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Detta är Fazer
Fazer skapar meningsfulla matupplevelser. Vi kombinerar vårt gedigna arv med
djärva innovationer för att tillhandahålla utsökta smaker och minnesvärda stunder.
Känn och upplev den kärlek och omsorg vi lägger på allt vi gör.
Det är vårt jobb att få varje dag att smaka gott,
från morgon till kväll. Vi skapar högklassig mat
och delikatesser som ger glädje i människors liv.
Skulle du vilja ha en läcker chokladstund eller en
hälsosam lunch som ger din hjärna ny energi? Eller
skulle du hellre ta en specialkaffe med utmärkt
service på köpet eller njuta av doften av ugnsfärskt
hantverksbakat bröd? Hos oss får du allt detta och
mer därtill.
• Vi omvandlas till ett modernt, hållbart 		
matföretag så att vi kan tillgodose dina behov
ännu bättre, nu och i framtiden
• Vårt företag grundades 1891 i Finland av Karl
Fazer, en av sin tids rebeller och innovatörer
• Familjeägt

• Vårt team med 15 000 medarbetare
förverkligar vår mission – Mat med mening –
varje dag
• Njut av våra innovativa varumärken, 		
produkter och tjänster i åtta länder och på
över 40 exportmarknader
• Vår slogan: Vi skapar smakupplevelser
• Hållbarhet är en del i allt vi gör – exempelvis
är 100 procent av vår kakao ansvarsfullt 		
producerad
• Årets varumärkesbyggare 2017 i Finland, 		
utsedd av Annonsörernas förbund i Finland
• Bäst i sociala medier i Finland och Norden 		
2017, utsedd av Magenta Advisory

Vad betyder Fazer för oss?
Det som tilltalar mig är att vi är ett familjeägt
företag. Min fru jobbar här på Fazers dagis
och flera av mina barn har gått där som små.
Min äldsta dotter har också jobbat i företaget.
Fazer betyder familj för mig.
Henry Mäkinen, chef för lagerlogistik, Fazer
Konfektyr, Finland

Fazer är mitt andra hem. Och det är helt sant.
På 17 år har jag aldrig ens sökt något annat
jobb. Under dessa år har jag fått jobba med
många intressanta uppgifter inom Fazer. Och
fortfarande, efter alla dessa år, tycker jag att
allt vi gör är otroligt intressant.
Marianna Nenahova, försäljningschef, Fazer Bageri,
Ryssland

Det jag gillar bäst med att jobba på Fazer
är alla människor – både mina kollegor och
våra gäster. Att se gästerna nöjda är väldigt
givande. Jag har jobbat här så länge att våra
stamgäster vet att de kan vända sig till mig vid
problem – jag gör allt för att fixa dem.
Bobbo Carlström, assisterande restaurangchef,
Fazer Food Services, Sverige
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Våra affärsverksamheter utgår
från dina önskemål
Vi skapar glädje, välmående, inspiration och njutning i varje ögonblick. Alla våra
affärsområden har som mål att glädja och väcka entusiasm med meningsfulla
matupplevelser. Oavsett om det gäller en chokladask som du köpt till en kär vän
eller en måltid som du ätit i vår restaurang får du alltid njuta av matupplevelser
och tjänster, skäddarsydda för alla sinnen.

Fazer Lifestyle Foods
Vi förstår att du vill ta väl hand om både dig själv
och miljön genom den mat du äter. Därför grundade
vi Fazer Lifestyle Foods i mars 2017 för att bredda
vårt utbud av hållbar och hälsosam mat. Fokus ligger
på vegetabiliska måltider och on-the-go-snacks och
drycker. Har du testat våra smoothies som tillverkas
av färska och hälsosamma frukter under varumärket
Froosh? Eller våra Fazer Alku-müslisorter som du
kan äta med mjölk, yoghurt eller hur du vill? Enkelt
och supergott.

Fazer Bageri

Fazer Konfektyr

Fazer Food Services

När du smakar på våra bröd och bakverk kan du
känna att de har bakats med stor omsorg. Våra
klassiska, älskade brödprodukter äts redan i många
hem runt om i Norden, Baltikum och Ryssland,
men vi skapar också hela tiden nya, goda alternativ,
både påspackat bröd och shop-in-shop-produkter.
De hälsosamma fröbröden vi lanserade 2017 har
till exempel redan blivit en favorit för många, unga
som gamla. Och det tar inte slut där! Vi fortsätter
att utveckla vårt sortiment för att erbjuda bröd
för alla smaker.

Våra älskade konfektyrprodukter och godsaker
skapar glädje i människors liv. Choklad är kärnan
i verksamheten. Vårt flaggskepp är välkända Karl
Fazer mjölkchoklad, Fazer Blå, som har uppskattats
av chokladälskarna i årtionden. Vi vill att världen
ska tråna efter vår choklad. Våra chokladprodukter
visar vägen i vår strävan efter att introducera
världens godaste smaker för en global publik.
Varje år lanserar vi spännande innovationer för
din njutning. Håll ögon och öron öppna – nya
fantastiska upplevelser är på väg.

Hundratusentals människor avnjuter Fazers noggrant
framtagna och balanserade måltider varje dag. Vi
skapar mångsidighet i måltiderna genom att uppmuntra
användandet av grönsaker och växtbaserade livsmedel.
Våra restauranger handlar om mer än bara mat: de
erbjuder också utmärkt service och minnesvärda
upplevelser. Det nya varumärket Fazer Food & Co
kommer att servera mat från morgon till kväll säsongssmaker, hälsosamma take away-alternativ
och snacks - i en välkomnande atmosfär. Varumärket
Amica kommer också att få ett nytt fräscht utseende.

Fazer Retail
Vi har grundat Fazer Retail som omfattar våra Gateaubageributiker i Finland och Sverige samt Fazer Cafés
i Finland, för att erbjuda fantastiska upplevelser för
alla sinnen. I våra caféer och bageributiker kan du
uppleva minnesvärda stunder och sätta guldkant
på vardagen. Detta innebär att vi investerar i vår
starka servicekultur och bjuder människor på nya
smaksensationer. Du kommer att märka vår utmärkta
service och bli bjuden på upplevelser som gör att du
vill komma tillbaka gång på gång – och kanske köpa
med dig nygräddat bröd hem!
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En spännande
framtid
Vår mission, vision och strategi
styr oss i den föränderliga
världen. De definierar vårt syfte
och våra ambitioner.
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Framtidens mat i dag
– vår riktning och strategi
Affärsmiljöer och konsumenters livsstil förändras i allt snabbare takt. På Fazer
samverkar vi hela tiden med människor för att ta reda på vad de önskar sig i dag
– och hur vi kan överraska dem i morgon. Vi utvecklar vårt utbud för att uppfylla
nuvarande och framtida önskemål och tillgodose individuella och kollektiva
smakpreferenser. Och din uppgift? Att njuta av livet ännu mer.

Vår mission: Mat med mening
Vår nya mission stödjer våra strategiska mål. Den öppnar nya
möjligheter att expandera och sprida vår passion och kärlek.
Vi kryddar allt vi gör med en gnutta extra glädje, välmående,
inspiration, passion och kärlek. Vi skapar magiska ögonblick
i vardagen – varje munsbit och upplevelse bär på smaken av
två oersättliga ingredienser: kärlek och hängivenhet.

Vår vision: Vi skapar glädje och
välmående med meningsfulla
matupplevelser
Vår vision ger en tydlig riktning och beskriver våra högre ambitioner. Den hjälper oss att ge människor skäl att älska våra
varumärken och att skapa magiska ögonblick vid varje tillfälle.
Vi vill glädja, överraska och skapa entusiasm genom att bidra
med njutning, välbehag och välmående i människors liv. Vi vill
göra gott för såväl människor som 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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Våra produkter och tjänster skapas med passion
för att du ska få glädjefyllda upplevelser och må bra,
men vi tar också hänsyn till att miljön ska må bra.
Hållbarhet är en del i allt vi gör.

Växa och expandera
Du vill utvecklas och det vill vi också. Fazers
förmåga att erbjuda minnesvärd mat och
njutningsfulla upplevelser uppskattas mycket i
Finland och över hela Norden, Baltikum och
Ryssland – men vi kommer inte att stanna där.
Vi söker hela tiden efter nya möjligheter att bredda
vårt utbud. Vi gillar att skapa tillsammans med andra
och välkomnar idéer om framtidens mat från dig.
För att bättre kunna tillgodose dina behov och
hjälpa dig att hitta dina favoritsmaker utvecklar
vi våra kompetenser inom digitala lösningar och
e-handel. Vårt innovationsarbete tar aldrig slut.

Trender som drivkraft
för förändring
Att rida på trenderna är en förutsättning för
framgång. Nya trender kan visa sig förändra
spelplanen och skaka om hela världen. Därför håller
vi på Fazer våra ögon, öron och smaklökar öppna.
Har du redan testat dessa?
Supermat - Flexitarism - Växtbaserad mat
Snacking - Kök från hela världen
Dagens trender visar att människor bryr sig om
hälsa och välmående för egen del, för dem de älskar
och för miljön. För många av oss är mat en källa till
stor glädje. Den nya, mobila livsstilen kräver mat
som är enkel att äta i farten. I en värld där allt kan
nås med ett klick får äkta och autentiska upplevelser
människornas uppmärksamhet.

Christophs hälsning
Vi på Fazer vill att du ska känna den omsorg
och passion vi lägger i allt vi gör. Vårt mål är
att bidra med fantastiska smaker och kärlek
i vardagen – idag, imorgon och långt in i
framtiden. Med våra starka varumärken kan
vi erbjuda allt fler människor meningsfulla
matupplevelser som ger näring och glädje,
som stödjer ditt välmående och samtidigt tar
hänsyn till miljön.
Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen
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Vi undersöker
matens värld
Vi vill överraska och glädja dig
med bästa möjliga matupplevelser.
För att göra det kombinerar
vi årtionden av erfarenhet,
ingredienser av hög kvalitet,
nyfikenhet och modern forskning.
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Erfarenhet + nyfikenhet +
vetenskap = innovation
Vi vill ge dig bästa möjliga matupplevelse, och för att göra det kombinerar vi
årtionden av erfarenhet, högkvalitativa ingredienser, nyfikenhet och modern
forskning. Här är några exempel på vår uppfinningsrikedom.

Innovationer i Fazer Lab
Våra team av experter inom forskning, utveckling
av ny affärsverksamhet och innovation jobbar
för att Fazer ska bli föregångaren i Norden
inom matinnovationer och livsmedelstekniska
innovationer. Teamen skapar insikter tillsammans
med kollegor på Fazer och startupföretag,
universitet och forskare. Hör av dig om du skulle
vilja samarbeta med oss!

Hjälp hjärnans funktioner
med hjärnvänlig mat
Din hjärna förtjänar precis lika mycket
uppmärksamhet som din kropp. Vi genomför
forskningsprogrammet Fazer Brainhow som
undersöker på vilka sätt mat kan stödja hjärnans
förmåga. I dagens hektiska värld utsätts vi ofta för
information i överflöd och vår hjärna pressas till
gränsen för sin förmåga. Vi undersöker hur kost,
sömn och träning – både mental och fysisk – kan
främja hjärnans välbefinnande och kognitiva förmåga.

Smak av innovationer
(och insekter)
Vi utvecklar och lanserar hela tiden intressanta
produkter som stödjer välmående och hållbarhet.
Vi var det första företaget i världen att lansera ett
insektbröd i livsmedelsbutiker, och Fazer Syrsbröd
fick uppmärksamhet i medierna världen över.
Under 2017 lanserade vi i Finland också det
hälsosamma Fröbrödet och goda Jyväshyvä
Lempikaura-snackskex som innehåller rotsaker.
Vårt rågbröd med lågt FODMAP-innehåll lämpar sig
för personer som behöver undvika svårabsorberade
kolhydrater (FODMAPs) som hos en del kan
orsaka matsmältningsproblem. I Ryssland lanserade
vi goda Fazer Rotfruktsbröd och hälsosamma
nyheter i produktserien Fazer Health Energy och
under varumärket Hlebnyj Dom.

Smaka på syrsbrödet, vi lovar att det inte
hoppar iväg!

Vi vet redan att till exempel broccoli är bra för
hjärnan eftersom den innehåller mycket folat
och att lax innehåller hälsosamma fettsyror som
stödjer hjärnans funktioner. Havre, mörk choklad,
jordgubbar och hasselnötter kan också främja
hjärnhälsan. Om du vill ta bättre hand om din
hjärna ska du med andra ord inkludera dessa
godsaker i din kost!
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Mat med
mening
Vi ser mat som en lösning när
det gäller både människornas och
miljöns välmående.
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Mat med mening
Mat gör skillnad. Mat upprätthåller liv, främjar hälsan och ger njutning.
De val vi gör när vi fyller våra tallrikar påverkar miljön, samhället och vårt
eget välbefinnande.
Våra matval återspeglar våra individuella preferenser,
men valen handlar om mer än bara smak. Mat har
miljömässiga, sociala och hälsorelaterade effekter;
mat kan vara en lösning som ger bättre livskvalitet.
Genom att välja hållbart producerad mat, lägga
tonvikten vid växtbaserade alternativ och äta en
balanserad kost kan du göra skillnad.

Enbart ansvarsfull kakao
100 procent av vår kakao – den viktigaste
råvaran i våra läckra chokladprodukter – är
ansvarsfullt producerad. Vi köper kakao via
UTZ, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa
Programme samt genom egna direkta program.
De direkta programmen ger oss möjlighet att
stödja hållbar kakaoodling hos odlare som står
utanför certifieringssystemen. På så sätt kan vi
säkerställa att odlarna får en skälig inkomst och
att odlarsamhällena, med hjälp av utbildning,
kan förbättra sin avkastning och lära sig mer om
kakaoodlingens miljömässiga och sociala effekter.

Hållbar odling minskar
miljöpåverkan
Spannmålsodling påverkar den biologiska mångfalden
och är en av orsakerna till övergödning. Vi har
utvecklat principer för hållbar spannmålsodling
tillsammans med odlare. Vi arbetar för att minska
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användningen av kemikalier vid odling samtidigt
som produktiviteten stöds. Principerna för hållbar
spannmålsodling ingår i vårt åtagande för Östersjön.

Vatten gör skillnad
Vattenbrist påverkar många områden och
hanteringen av avloppsvatten har ekologiska
effekter. Vi utvecklar som bäst en plan för vår
vattenhushållning. Målsättningen är att skapa
bättre förståelse för vattenrelaterade risker och
minimera dem i vår verksamhet och i värdekedjan.
I detta ingår bland annat att ständigt förbättra vår
avloppsvattenhantering, följa upp användningen av och
tillgången på vatten i våra inköp och samarbeta med
odlare för att minska övergödningen av Östersjön.

Vi motverkar svinn
Att minska matsvinnet har varit ett viktigt
ämne för oss i flera år, och vi har ordnat många
inspirerande och framgångsrika kampanjer för
att belysa frågan. Vi vill minska såväl matsvinnet i
restaurangerna och caféerna som råvarusvinnet i
produktionen. Tillsammans med våra leverantörer
har vi exempelvis kunnat använda grönsaker av
andrasortering i våra måltider. De är inte lika
vackra, men smakar precis lika gott som grönsaker
av förstasortering. I stället för att slänga överbliven
mat donerar vi den till välgörenhet.

Goda grönsaker på
varje tallrik
Grönsaker är hälsosamma och har relativt
liten klimatpåverkan. Vi skapar nya, goda
vegetariska recept som är till glädje för alla våra
restauranggäster. Vi erbjuder också växtbaserade
och mjölkfria produkter, till exempel goda Yosahavresnacks, genom vårt nya affärsområde Fazer
Lifestyle Foods. År 2017 arrangerade vi Fazer
Foodathon för att hitta nya lösningar inom
växtbaserade livsmedel.

Tankar från våra medarbetare
Det är viktigt för mig att Fazer följer etiska
principer vad gäller till exempel mänskliga
rättigheter och icke-diskriminering. I Ryssland
har vi ett projekt där unga som har bott i en
SOS Barnby ges möjlighet att få jobb på Fazer.
Vi har redan anställt fyra personer: två med
fast anställning och två som jobbar deltid.
Renata Tsvetkova, ledande specialist inom HR,
Fazer Bageri, Ryssland
Vår köksmästare är mycket fokuserad på
hållbar matlagning. Vi använder alla delar vi
kan av grönsakerna, eftersom det som kan
kännas som bara lite matsvinn blir mycket
matsvinn i stor skala. Till exempel ser vi till att
använda hela broccolin i matlagningen och har
inget svinn alls. Vi lagar mat efter säsongerna
och använder bara svenskt fläskkött.
Helene Urdin, Food & Beverage Manager, Fazer
Food Services, Sverige
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Smaka och
upplev den
kärleken
och omsorg
vi lägger i
allt vi gör
Vi vill glädja, överraska och
skapa entusiasm genom att bidra
med njutning och välbehag i
människors liv.
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En stund med Fazer

#visitfazer

Vi skapar magiska stunder i människors liv genom att addera kärlek och
hängivenhet till varje Fazer-munsbit och -upplevelse.

Fazer Experience:
njut med alla sinnen
Besökscentret Fazer Experience i Vanda i Finland
är vårt sätt att välkomna dig till Fazers värld. Vi
öppnar våra dörrar för att visa dig hur vår berömda
choklad tillverkas och hur våra bröd får sin unika
smak. Du får promenera i en frodig trädgård med
växter som används som råvaror i våra recept –
från finländska rönnar, äppelträd och sockerbetor
till mer exotiska växter som kakao, den viktigaste
råvaran i choklad, och peppar.
Barn älskar att delta i barnkalas på Fazer
Experience och deras far- och morföräldrar kan
besöka intressanta utställningar medan barnen
leker. Bjud din familj på en veckoslutsbrunch på
caféet eller följ med på en guidad rundtur – på
språket mandarin om du så önskar! Få kostråd
av vår robot, och glöm inte att anmäla dig till en
lakritsprovsmakning eller en bakskola där du får
lära dig att baka surdegsbröd. I besökscentret finns
också en butik där våra nyheter alltid lanseras först.
Vi önskar dig välkommen att uppleva och smaka
på Fazers läckra värld! Glöm inte att kolla in
#visitfazer.
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Prova det här!
Vi bjuder på några enkla tips för att skapa ett härligt mys hemma, på jobbet eller var
som helst när du vill ha en uppfriskande paus. Njut av den hälsosamma kombinationen
av blåbär och havre eller finn inre ro med sammetsmjuk mörk choklad.

Vegansk rågröt med blåbär (4 portioner)
2 dl (rågade)
½ dl

djupfrysta blåbär
socker

Chokladmeditation

Tina upp blåbären. Blanda dem med socker.
1 dl (rågad)
½ dl
⅔ dl

Fazer Alku-flingor ”Den godare havregrynsgröten”
havrekli
linfrö

Återhämtning och stresshantering är något som blir allt viktigare att kunna. Skulle choklad kunna hjälpa dig
att bli bättre här? Testa chokladmeditation hemma eller under arbetsdagen och njut av en avkopplande paus:

Blanda havreflingor, havrekli och linfrö.

1) Välj en plats där du känner dig bekväm

1 burk (400 g)
En skvätt

2) Placera en bit Fazers mörka choklad nära dig

Yosa Naturell, ett havrebaserat alternativ för yoghurt
citronsaft (enligt smak)

Rör ihop alla ingredienser noggrant i en bunke. Täck bunken med folie och låt gröten svälla i kylskåp i ett
par timmar. Portionera upp i dessertskålar och garnera till exempel med färska blåbär och havreflingor.

3) Fokusera på din andning, andas lugnare och bibehåll en lugn andningstakt
4) Placera chokladbiten i munnen mot gommen

(Beroende på hur tjock konsistens och kraftig sötma du vill att gröten ska ha kan du minska/öka mängden
havreyoghurt och socker.)

5) Slut ögonen och känn hur du känner dig, utan att bita i chokladen

Njut av den läckra rågröten!

7) Njut av och var närvarande i den avkopplande stunden. Stressa inte

Receptet är skapat av Piia Raunio, Culinary Innovator, Fazer Food Services, Finland

8) När du är klar med övningen kan du njuta av chokladen på önskat sätt

6) Låt chokladen sakta smälta i munnen

Chokladmeditation av Mia Jokiniva www.miajokiniva.com

Läs mer om våra prestationer och resultat under 2017 och vårt arbete inom hållbarhet i vår årsredovisning
på adressen www.fazergroup.com/sv/arsredovisning
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no

Facebook
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Snapchat

Pinterest

Youtube

Twitter

Instagram

Linkedin
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