörande värdedrivare
Etablera och utvidga
Fazer Lifestyle
Foods

Utvidga konfektyrverksamheten i
Norden

Utvidga
chokladverksamhe
ten internationellt

• Etablera affärsområdet med
ett sortiment som bygger på
växtbaserade produkter, för
att leva upp till
konsumenternas önskemål
om en mer hälsosam och
hållbar livsstil

• Implementera planer för
organisk tillväxt i Sverige
och Norge med fokus på
choklad som den primära
avgörande faktorn

• Skapa grunden för en
stark ställning inom
choklad på utvalda
internationella
marknader

• Tillämpa M&A
systematiskt för att
påskynda tillväxt

• Senast 2022 få fotfäste
på en målmarknad. M&A
som potentiell drivkraft

• Organisk utveckling som
kompletteras med M&A

Utvidga egen detaljhandel
• Stärka vår direkta försäljning till konsumenter
genom vår strategi för fortsatt expansion inom
bageributiker, caféer och online – undersöka
möjligheterna att införa nya koncept
• Organisk tillväxt i Norden – M&A övervägs för
att påskynda etableringen i Nordeuropa
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Expandera inom måltidstjänster för
offentlig sektor
• Strukturellt samarbete med offentliga myndigheter i
flera länder för att skapa momentum, höja
outsourcingnivån och expandera avsevärt inom
offentlig sektor
• Kräver uppbyggnad av ny kapacitet, t.ex. inom
produktion och operativa modeller

© Fazer. All rights reserved

Vi har omfattande distribution i åtta länder via detaljhandeln och våra
egna kanaler för alla de konsumenter som delar våra värderingar
Fazer riktar in sig på konsumenter
som uppskattar ärlighet, äkthet och
god smak
• Fazer finns till för många, för
konsumenter med modern livsstil och
öppet sinne
• De anser att god mat och stunder av
njutning hör till det goda i livet
som det finns rum för i en balanserad
livsstil
• De uppskattar bra varumärken och hög
kvalitet. För dem handlar hög kvalitet om
alla aspekter av en produkt eller tjänst
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Vi träffar våra
konsumenter via
detaljhandeln,
våra restauranger,
bageributiker
och caféer

Detaljhandelskanaler
i 8 länder
(inkl. shop-in-shopbagerier i FI)
Webbplatser
för konsumenter

Travel retail
Export till
40 marknader
FAZER
CONSUMERS

Restauranger
FI 568
SE 232
DK 159
NO 130

Bageributiker
FI 14
SE 37
Caféer
FI 16
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Vi ska utveckla vårt sortiment för att tillgodose konsumenternas krav
Både vår affärs- och vår produktportfölj utvecklas för att svara på dessa teman

Njutningar
Njutningar är en del av en holistisk syn på
välmående och handlar allt mer om
upplevelser och livsstilar.
Fazer strävar hela tiden efter att tillgodose
konsumenternas behov av njutningar på nya
sätt – med produkter och upplevelser.
Exempel på åtgärder:
• Innovationer inom alla affärsverksamheter
• Nytt koncept med premiumchoklad
• Utökning av Fazer Cafés och Fazers
bageributiker
• Konfektyrsortiment för Fazer Food
Services gäster
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Hälsa & välmående
Konsumenterna eftersträvar välmående på alla
plan. En balanserad, god och näringsrik kost med
betoning på grönt.
Fazer vill leva upp till konsumenternas önskemål
om en mer hälsosam och hållbar livsstil.
Exempel på åtgärder:
• Nytt affärsområde med växtbaserat sortiment
• Projektet Fazer Brainhow för mat som ger
bättre kognitiv förmåga
• Hälsosammare produktsortiment utvecklas
inom Fazer Bageri och Fazer Konfektyr
• Ökad andel grönsaker inom Fazer Food
Services

Hantverksskicklighet
Högklassiga, fräscha och lokala
premiumprodukter till överkomligt pris för
speciella stunder i vardagen.
Fazer strävar efter att leva upp till
konsumenternas krav på handgjorda produkter
genom hantverksbakade bageriprodukter, Fazer
Food Services utbud och handgjord choklad.
Exempel på åtgärder:
• Utökning av bageributikerna
• Småskalig produktionslinje för att möjliggöra
tillverkning av specialprodukter inom Fazer
Konfektyr
• Konceptet Tastory inom Fazer Food Services

© Fazer. All rights reserved

Vi skapar eftertraktade, högklassiga och meningsfulla
varumärkesupplevelser för medvetna konsumenter
• Allt vi gör grundar sig på kund- och konsumentinsikter
• Vi ska utvecklas sida vid sida med våra konsumenter, samtidigt
som vi står fast vid våra värderingar och vilka vi är
• Vi förstår och värdesätter vår roll i samhället och skapar
gemensamt värde som ett ansvarstagande företag
• Vår ambition är att expandera över hela Nordeuropa och utanför
på utvalda områden med eftertraktade varumärkesupplevelser i
växande kategorier
• Följaktligen vinner vi genom att
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–

Skapa meningsfulla varumärkesupplevelser genom att förädla insikterna
till vinnande varumärkesprofilerade koncept för alla sinnen

–

Rikta in oss på konsumenter som uppskattar god smak och har modern
livsstil

–

Uppmuntra människor att uttrycka sig genom våra varumärken och att
dela och rekommendera

–

Hantera värdekedjorna för våra varumärken på ett ansvarsfullt sätt och
uppmuntra konsumenterna att konsumera på ett klokare sätt

24.4.2018
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Företagsansvaret är integrerat i vår verksamhet
Vi förlitar oss på
• Finansiellt kapital och
produktionsresurser, men
även på naturkapital,
intellektuellt kapital,
humankapital, socialt
kapital och relationskapital
Mat gör skillnad
• Hur vi odlar, producerar
och konsumerar mat har
stor inverkan på miljön,
samhället och vårt
välmående
Ansvarsfullt produktutbud
• Människans dagliga
välbefinnande, hållbart
utnyttjande av jordens
naturresurser och det
gemensamma värde som
ett företag skapar i
samhället
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Hur vi expanderar och köper in råvaror
• Enbart ansvarsfullt producerad kakao:
100 % sedan 2017
• Enbart ansvarsfull palmolja: 100 %
sedan 2012
• Enbart ansvarsfull soja: 100 % senast
2020
• Endast ansvarsfull fisk: WWF:s
Fiskguide sedan 2010
• Principer för hållbar spannmålsodling:
allt mjöl i SE och FI senast 2025
Hur vi producerar
• Vi motverkar svinn: 10 % minskning
senast 2020
• Vi fokuserar på energieffektivitet: -20 %
senast 2020
• Vi fokuserar på vatten: utvecklar en
vattenplan
Hur vi marknadsför och konsumerar
• Mer vegetabilier
• Hälsosamma val och ett balanserat
utbud

© Fazer. All rights reserved

Värdeskapande på Fazer
Resurser
Grunden för värdeskapandet
NATURRESURSER
• Råvaror till mat
• Vatten
• Ren luft
• Energi (2017: 507 819 MWh)
• Andel förnybar el (2017: 88 %)
• Trä för förpackningsfiber
• Reglerande och stödjande
ekosystemtjänster
VERKSAMHET
• Verksamhet i åtta länder
• Produktionstillgångar
• Omfattande distributionsnät och egna
kanaler
• Utvidgning av den egna detaljhandeln
MÄNNISKOR
• Medarbetarnas kompetens, passion
och engagemang
SAMHÄLLET
• Nära kundrelationer
• Samarbete och samskapande med
intressegrupper
IMMATERIELLT KAPITAL
• De mest uppskattade varumärkena i
Finland, starka varumärken på våra
övriga nyckelmarknader
• Anseende
EKONOMI
• Stark balans
• Sund lönsamhet och kassaflöde
• Stark skuldkapacitet
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Hur vi skapar värde
Värdeskapande genom portföljval, tillväxt, fortsatt utmärkt
verksamhet och strukturella förbättringar.
MISSION: Mat med mening
VISION: Vi skapar glädje och välmående med meningsfulla
matupplevelser
NATUR
• Resurseffektivitet i den egna produktionen
• Hållbara inköp och samarbete i värdekedjan
• Sortiment som betonar hållbara val
MÄNNISKOR
• Implementering av en högpresterande kultur som betonar
eget ansvar och resultatorientering
• Konsekvent och inspirerande ledarskap
• Arbetsförmåga (2017: LTAF 11,3)
• Konsumenten i fokus
• Smidig organisation
SAMHÄLLET
• Ständig utveckling av rättvisa inköp
• Partnersamarbeten och sponsring för att stödja lokalsamhällen
IMMATERIELLT KAPITAL
• Trendsättande innovationer och forskning & utveckling
• Nya produkt- och servicekoncept samt utveckling av utbudet
• Uppbyggnad av internationella koncept och varumärken
VERKSAMHET
• Implementera Fazers strategi
• Utveckla produkt-, service- och verksamhetsportföljen
• Noggrann ledning av prestationer
EKONOMI
• Kassaflöde och finansiering möjliggör investeringar och förvärv
• Lönsam verksamhet i linje med strategin
• Organisk tillväxt, stödd av företagsköp

Resultat
PRODUKTER OCH TJÄNSTER
• Bageri-, konfektyr-, kex- och spannmålsprodukter,
vegetabiliska måltider och mjölkfria produkter
• Måltids- och cafétjänster
NATUR
• Slagkraftiga initiativ i värdekedjan: kakao,
palmolja, soja, fisk
• Svinn och biprodukter: 83 % till återvinning, 14 %
till energiproduktion, 3 % till deponi
• Minskat matsvinn
• Utsläpp
MÄNNISKOR
• Direkt och indirekt sysselsättning
• Engagerade och motiverade medarbetare (2017:
index i medarbetarundersökningen 74)
• Högpresterande kultur
SAMHÄLLET
• Slagkraftiga utvecklings- och innovationsprojekt
med intressegrupper
• Ekonomiskt värde för samhället i form av skatter
(se Ekonomi)
IMMATERIELLT KAPITAL
• I allt högre grad internationella kärnvarumärken
VERKSAMHET
• Förbättrad konkurrenskraft
EKONOMI
• Fördelning av ekonomiskt värde
(2017: personal 561 M€, samhälle 23 M€, ägare
38 M€, finansiärer 3 M€ och affärsutveckling 58
M€)
• Lönsam tillväxt med förbättrat kassaflöde och
förbättrad skuldkapacitet

Vår ambition är att omvandlas till ett ledande modernt, hållbart matföretag.

Effekter
NATUR
• Mer hållbara odlingsmetoder, förbättrad biologisk
mångfald, mindre mängd kemikalier, motverka
övergödning
• Minskad miljöpåverkan på vatten, land, luft
och bekämpning av klimatförändringen
• Ökad konsumtion av växtbaserade livsmedel
• Mer effektiv och hållbar användning och
omsättning av förnybara och icke-förnybara
material
MÄNNISKOR
• Eftertraktade, högklassiga och meningsfulla
varumärkesupplevelser för konsumenter
som har ett syfte med sina val
• Ökat välmående
• Fler möjligheter för hållbara livsstilar
• Fler möjligheter för leverantörer och
lokalsamhällen, bättre utkomstmöjligheter
• Trygg arbetsmiljö
• Fler möjligheter att arbeta och utvecklas
SAMHÄLLET
• Ökade möjligheter och metoder att stödja hållbar
utveckling i samhället på bredare front
• Arbetsgivaravgifter för perioden (2017: 116 M€)
• Insamlade skatter för perioden (2017: 170 M€)
EKONOMI
Förutom fördelningen av ekonomiskt värde
• Till universitet och forskningsinstitut: samarbete
och stöd
• Till leverantörer och serviceproducenter
(2017: inköp av varor och tjänster till ett
värde av 913 M€ från 10 058 leverantörer)
• Till ägarna: ökat aktieägarvärde

Company confidential © Fazer. All rights reserved

3. Fakta och siffror

23

24.4.2018

© Fazer. All rights reserved

Stark marknadsställning
utgör grunden för tillväxt
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Förbättrad omsättning och rörelseresultat
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Fazer i siffror
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Fazer i siffror
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Fazer i siffror
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Fazers omsättning per land 2017

Finland 48 %
Sverige 25 %
Ryssland 12 %
Danmark 6 %
Norge 4 %
Estland 1 %
Lettland 1 %
Litauen 1 %
Övriga 2 %

29

24.4.2018

© Fazer. All rights reserved

Finland
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Sverige
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Ryssland
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Estland
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Lettland
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Litauen
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Norge
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Danmark
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4. Fazer-koncernens
ledningsgrupp
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Fazer-koncernens ledningsgrupp

Christoph Vitzthum
f. 1969
Ekonomie magister
Fazers koncernchef och
verkställande direktör

Jouni Grönroos
f. 1965
Ekonomie magister
Ekonomidirektör och vice
verkställande direktör,
Fazer-koncernen

Andreas Berggren
f. 1966
Civilekonom
Verkställande direktör för Fazer
Food Services och Executive
Vice President, Fazer-koncernen

Marko Bergholm
f. 1970
Ekonomie kandidat
Tillförordnad verkställande
direktör för Fazer Konfektyr

Brendan Harris
f. 1962
Master of Business Administration, B.A.
in Politics, Philosophy and Economics
Verkställande direktör för Fazer Lifestyle
Foods och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Sebastian Jägerhorn
f. 1969
Juris kandidat
Ekonomie magister
Chefsjurist och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Petri Kujala
f. 1962
Ekonomie kandidat
Verkställande direktör för Fazer
Bageri och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Ulrika Romantschuk
f. 1966
Politices kandidat
Kommunikation & varumärkesledning
och Executive Vice President,
Fazer-koncernen

Lara Saulo
f. 1972
Ekonomie magister
Transformation och Executive Vice
President, Fazer-koncernen

Mika Videman
f. 1967
Diplomingenjör
Personaldirektör och Executive
Vice President, Fazer-koncernen
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5. Våra verksamheter
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Fazer har fyra affärsområden och en koncernaffärsenhet

Fazer Bageri
• Förpackat färskt bröd &
djupfryst bröd
• 50 butiksbagerier
• Produkter med lång
hållbarhet

6 457 anställda
Omsättning 587 M€
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Fazer Konfektyr
•
•
•
•
•

Choklad
Sockerkonfektyr
Tuggummi, pastiller
Bakning hemma
Kex, snackbars

1 263 anställda
Omsättning 331 M€

Fazer
Food Services
Måltidstjänster
• Företagsrestauranger,
offentlig sektor
• Restaurang och café
(flygplatser, business parks)

6 384 anställda
Omsättning 608 M€

Fazer
Lifestyle Foods
• Mjölkfria livsmedel,
vegetabiliska måltider, onthe-go snacks och
smoothies, gröt, müsli
• Fazer Kvarns B2B produkter
(mjöl, mixar)

258 anställda
Omsättning 99 M€

Fazer Retail
• 37 Gateau-bageributiker i
Sverige och 14 i Finland
• 13 Fazer Cafés samt caféer och
restauranger i 3 varuhus i
Finland

820 anställda
Omsättning 49 M€

© Fazer. All rights reserved

Fazer Bageri
• Det ledande bageriföretaget i Finland, Sankt Petersburg och Moskva,
med stark närvaro i Sverige och Baltikum
• Brett sortiment inom alla brödkategorier, med uppskattade
varumärken som Fazer, Oululainen, Skogaholm, Hlebnyj Dom, Druva
och Gardesis
• Bagerier i Finland, Sverige, Ryssland, Lettland och Litauen
• 50 butiksbagerier i stormarknader i Finland
• Bake off-enheter under varumärket Fazer inom detaljhandeln i
Ryssland och Finland
• Försäljning i över 20 länder

Ca 6 460 anställda Omsättning 587 MEUR
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FRAMGÅNGSHISTORIA

Hälsosamma, hållbara val genom brödinnovationer
• I goda Fazer Fröbröd har en tredjedel av mjölet ersatts med hälsosamma
frön och korn. De tre utsökta bröden – havre, råg och glutenfri – har också
högt fiberinnehåll
• I Ryssland introducerade Fazers Hlebnyj Dom-brödsortiment det nya
brödet Hercules som innehåller extra mycket järn och vitaminer
• Fazer Syrsbröd, det första brödet i detaljhandeln som innehåller hållbart
insektsprotein, fick uppmärksamhet världen över vid lanseringen

Varför?
Konsumenter i kategorin
förpackat bröd är allt mer
intresserade av produkter som
främjar välmående.
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Vad?
Hälsosamma ingredienser
som frön, korn och
havre.

© Fazer. All rights reserved

Fazer Konfektyr
• Finlands ledande konfektyrföretag. Stark marknadsställning i Sverige,
Baltikum och inom global Travel Retail
• Brett sortiment som omfattar alla konfektyrkategorier med varumärken
som Karl Fazer, Tutti Frutti, Dumle och Geisha
• All konfektyrtillverkning sker i Finland
• Försäljning i över 40 länder
• Ökad närvaro inom global Travel Trade genom försäljning på flygplatser
och andra platser i Asien och Mellanöstern

Ca 1 260 anställda Omsättning 331 MEUR
44

24.4.2018

© Fazer. All rights reserved

FRAMGÅNGSHISTORIA

100 % ansvarsfullt producerad kakao
• I Fazers chokladprodukter används endast
ansvarsfullt producerad kakao
• All Fazers kakao är certifierad enligt UTZ,
Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa
Programme eller köps genom direkta
odlarprogram
• Till fördelarna med de direkta
odlarprogrammen hör utveckling av
odlingsmetoder och -kunskaper, säker och
lämplig gödsling, förbättrad avkastning och
kvalitet på skördarna och bättre plantor
• Fördelarna för odlarsamhällena är att
barnarbete förebyggs och att samhällena
utvecklas, t.ex. genom brunnsbyggen
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Fazer Food Services
• Den ledande leverantören av måltidslösningar med över 1 100
restauranger i Finland, Sverige, Danmark och Norge
• Väletablerade varumärken inklusive Amica, Wip, Tastory och Fazer
Food & Co
• Serverar matinnovationer till över 400 000 matgäster dagligen och
säljer även via webbutiker och varuautomater
• Måltidslösningar för företag och industrier samt vård-, omsorg-,
utbildnings- och försvarssektorn
• Gastronomi, hållbarhet, hälsa och välmående samt säkerhet
är kärnan i vår verksamhet

Ca 6 380 anställda Omsättning 608 MEUR
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FRAMGÅNGSHISTORIA

Fazer Foodathon söker innovationer inom växtbaserade livsmedel
• I maj 2017 strålade internationella matproffs,
forskare, tänkare och innovatörer samman vid
Fazer Foodathon
• Utmaningen var att hitta innovativa och
välsmakande växtbaserade livsmedel
• Vid evenemanget undersöktes hur mat kan
vara en lösning på globala problem, genom att
kombinera näring och smak med hälsa och
hållbarhet
• Den vinnande innovationen var ett veganskt
äggsubstitut för matlagning och bakning
• Evenemanget var ett samarbete mellan Fazer
och nordiska EAT Foundation, vars mål är att
främja internationellt ansvarsfull och lönsam
livsmedelsproduktion
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Fazer Lifestyle Foods
• Fokuserar på vegetabiliska måltider, mjölkfria livsmedel, on-the-gosnacks och smoothies, frukostprodukter som gröt, flingor och müsli
• Bildades 2017
• Riktar in sig på moderna, hälsomedvetna konsumenter med hållbar
livsstil
• I produktsortimentet ingår fermenterade havreprodukter och
smoothies som säljs under varumärket Yosa respektive Froosh, båda
förvärvade 2017, samt Fazer Kvarns konsumentprodukter, som gröt,
flingor och müsli
• Inkluderar Fazer Kvarns mjöl, mixar och ingredienslösningar för
företag
• Nya produkter kommer att introduceras 2018
Ca 260 anställda Omsättning 99 MEUR
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FRAMGÅNGSHISTORIA

Froosh öppnade dörren till en ny kategori
• Genom förvärvet av det ledande nordiska
smoothievarumärket Froosh tog Fazer steget
in i en ny produktkategori och utökade sin
närvaro i detaljhandeln
• Froosh fungerar som en plattform för
affärsområdet Fazer Lifestyle Foods sortiment
av hälsosamma fruktbaserade produkter
• Froosh är ett perfekt svar på konsumenternas
växande krav på hälsosamma alternativ,
särskilt on-the-go
• Vid sidan av den starka ställningen i Norden
exporterar Froosh till exempelvis Baltikum,
Tyskland, Frankrike och Irland
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Fazer Retail
• Kombinerar Fazer Cafés i Finland och Gateau-bageributikerna i Finland
och Sverige
• Bildades i början av 2018
• Förmedlar hela varumärkesupplevelsen av Fazer
• Betoning på det genuina hantverket är uppenbar i all verksamhet, med
starkt fokus på högklassig service
• Allt kaffe som serveras i Fazer Cafés är certifierat
• 13 Fazer Cafés, caféer och restauranger i 3 varuhus i Finland, 37 Gateaubageributiker i Sverige och 14 i Finland

820 anställda Omsättning 49 MEUR
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FRAMGÅNGSHISTORIA

Urbana rytmer på nytt café i centrala Helsingfors
• År 2017 öppnade ett nytt Fazer Café i
Sanomahuset i centrala Helsingfors
• I byggnaden finns ett stort mediebolag och
flera andra företag
• Fazer Café Sanomatalo blev genast populärt
bland dem som arbetar i byggnaden och
besökare på museum och evenemang i
närheten
• Det nya caféet ser till att göra varje besök till
en unik, skräddarsydd upplevelse – till
exempel får stamkunder rösta fram
smoothiesmakerna
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Fazer Experience erbjuder njutningar för alla sinnen
• Öppnade 2016 när Fazer firade 125-årsjubileum
• Demonstrerar unik finsk arkitektur
• Besökare kan bland annat utforska en råvaruträdgård, se hur
tillverkning av choklad eller surdegsbröd går till, lära sig om kost och
näring eller besöka en utställning
• Caféet i Fazer Experience är särskilt känt för sina läckra
weekendbruncher
• Butiken i Fazer Experience säljer ett urval av nyheter och traditionella
Fazer-produkter
• Fazer Experience hade över 180 000 besökare 2017
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6. Våra medarbetare
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Fazers värderingar

Kunden i fokus
Målsättningen är att alltid
överträffa våra kunders
förväntningar
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Utmärkt kvalitet

Samarbete

Ansvarstagande
i allt vi gör

Vi samarbetar och
respekterar varandra
© Fazer. All rights reserved

Fazer som arbetsgivare
• Fazer är ett prestationsdrivet företag vars mål är att vara en ansvarsfull
arbetsgivare som kontinuerligt erbjuder människor jobb och
utvecklingsmöjligheter
• Fazers riktlinjer för välmående på jobbet omfattar följande områden:
ledarskap, flexibilitet i arbetet, säkerhet, kompetens, meningsfullhet,
hälsa, gemenskapskänsla och medarbetarskap samt hantering av
arbetslivscykeln
• Fazer utvecklar ständigt sin högpresterande kultur, som betonar
gemensamt ansvar för företagets framgångar
• Fazer utvecklar en mångkulturell arbetsgemenskap som en styrka och
en framgångsfaktor

Vid utgången av 2017 sysselsatte Fazer ca 15 480 personer
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Fazer beteenden

• Vi blickar framåt
• Vi pratar, lyssnar och
visar respekt

Vi
utvecklar

Vi
engagerar
oss
Fazers

värderingar

• Vi levererar resultat
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• Vi samarbetar och
utbyter kunskap
• Vi utvecklar oss själva
och våra arbetssätt

• Vi tar initiativ,
hittar lösningar och
håller våra löften
• Vi tar ansvar

• Vi frågar, får och ger
feedback

Vi
presterar

© Fazer. All rights reserved

FRAMGÅNGSHISTORIA

Arbetsrotation skapar möjligheter att utvecklas
• Under 2017 fortsatte Fazer att utveckla sina processer för arbetsrotation
och intensifierade implementeringen
• Målet på koncernnivå är att ge medarbetarna möjlighet till yrkesmässig
utveckling och att lära av varandra
• Fazer strävar efter att erbjuda utvecklingsmöjligheter genom att utnyttja
medarbetarnas kunskaper utanför deras nuvarande roller
• Arbetsrotation stöder mångfaldsarbetet, eftersom lämpliga nya uppgifter
kan hittas för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga, till exempel
efter sjukledighet eller inför pensionering
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Över 15 000 anställda internationellt
Anställda per affärsområde

Fazer Bageri 6 457
Fazer Food Services 6 384
Fazer Retail 820
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Fazer Konfektyr 1 263
Fazer Lifestyle Foods 258
Övriga 296

Anställda per land

Finland 6 972
Sverige 3 280
Ryssland 2 990

Danmark 1 018
Norge 490
Lettland 317

Litauen 272
Estland 138
Japan 1

© Fazer. All rights reserved

7. Företagsansvar
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Hur vi odlar, producerar och
konsumerar mat har stor
inverkan på miljön, samhället
och vårt välmående.

Kan mat vara
en lösning?
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Företagsansvar

Fazer skapar mat med mening.
Med det menas att vi stödjer människors
dagliga välmående, utnyttjar jordens
resurser på ett hållbart sätt och skapar
gemensamt värde i samhället.
Fazer bidrar genom att göra hållbara
matval enkla.
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Fazers förhållningssätt till
FN:s mål för hållbar utveckling
• FN har antagit 17 globala mål för hållbar
utveckling för att utrota fattigdom, motverka
ojämlikhet och orättvisa och bekämpa
klimatförändringarna senast 2030
• Som ett matföretag med internationell
verksamhet ser Fazer sina möjligheter och
sin inflytelserika roll när det gäller att
förespråka dessa mål, som i många fall går
hand i hand med företagets egna
hållbarhetsmål
• Under 2017 har koncernen identifierat de
mest relevanta målen för vart och ett av sina
delområden inom ansvarstagande och
undersökt hur de nuvarande åtgärderna
bidrar till att genomföra de 17 globala målen
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Höjdpunkter inom företagsansvar 2017

• Anseendet utvecklades positivt på alla
huvudmarknader
• Riktlinjer för hantering av trakasserier
utarbetades
• Resultaten i medarbetarundersökningen förbättrades
• HR-visionen 2022 färdigställdes
• Rollbyte och arbetsrotation
utvecklades ytterligare
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• 100 % ansvarsfullt producerad kakao
användes
• 100 % RSPO-certifierad palmolja
användes
• Blev medlem i Roundtable for
Responsible Soy
• Hållbara livsmedelslösningar
utvecklades, t.ex. syrsbrödet
• Nytt forskningssamarbete inom
programmet Fazer Brainhow inleddes
• Vegetariska restaurangkonceptet
Wicked Rabbit lanserades

• Principer för hållbar spannmålsodling
började implementeras
• Svinnkampanjer för att minska lager-,
buffé-/portionerings- och tallrikssvinnet
arrangerades
• 97 % av avfallet gick till återvinning
eller energiproduktion
• 88 % förnybar elektricitet på
produktionsanläggningarna; 100 %
förnybar elektricitet i Finland, Sverige
och Lettland användes

© Fazer. All rights reserved

Vi skapar mervärde för intressenterna
• 2017 sysselsatte Fazer-koncernen 15 478 personer i nio länder
• Betalade 561 miljoner euro i löner och andra indirekta personalkostnader
• Betalade 23 miljoner euro i skatter och donationer
• Köpte varor och tjänster för 913 miljoner euro av 10 058 leverantörer
• Investerade 62 miljoner euro (operativa investeringar)
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Fazer Brainhow – hjärnvänlig mat
• Fazer Brainhow är Fazers forsknings- och affärsutvecklingsprogram
• Vi undersöker sambandet mellan mat och kognitiva färdigheter
• Vi har ett holistiskt fokus – utöver näring fokuserar vi på såväl sömn som
fysisk och mental träning
• Vårt mål är att genom programmet Fazer Brainhow skapa innovativa
lösningar som bevarar och förbättrar hjärnkapaciteten och hälsan i olika
skeden av livet
• Under 2017 inledde Fazer Brainhow ett samarbetsprojekt med Nokia
och Nightingale Health med målet att få en holistisk syn på effekterna av
kost som har designats för att förbättra den kognitiva förmågan
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Matens framtid är grön
• En ökning av andelen grönsaker påverkar både konsumenternas
välmående och miljön
• Under 2017 bildades Fazer Lifestyle Foods med fokus på vegetabiliska
måltider och mjölkfria livsmedel
• Fazer Food Services fortsatte med initiativet Mer grönt genom ett antal
aktiviteter:
⎻ Nya goda vegetariska recept och veganalternativ
⎻ Kampanjen Mer grönt i restaurangerna
⎻ Tillämpningen av nudging fortsatte, vilket innebär att uppmuntra
matgästerna att välja mer grönsaker genom hur bufféerna utformas
och rätterna presenteras
⎻ Det nya vegetariska restaurangkonceptet Wicked Rabbit
uppmuntrar positiva attityder till vegetarisk mat
•

Fazer Foodathon sökte nya växtbaserade matlösningar
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Vi motverkar svinn
• Fazer Food Services organiserade svinnkampanjer för att minska buffé/portionerings- och tallrikssvinnet i restaurangerna
• Under 2017 ökade vi medvetenheten om svinn genom en
koncernomfattande workshop och specifika instruktioner för
medarbetarna
• I Sverige införde vi en konsumentapp i Gateau-bageributikerna för att
sälja produkter till kraftigt rabatterade priser nära stängningsdags
• Vi lyckades minska lager- och buffé-/portioneringssvinnet i
restaurangerna i Sverige och Danmark 2017
• 97 % av avfallet gick till återvinning eller energiproduktion
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Hållbar odling minskar övergödningen
• År 2017 publicerade vi våra principer för hållbar spannmålsodling som vi
utarbetat i samarbete med odlare
• Vi vill köpa spannmålsprodukter som har odlats med hänsyn till miljön
• Vi strävar efter att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruksodling
i våra vatten
• I samarbete med odlarna vill vi öka och främja tillämpningen av hållbara
odlingsmetoder
• Vi fortsätter att föra aktiv dialog med odlarna för att implementera
principerna
• Principerna för hållbar spannmålsodling ingår i Fazers åtagande för
Östersjön
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Praktiska steg mot energieffektivitet och
minskad klimatpåverkan
• Vårt mål är att öka andelen förnybar energi och minska
energiförbrukningen med 20 % senast 2020
• Prestationer 2017:

15 %

88 %

Minskad
energiförbrukning*

Förnybar elektricitet

100 %
Förnybar elektricitet i
Finland, Sverige, Lettland
och Litauen

• Praktiska steg för att förbättra energieffektiviteten på Fazer:
⎻ utveckla nuvarande produktionsanläggningar och processer
⎻ investera i energieffektiva lösningar (t.ex. värmeåtervinning)
⎻ minska mängden produktionsavfall
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*) Jämfört med nivån 2011
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