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Året i korthet
Om Fazer

Året i korthet
Under 2020 fokuserade vi på implementeringen av vår strategi. Trots
exceptionella omständigheter till följd av coronapandemin, var vårt
övergripande resultat positivt. Vi lyckades nå flera viktiga milstolpar i vår
strategi, där innovation och foodtech spelar en viktig roll.
I början av året slutförde vi försäljningen av Fazer Food Services,
vilket gjorde det möjligt för oss att starkare fokusera på snabbrörliga
konsumentprodukter (FMCG). Under våren blev Fazer Retail en del av Fazer
Konfektyr, vilket leder till att vi bättre kan nyttja caféer och butiker för att
stärka konsumentdialogen och introducera nyheter.

I början av 2020 förvärvade vi Vuohelan Herkku, ett finskt företag som
specialiserar sig på glutenfria bageriprodukter. Förvärvet gjorde oss till
en av de största aktörerna på marknaden för glutenfria bageriprodukter i
Finland. Integrationen av Kaslink, förvärvat 2019, slutfördes.
Bygget av vår havrebaserade xylitolfabrik i Lahtis i Finland framskred och
produktionen kommer att inledas under 2021. Dessutom inledde vi ett
investeringsprogram som väsentligt ökar vår havrekvarnskapacitet i Lahtis
och i Lidköping i Sverige. Vi gjorde ytterligare en investering i Solar Foods
och blev den största aktieägaren i detta spännande foodtech-företag.
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Under 2020 lyckades vi nå flera viktiga
milstolpar i vår strategi, där innovation of
foodtech spelar en viktig roll.
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För att höja effektiviteten i våra verksamheter beslutade vi att
genomföra omfattande strukturella förändringar. Som en följd
flyttade vi produktionen av non-dairy produkter från S:t Karins till
vår fabrik i Koria och produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi
från Högfors till vår fabrik i Villmanstrand. Transformationsinitiativen
i Fazer Bageri Sverige och Fazer Bageri Ryssland framskred och flera
initiativ för att förbättra effektiviteten genomfördes i hela koncernen.
Vi skärpte vårt fokus på att alltid sätta konsumenten först och
anpassade företagets värderingar till vårt varumärkeslöfte för att vara
ännu mer meningsfulla och relevanta för konsumenterna. Vi står för
Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet. Vår vision, För
perfekta dagar, beskriver vår gemensamma riktning.
Fazer-koncernens omsättning var stabil på föregående års nivå och
uppgick till 1 101,2 M€ 2020. Fazer Bageri omsatte 548,6 M€, Fazer
Konfektyr 400,1 M€ och Fazer Lifestyle Foods 176,7 M€.
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Starkt år i en utmanande
affärsmiljö
Fazers förmåga att stå emot pandemin i kombination med åtgärder
för att förbättra lönsamheten resulterade i ett starkt finansiellt
resultat för 2020.
År 2020 karakteriserades av den globala pandemin och de föränderliga
utmaningarna relaterade till den. Alla våra marknader påverkades
av covid-19-pandemin. De verksamheter som drabbades hårdast
var vår Retail-verksamhet, som omfattar Fazer Cafés och Gateaubageributikerna, Travel Retail inom Fazer Konfektyr och verksamheten för
djupfrysta bageriprodukter. On-the-go-kategorierna minskade eftersom
konsumenterna reste och åkte kollektivt i mindre omfattning. Tack vare
flera initiativ för att förbättra effektiviteten och våra medarbetares
professionalism och flexibilitet kunde vi säkerställa kontinuitet i
verksamheten, hjälpa samhället och stödja våra kunder. Med hänsyn
till den dramatiska krisen och nedgången är jag mycket stolt över
vårt resultat under 2020. Den resiliens som vår verksamhet visade, i
kombination med våra åtgärder för att förbättra lönsamheten särskilt inom
bageriverksamheten i Ryssland och Sverige, resulterade i ett bra finansiellt
resultat för 2020. Vår omsättning var fortsatt stabil på föregående års nivå
och vår lönsamhet förbättrades.
Avyttringen av Fazer Food Services i början av året var startskottet för vår
resa mot ett integrerat företag inom snabbrörliga konsumentprodukter
(FMCG). Under 2020 vidtogs flera åtgärder för att driva intern
effektivitet, synergier och mervärde. Vi började implementeringen av
en ny operativ modell som inkluderade ändringar i den kommersiella
organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering av
koncernfunktionerna. Dessutom vidtogs åtgärder för att öka effektiviteten
inom tillverkningen. Vi beslöt att flytta produktionen av xylitolpastiller och
-tuggummi från fabriken i Högfors till Villmanstrand och produktionen av
Fazer Yosa-havreprodukterna från S:t Karins till Koria i Finland.

Koncernchef Christoph Vitzthum:
“Fazers förmåga att stå emot pandemin i
kombination med åtgärder för att förbättra
lönsamheten resulterade i ett starkt
finansiellt resultat för 2020.”

Vi fortsatte också att implementera vår tillväxtstrategi i enlighet med
vår uppdaterade vision För perfekta dagar. Under året fortsatte Fazer
Bageri och Fazer Konfektyr att stärka sina positioner på marknaderna,
särskilt i Finland, men även på andra hemmamarknader. Fazer Bageris
omvandlingsprogram i Ryssland och i Sverige framskred med goda resultat,
vilket stödde koncernens finansiella utveckling.
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Omvandlingsåtgärderna fortsätter i både Sverige och Ryssland, och den
9 februari 2021 meddelade vi att vi inför en ny operativ modell i Fazer
Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning
och samdistribution med Polfärskt, ett svenskt försäljningsbolag för
bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre.
Den nya distributionsmodellen kommer att öka vår flexibilitet och
höja våra servicenivåer gentemot kunderna, samtidigt som den är
miljömässigt mer hållbar.
Vår ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat i
Nordeuropa genom att ständigt identifiera nya kategorier och utöka
befintliga kategorier. Genom att investera i innovationer och foodtech
stärker Fazer sitt fokus på hållbara matlösningar för framtiden.
Under 2020 fortsatte bygget av Fazers xylitolfabrik. Xylitolfabriken,
som med hjälp av toppmodern teknik tillverkar xylitol av havreskal –
en biprodukt från havrekvarnsprocessen – är unik. Vi är mycket stolta
över att fabriken, som tillämpar principerna för cirkulär ekonomi, och
Fazers strategiska fokus på innovationer har fått erkännande av finska
Livsmedelsindustriförbundet som tilldelade fabriken priset Tähtiteko
2020 i november 2020. Fabriken kommer att invigas 2021.
Under året ökade Fazer sitt aktieinnehav i Solar Foods och blev bolagets
största aktieägare med en ägarandel på 15 %. Solar Foods är ett finskt
foodtech startupföretag som har utvecklat en ny proteinråvara,
Solein®, ur CO2.
För att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och för att
tillhandahålla förstklassiga ingredienser för våra verksamheter fördubblar
vi havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige under
2021. Havre kommer fortsättningsvis att vara kärnan i Fazer Lifestyle
Foods verksamhet och en viktig råvara, särskilt inom bageriverksamheten.
Användningen av havre inom olika kategorier kommer att vidareutvecklas.
Ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser behoven
hos konsumenterna är Fazer Havreris som lanserades i alla nordiska länder
2020. Denna nya innovation tilldelades det svenska Livsmedelspriset
2020. Starkt fokus kommer alltjämt att ligga på kategorierna non-dairy,
växtbaserade måltider och frukost. Systematiskt FoU-arbete bidrar till ett
brett urval av innovationer att bygga vidare på. Selektiva företagsförvärv
spelar en avgörande roll för att verkställa tillväxtplanen.

Fazer, som i år firar 130-årsjubileum, är en finansiellt stark
koncern och har en tydlig strategi för framtiden. Vi har höga
tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en
potentiell utvidgning av aktieägarbasen genom en börsnotering
någon gång i framtiden. Under de kommande åren eftersträvar
vi tillväxt både organiskt och genom olika mindre och större
transformativa M&A-möjligheter. Vi fortsätter att fokusera på våra
fyra strategiska tillväxtområden: utnyttja det ledande FMCGvarumärket för att stärka vår position i Finland, påskynda vår
tillväxt genom innovationer, trendiga kategorier och foodtech,
utveckla en ledande position i Nordeuropa samt förbättra
den interna effektiviteten för att möjliggöra branschledande
lönsamhet. Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi, och
vi kommer att fortsätta utveckla hållbara matlösningar för
framtiden för att gynna både människorna och vår planet.
Vår framgång under 2020 och framstegen inom
implementeringen av vår strategi hade inte varit möjliga utan
den styrka, passion och beslutsamhet som våra medarbetare
uppvisade. Tillsammans kommer vi att fortsätta bygga vidare på
de fyra grundstenarna av vår strategi, utveckla vår företagskultur
för att ytterligare stöda vår omvandlingsresa och beslutsamt
arbeta för att förverkliga vårt åtagande i Science Based Targets
Initiative, som kommer att handleda oss i vårt arbete för att
minska utsläppen av växthusgaser. Vi förväntar oss att Fazers
omsättning och den jämförbara rörelsevinsten förbättras under
2021 jämfört med föregånde år, förutsatt att utvecklingen av
covid-19-pandemiläget och det allmänna ekonomiska klimatet
inte försämras. Vi fortsätter följa läget mycket noggrant och agera
med likadan beslutsamhet och flexibilitet som 2020.
Sist men icke minst vill jag tacka alla våra samarbetsparter och
intressegrupper för engagemanget och stödet under 2020.
Christoph Vitzthum
Koncernchef
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Affärsmiljö
Vi fokuserar på matupplevelser och skapar glädje och välmående genom
våra högklassiga produkter och tjänster för människor i Norden, Baltikum,
Ryssland och internationellt i omkring 40 olika länder. Vi fokuserar
på marknaderna för bageri- och konfektyrprodukter samt non-dairy
och växtbaserade livsmedel. Vi är också en stor aktör på marknaden
för kvarnspannmål i Norden och i allt högre grad inom foodtech. Vår
verksamhet påverkas av förändringar i det ekonomiska läget, marknadens
utveckling, konsumtionstrender och konsumenternas beteende.
Covid-19-pandemin påverkade livet ur många perspektiv – folkhälsan,
hushållens konsumtion och inkomst, sysselsättningen, turismen och de
sociala kontakterna. Även FMCG-sektorn drabbades hårt och företagen
tvingades anpassa sig snabbt till de föränderliga omständigheterna och
restriktionerna samt förutse förändringar i konsumentefterfrågan.
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Förändrat konsumentbeteende på alla marknader
Konsumentbeteendet förändrades på många sätt till följd av covid-19pandemin. Beroende på hur länge pandemin varar kan dessa förändringar
vara tillfälliga eller mer bestående. Den mest uttalade förändringen
var ökningen i antalet måltider som intas i hemmet, i och med att
restaurangerna antingen var stängda eller undveks. Den sociala
distanseringen medförde också en avsevärd ökning inom webbhandeln
och av matleveranser.
Vissa trender som fanns före covid-19 har tydligt förstärkts, men pandemin
har även polariserat vissa konsumtionstrender. Hälsotrenden har ökat
i många år och accelererade ytterligare då människor blev allt mer
medvetna om kostens betydelse som en del av en hälsosam livsstil.
Samtidigt ökade även snabbmat och godsaker i popularitet, speciellt i
och med att pandemin begränsade tillgången till andra tidsfördriv och
njutningar. Hygienen blev snabbt en av konsumenternas preferenser, vilket
påverkade efterfrågan på bland annat oförpackade produkter som lösgodis.
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Den ekonomiska osäkerheten ökade priskänsligheten, en
trend som även kunnat ses under tidigare kriser, och ökade
populariteten av lågprisalternativ. Lokalproducerade livsmedel
och råvaror fortsatte att tilltala konsumenterna som eftersträvar
transparens och säkerhet, en utveckling som ytterligare stöddes av
inrikesturismen.

Valutakurserna påverkade omsättningen
Valutakurserna, och framför allt den försvagade ryska rubeln,
påverkade omsättningsutvecklingen negativt under år
2020. Valutakursförändringarna påverkade bland annat kostnaderna
för sålda varor för Fazer Konfektyr i Sverige och Ryssland.
Kakaoinköpen, som görs i brittiska pund, påverkades också.

Marknadstillväxt inom bageri, konfektyr och non-dairy
I Finland vände bagerimarknaden med ökad tillväxt mot slutet av
året. Bake off-marknaden återhämtade sig snabbt, samtidigt som
marknaden för förpackade färska bageriprodukter presterade bra
hela året. I Sverige ökade marknaden varje månad efter covid-19pandemins utbrott. I Ryssland började marknaden gradvis att
återhämta sig under tredje kvartalet. De lägre prissegmenten
fortsatte att öka i Baltikum och Ryssland.
Konfektyrmarknaden växte i Finland och Sverige. I Finland låg
Fazers marknadsandel nära fjolårsnivån och i Sverige ökade
marknadsandelen. Travel retail-marknaden stod stilla på
grund av reserestriktionerna orsakade av covid-19-pandemin.
Inom Fazer Retail påverkade distansarbete, restriktioner och
rekommendationer gällande folksamlingar i kombination med
allmän försiktighet kundtillströmningen till butiker, särskilt
i stadskärnor och köpcentrum. Inom Fazer Lifestyle Foods
fortsatte marknaden för non-dairy att öka och frukostkategorin
stärktes. Efterfrågan på havre- och rågmjöl var fortsatt stark inom
kvarnverksamheten. Smoothie-kategorin minskade särskilt i
on-the-go-kanalerna, eftersom konsumenterna reste och åkte
kollektivt i mindre omfattning.

Året i korthet
Om Fazer
Vår verksamhet

Året i korthet

Nyckeltal
Koncernens
omsättning per land , M€

Koncernens
omsättning, M€

OMSÄTTNING PER LAND

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Förvaltning
och ledning

Hållbarhet

1 029,2

■ Finland 56 % ■ Estland 2 %
■ Sverige 21 % ■ Lettland 1 %
■ Ryssland 13 % ■ Danmark 1 %

■ Litauen 1 %
■ Norge 1 %
■ Övriga 3 %
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Höjdpunkter 2020
Under 2020 fokuserade vi på implementeringen av vår strategi
i alla våra verksamheter och funktioner. Trots de exceptionella
omständigheterna till följd av covid-19-pandemin utvecklades vårt
övergripande resultat positivt.
Att säkerställa personalens hälsa och säkerhet under covid-19pandemin var av yttersta vikt. Vi vidtog kraftfulla åtgärder för
att säkerställa en normal verksamhet och handlingskraft på alla
produktionsanläggningar i alla länder.
Slutförandet av försäljningen av Fazer Food Services i början av
året gjorde att vi kunde lägga större fokus på att implementera och
genomföra vår FMCG-strategi och på att stärka vår marknadsposition.
Vi förvärvade Vuohelan Herkku, ett finskt företag med expertis
inom glutenfri bakning. Genom förvärvet kunde vi ytterligare stärka
vår marknadsposition i Finland som en av de största aktörerna på
marknaden för glutenfritt.
Bygget av vår nya xylitolfabrik, som omvandlar oätliga biprodukter
från havrekvarnsprocessen till produkter med högt mervärde,
framskred enligt plan. Investeringen är ett exempel på vårt arbete för
att främja cirkulär ekonomi.
Företagets värderingar anpassades till vårt varumärkeslöfte och
våra beteenden förnyades. Fazers nya värderingar är Nordisk
frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet och vi implementerar
dem i allt vi gör.
Det strategiska partnersamarbetet med Solar Foods fortsatte. Fazer är
den största aktieägaren i företaget.
För att ytterligare accelerera vår tillväxt stärkte vi vår
konsumentorientering för att vara ännu mer meningsfulla och

Vår framgång under 2020 och framstegen
inom implementeringen av vår strategi hade
inte varit möjliga utan den styrka, passion och
beslutsamhet som våra medarbetare uppvisade.
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De pågående transformationsprogrammen i Fazer Bageri i Sverige och i
Ryssland fortsatte framgångsrikt med en positiv inverkan på lönsamheten.
Vi lanserade innovativa nyheter i alla våra kategorier, bland annat den
mjölkfria HavreChoco, produktfamiljen Kiireetön med butiksgräddade bröd
av premiumkvalitet och det växtbaserade måltidstillbehöret Havreris.
Fazer fick flera externa erkännanden, bland annat svenska Livsmedelspriset
2020 för Havreris, finska Tähtiteko 2020 för havrexylitolfabriken samt
guldmedalj i Finnish Comms Awards för Tutti Frutti-kampanjen på TikTok.

Finansiell
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Förvaltning
och ledning

Hållbarhet

Vår verksamhet

relevanta för konsumenterna. Vi följer noggrant med förändringarna
i konsumentbeteendet för att tillgodose de framväxande behoven av
produkter och tjänster.

Ett utmärkt exempel på Modig kreativitet: Vi lyckades undvika att
100 000 kg djupfrysta bageriprodukter, ursprungligen avsedda
för hotell och restauranger, gick till spillo genom att öppna en
drive-in-butik för konsumenter i Vanda och Lahtis i Finland.
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Om Fazer

Vi fokuserar på
matupplevelser
Fazer fokuserar på matupplevelser, skapar glädje och välmående.
Fazers historia började för nästan 130 år sedan när Karl Fazer
öppnade sitt första café i Helsingfors. Under årtiondena har Fazer
vuxit till ett internationellt företag med fokus på matupplevelser. Vi
kombinerar högt älskade och uppskattade varumärken med en aldrig
sinande nyfikenhet för nya smaker, och styrs i detta arbete av våra
värderingar: Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig kreativitet.
Vi samarbetar för att uppfylla vår mission: Mat med mening.
Oavsett om det gäller en näringsrik frukost, ett snabbt mellanmål på
eftermiddagen eller en godsak på kvällen, skapar Fazers produkter
glädje och välmående i människors vardag. Hållbarhet är kärnan i
allt vi gör. Vår starka konsumentorientering och vårt skärpta fokus på
snabbrörliga konsumentprodukter gör det möjligt för oss att skapa
dagens smaker samtidigt som vi redan utforskar morgondagens
preferenser. Vi jobbar För perfekta dagar, och ger därigenom
vår vision liv.

Vår starka konsumentorientering och
vårt skärpta fokus på snabbrörliga
konsumentprodukter gör det möjligt för oss att
skapa dagens smaker samtidigt som vi redan
utforskar morgondagens preferenser.
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Om Fazer

Mission och vision
Genom att erbjuda Mat med mening skapar Fazer glädje, hälsa och
välmående i det dagliga livet, och gör samtidigt gott för planeten. Vår
vision, För perfekta dagar, tar oss på en gemensam resa för att skapa
minnesvärda ögonblick och nya matupplevelser för människor.
Mat är en källa till glädje, näring, hälsa och inspiration. När vi skapar
matupplevelser tar vi noggrant hänsyn till konsumenternas behov
och preferenser. Föränderliga smak- och konsumtionsvanor styr vår
produktutveckling och uppmuntrar oss att skapa morgondagens
smakinnovationer.
Det globala livsmedelssystemet utvecklas som svar på
befolkningsökningen och vi deltar i denna förändring. Vi vill göra
vårt för att erbjuda hållbart producerade livsmedel som främjar
människors välmående. Samtidigt vill vi skapa stunder av glädje – i
dag, i morgon och långt in i framtiden.

Vår mission: Mat med mening
Vår mission, Mat med mening, förklarar varför vi finns. Vi fokuserar på
matupplevelser och vårt engagemang avspeglas i denna mission. Vi är
stolta över vårt hantverk och skapar varje bröd, chokladkaka och smoothie
med kärlek och hängivenhet. Vi vill att konsumenterna ska njuta av
varje smak och doft.
Vi skapar produkter och tjänster som människor njuter av och uppskattar. Vårt
hälsosamma, goda och hållbara sortiment underlättar vardagen för människor
som lever ett hektiskt liv. Oavsett om människor behöver en snabb paus med ett
hälsosamt mellanmål eller en stund av njutning tillsammans med vänner erbjuder
vi en lösning. I allt vi gör beaktar vi den inverkan vi har på människorna, planeten
och verksamheten.
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I enlighet med vårt syfte skapar vi matupplevelser och nya
traditioner för hållbara livsstilar. Vi möjliggör individuella val och
upplevelser som skapar glädje och välmående. Vi skapar magi
genom genuina matupplevelser och innovationer samtidigt som
vi är trogna våra värderingar och vårt arv.

Finansiell
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Förvaltning
och ledning

Hållbarhet

Vår vision, För perfekta dagar, definierar vår gemensamma
riktning. Den styr vår resa tillsammans med konsumenterna och
kunderna och leder 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.

Vår verksamhet

Vår vision: För perfekta dagar
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Starkt fokus på implementeringen av
strategin
Fazer fokuserar på matupplevelser och på att skapa värde. Genom att
implementera vår strategi stärker vi vår position som ett ledande FMCGföretag. Trots omständigheterna, var 2020 ett år av aktiv implementering
av strategin för oss och vi gjorde framsteg inom alla våra verksamheter
och funktioner.

Förvaltning
och ledning

Vi uppdaterade vår strategi under 2020 för att bättre tillgodose
utvecklingen inom konsumentbehov och det övergripande
livsmedelssystemet. Fyra hörnstenar vägleder oss på vår resa:
•

Vi skapar en ännu starkare position som det främsta varumärket inom
FMCG i Finland.

•

Vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa.

•

Vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendiga
kategorier och foodtech.

•

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

För perfekta dagar

Hållbarhet

Vår verksamhet

Om Fazer

LJ

VÅ
R

AB

ES

K

R
MÄ

FÖ
RT
PO

U
AR
RV

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Fazers varumärkeslöfte:
Nordisk frihet
Äkta relationer
Modig kreativitet
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Vi påskyndar
vår tillväxt
genom innovationer,
trendiga kategorier
och foodtech.

VÅ

Northern Magic. Made Real.

ETE

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

Vi utvecklar
ledande positioner
i Nordeuropa.

Nordisk frihet
Äkta relationer
Modig kreativitet

Vi skapar
en ännu starkare
position som det
främsta FMCGvarumärket i Finland.

Vi implementerar en kulturförändring Vi utvecklar mat som en lösning
och stärker viktiga kompetenser för
för en mer hållbar planet
att möjliggöra vår omvandling.
och verksamhet.

Mat med mening
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Vår strategi stödjer vår mission, Mat med mening, och tar oss till vår vision,
För bättre dagar. Genomförandet av strategin stöds av vårt varumärkeslöfte:
Northern Magic. Made Real. som syns i hela vår produktportfölj och alla
våra varumärken. Fazers varumärkeslöfte avspeglas också i företagets
nyligen uppdaterade värderingar: Nordisk frihet, Äkta relationer och
Modig kreativitet.

ledande kategoripositioner i Norden, Ryssland och Baltikum och skapar
goda förutsättningar för att erbjuda våra produkter åt ett ökande
antal konsumenter i Nordeuropa. För att driva oss framåt på denna
resa har vi förenat utvalda kommersiella funktioner i Sverige, Norge
och Danmark för att till fullo kunna nyttja fördelarna av Fazer som ett
integrerat FMCG-företag.

Vår uppdaterade strategi och våra senaste framsteg inom
implementeringen av strategin inklusive avyttringen av affärsområdet
Fazer Food Services, bidrar till vår förmåga att nå våra mål. Våra mål att öka
våra marknadsandelar inom våra viktigaste marknader och kategorier med
organisk tillväxt påskyndad av förvärv, och en förbättrad EBITDA-marginal.
Den ökade lönsamheten och vår starka balansräkning säkerställer en
konkurrenskraftig utdelning med en utbetalning på över 50 procent.

Vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendiga
kategorier och foodtech

Vår strategi bygger på våra styrkor och blickar modigt framåt. Vi utforskar
aktivt möjligheter i våra nuvarande kategorier och utöver dem.

Vi skapar en ännu starkare position som #1 i Finland
Fazer är det ledande varumärket för snabbrörliga konsumentprodukter
(FMCG) i Finland och marknadsledare inom flera kategorier, som konfektyr,
bageriprodukter, kex, smoothies och frukostprodukter. Vi fortsätter att
ytterligare stärka vår position som det ledande FMCG-varumärket genom
att utveckla vår redan populära produktportfölj och nya innovationer för att
tillfredsställa de framväxande konsumentbehoven. Vi fortsätter att nyttja
vår roll som ett tillförlitligt varumärke och en pålitlig samarbetspartner
för att stärka våra strategiska partnersamarbeten med viktiga kunder. För
att säkerställa en ännu starkare position på FMCG-marknaden i Finland
skapade vi en enhetlig fältsäljorganisation och inledde ett program för
omvandling av marknadsföringen i hela företaget under 2020.

Vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa
Vårt finländska arv stöder oss i etableringen på marknader i Nordeuropa.
Vår målsättning är att ytterligare stärka närvaron och fortsätta att skapa
fler fästen utanför Finland och samtidigt bli en strategisk partner för
nordeuropeiska återförsäljare. Vi bygger på vår grund, som omfattar flera

Ett starkare FMCG-fokus erbjuder tydligare möjligheter för att
expandera och växa. Vår tillväxt kommer särskilt från trendiga
kategorier, innovationer och foodtech. Detta innebär att vi aktivt
förutspår konsumentbehov, kombinerar vårt unika erbjudande med
innovationer för att utforska trendiga kategorier och nyttjar våra styrkor
för att tidigt säkerställa en ledande roll inom foodtech-utvecklingen.
Foodtech driver förändring genom hela livsmedelsindustrin och har
gett upphov till helt nya nivåer av innovationer och idéer. Genom våra
styrkor vill Fazer ta en ledande roll i utvecklingen av foodtech. Utöver vår
xylitolfabrik som använder havreskal som råvara, utvecklar vi ständigt
ett stort antal initiativ inom foodtech enligt vår foodtechagenda och
ledande position inom havreinnovationer.
Under 2019 inledde vi samarbetet med Solar Foods för att tillsammans
forska i och utveckla Solar Foods uppfinning, den innovativa
proteinråvaran Solein®. Det strategiska partnersamarbetet fortsätter.
Fazer blev den största aktieägaren i företaget i och med att vi ledde
investeringsomgången i augusti 2020.
Förvärvet av Vuohelan Herkku i januari 2020 gav oss ett starkare
fotfäste på marknaden för glutenfritt och medförde att vi
blev en av de största aktörerna på marknaden för glutenfria
bageriprodukter i Finland.
Fazer Retail som består av Fazer Caféer och Gateauhantverksbageributikerna införlivades i affärsområdet Fazer Konfektyr
under 2020. Denna ändring hjälper oss att stärka konsumentdialogen
och att mer effektivt introducera nyheter och andra Fazer-produkter i
våra direkta konsumentkanaler.
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Vi är effektiva och arbetar på sätt som främjar våra mål att nå
branschledande lönsamhet
Avyttringen av Fazer Food Services i början av 2020 skärpte vårt fokus
och förbättrade våra möjligheter att implementera vår strategi som
ett integrerat FMCG-företag. Vi sätter större vikt vid enhetliga sätt att
arbeta och intern effektivitet i alla funktioner.
För att gå vidare med ett förtydligat FMCG-fokus krävs det att vi har
rätt kompetens och en kultur som stöder innovation, engagemang och
ansvarstagande. Vi sätter stor vikt vid att utveckla nyckelkompetenser,
engagera våra medarbetare, främja individuellt ansvar, utveckla framtida
ledare på Fazer och satsa på ständigt lärande.
Under 2020 inledde vi också ett koncernomfattande program för
omvandling av vår inköpsfunktion, för att göra våra sätt att arbeta
enhetliga och utnyttja synergier över verksamhetsgränserna. Dessutom
fortsatte vi att rationalisera vår tillverkning genom några avsevärda
förändringar, bland annat flytten av produktionen av non-dairy
produkter från S:t Karins till Koria och produktionen av xylitolpastiller
och -tuggummi från Högfors till vår fabrik i Villmanstrand. I början av
2021 meddelade vi ytterligare att vi inför en ny operativ modell i Fazer
Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal om återförsäljning
och samdistribution med Polfärskt, ett svenskt försäljningsbolag för
bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre.

Handlingskraft under oförutsägbara omständigheter
Snabba och oförutsedda förändringar i konsumentbeteendet till
följd av covid-19-pandemin medförde förändringar i efterfrågan.
Trots att vi blev tvungna att snabbt införa nya arbetssätt lyckades
vi fortsätta implementeringen av strategin. Vårt fokus på att sätta
konsumenten först visade sig vara avgörande när vi noggrant
undersökte och förutspådde förändringar och alternativa scenarier
för den framtida konsumentefterfrågan.
De exceptionella omständigheterna visade att vår strategi verkligen
är relevant och kan stå emot kriser och att vår organisation har
handlingskraft i tider av förändring.
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Fazer skapar värde
Fazers värdekedja inkluderar alla intressegrupper, från konsumenter,
kunder och leverantörer till medarbetare och aktieägare. Vi skapar
gemensamt värde som en koncern och genom våra verksamheter.
När vi skapar minnesvärda matupplevelser skapar vi också värde för alla
våra intressegrupper. Leverantörerna och samarbetsparterna är en del av
vår värdekedja som både bidrar till och drar nytta av vårt arbete. Vi betalar
skatt och skapar arbetstillfällen i länderna där vi är verksamma. Genom vårt

Förändringar i bland annat affärsmiljön, globala megatrender, risker,
möjligheter och styrning påverkar vår möjlighet att skapa värde. Vi beaktar
noggrant de effekter sådana förändringar har på vår verksamhet.

Våra viktigaste resurser
Personal
Ca. 8 500 medarbetare

Fazer-koncernen

Tillverkning och tjänster
21 produktionsenheter
Egen detaljhandel: caféer, bageributiker och
butiksbagerier sammanlagt över 160 enheter
Nätbutiker

€

Immaterialla tillgångar
Varumärken och anseende
Distributionsnätverk
Processer för innovationsskapande och
gedigen produktutveckling

Viktiga resultat och effekter

Våra värden och varumärkesteman

Nordisk frihet, Äkta relationer, Modig kreativitet
Våra verksamheter

Naturresurser
Råvaror till livsmedel och förpackningar
Vatten
Energi
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hållbara verksamhetssätt och våra investeringar i växtbaserade livsmedel
och foodtech, skapar vi också värde för vår planet.
Att minska miljöpåverkan är ett viktigt mål i alla våra verksamheter. Genom
noggrann hantering av leveranskedjan säkerställer vi råvaror, resurser och
tjänster som produceras på ett rättvist och resurseffektivt sätt, samtidigt
som vi beaktar klimataspekterna i varje steg. Genom en lönsam verksamhet
har vi möjlighet att investera, expandera och växa.

Hållbarhet

Vår verksamhet

Om Fazer

Bageri

Konfektyr

Lifestyle Foods

Värdeskapande genom lönsam tillväxt
och genom skapande av framtidens mat
• Vi skapar en ännu starkare position som det främsta
varumärket inom FMCG i Finland
• Vi utvecklar ledande positioner i Nordeuropa

Människor
Direkt och indirekt sysselsättning
Utvecklingsmöjligheter för medarbetarna
Glädje och välmående genom meningsfulla
matupplevelser
Mer växtbaserade livsmedel som stöder
människornas och planetens välmående
Planet
Ansvarsfulla inköp av råvaror: 100 %
senast 2030
Utsläpp och matsvinn: 50 % mindre
senast 2030
Återvinning av avfall nästan 100 %

Affärsverksamhet och samhälle
Fördelning av ekonomiskt värde 2020:
• Personal 347 M€
• Ägare 58 M€
• Affärsutveckling 337 M€

Ekonomiska resurser
Stark balansräkning
Sund lönsamhet och gott kassaflöde
Stark skuldkapacitet

• Vi påskyndar vår tillväxt genom innovationer, trendiga
kategorier och foodtech

Utöver ekonomiskt värde:

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

Sociala resurser
Nära relationer till kunder och leverantörer
Samarbete och samskapande med
intressenter och samarbetsparter

• Vi utvecklar mat som en lösning för en mera hållbar planet
och verksamhet

• Insamlade skatter 95 M€
• Till leverantörer och
serviceproducenter: inköp
av varor och tjänster till ett
värde av 699 M€ från 7 227
leverantörer
• Till lokalsamhällen: stöd
genom partnerskap och
donationer

Northern Magic. Made Real.
Vi fokuserar på matupplevelser

• Samhälle 24 M€
• Finansiärer 8 M€

• Operativa investeringar
93 M€
• Till ägarna: ökat
aktieägarvärde
• Till universtitet och
forskningsinstitut:
samarbete och stöd

Modellen för värdeskapande inkluderar Fazer Food Services, som såldes i januari 2020
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Om Fazer

De förnyade värderingarna
gör Fazer unikt
År 2020 förnyade vi Fazers värderingar och beteenden. Under
året har vi engagerat alla våra medarbetare i att implementera de
nya värderingarna i vårt dagliga arbete.
Våra nya värderingar är Nordisk frihet, Äkta relationer och
Modig kreativitet. Dessa tre teman lanserades redan 2019 som
våra varumärkesteman. Nu utgör de en bro som på ett unikt
sätt förenar den konsumentupplevelse vi vill skapa och den
medarbetarupplevelse vi delar när vi skapar våra produkter och
tjänster. Detta är Northern Magic. Made Real.
Vi förde diskussioner i alla verksamhetsländer för att engagera
medarbetarna och implementera dessa nya värderingar.
Medarbetare från alla håll i organisationen deltog i mötena. Vi
fick värdefull feedback och använde den för att färdigställa de
nya beteendena.

Fazers sätt att arbeta gör värderingarna till verklighet
Fazer har identifierat beteenden som väcker våra värderingar till
liv. De skapar en tydlig väg att följa och hjälper oss att hitta och
frigöra vår potential. Genom att tillämpa dem i vårt dagliga arbete
och i alla kontakter med varandra kan vi skapa en ännu starkare,
mer innovativ företagskultur som inspirerar oss att göra vårt
bästa varje dag.

Nordisk frihet

är ett tydligt ställningstagande. Vi vill att
alla ska ha frihet att vara sig själva och göra egna val i livet.
Vi värdesätter mångfald och inkludering, och vi respekterar
allas mänskliga rättigheter, från medarbetare till konsumenter
och från odlare till aktieägare. Vårt kakaoodlarprogram och
programmet 125 möjligheter till arbete, avsett för personer som
annars har svårt att få arbete, är exempel på hur vi implementerar
Nordisk frihet.

Modig kreativitet

driver oss vidare. Denna värdering
uppmuntrar oss att testa nya saker och utforska nya idéer, till
och med smått galna sådana. Innovationer föds ur mod, och
genom att våga göra våra röster hörda kan vi ta fram exceptionella
produkter som överraskar och gläder våra konsumenter. Under
2020 avspeglades Modig kreativitet i form av nya goda produkter,
till exempel populära HavreChoco, och lanseringen av nya
koncept, som Fazer Bageris drive-in-butik i Finland.

Äkta relationer

är det som förenar oss. Vi vill göra gott för
både människor och vår planet. Vi skapar relationer inte enbart
till varandra på fabrikerna och kontoren, utan också till våra
kunder och konsumenter, råvaruproducenter, tjänsteleverantörer
och andra intressegrupper. Vi är en del av ett samhälle som
arbetar för gemensamma mål – vårt hållbarhetsarbete är ett bra
exempel på detta.

Finansiell
information
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Fazers beteenden väcker
våra värderingar till liv

Vi skapar magi
•

Vi når högt och låter vår passion synas

•

Vi fokuserar på sådant som är meningsfullt för
konsumenterna och som skapar tillväxt och
lönsamhet för Fazer

•

Vi är stolta över att vi fullföljer våra åtaganden
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Fazers beteenden väcker
våra värderingar till liv

Vi gör framsteg varje dag
•

Vi tar risker och ser misstag som möjligheter att
lära oss

•

Vi utforskar förbehållslöst för att hitta bästa
möjliga lösningar

•

Vi är flexibla och välkomnar förändring som en
möjlighet att prestera bättre
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Fazers beteenden väcker
våra värderingar till liv

Vi vinner som ett Fazer
•

Vi visar förtroende för varandra och sätter
teamet framför individuella framgångar

•

Vi välkomnar alla som de är och uppmuntrar
olika synpunkter och feedback

•

Vi samarbetar med kolleger i hela företaget
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Om Fazer

Vårt varumärkeslöfte
Fazers varumärkeslöfte Northern Magic. Made Real. definierar oss och
vår starka relation till konsumenterna. Ett viktigt fokusområde för Fazer
på vår resa För perfekta dagar är att verkligen sätta konsumenten först.
Genom att skapa värde för konsumenterna skapar vi också värde för vår
verksamhet och våra kunder.
Våra varumärken är en integrerad del i förverkligandet av vår vision, För
perfekta dagar. För en del kan ett fulländat ögonblick bestå av ugnsfärskt,
hantverksbakat bröd. För andra kan den välbekanta smaken av Karl Fazerchoklad ge tröst och framkalla kära minnen. Eller kanske är favoriterna
de goda växtbaserade Fazer Yosa-produkterna, för en fulländad dag. Vi
värdesätter både traditioner och innovationer.
Att stärka Fazer-varumärket är en del av implementering av strategin och
ger oss stöd när vi stärker vår position som det främsta FMCG-varumärket
i Finland och ständigt utvecklar vår position i Nordeuropa. Vårt mål är
att skapa ett känslomässigt band till konsumenterna när vi jobbar för
att vara närvarande i alla minnesvärda ögonblick som kan göra en dag
perfekt. Under 2020 förnyade vi våra arbetssätt för att ytterligare utveckla
varumärket Fazer ur ett konsumentorienterat perspektiv. Målet är att stärka
vår kommunikation om Fazers varumärkeslöfte till konsumenterna och bli
ännu mer meningsfulla och relevanta för dem.

Våra varumärkesteman kopplar oss till konsumenterna
Under 2020 har vi implementerat vårt varumärkeslöfte i alla Fazers
verksamheter. Northern Magic. Made Real. är någonting som vi alla är
stolta över och som gör Fazer unikt. Vi utgår från konsumenternas behov
och värderingar och utvecklas tillsammans med dem i en fortsatt dialog.
Fazers tre varumärkesteman, Nordisk frihet, Äkta relationer och Modig
kreativitet, antogs också som företagets värderingar för att skapa en ännu
starkare koppling mellan vår varumärkespositionering, konsumenterna
och våra medarbetare. Våra medarbetares beteende och handlingar

Våra varumärken är en integrerad del i
förverkligandet av vår vision, För perfekta
dagar. Fazers varumärkeslöfte Northern
Magic. Made Real. definierar oss och vår
starka relation till konsumenterna.
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sammankopplar vårt löfte med konsumenterna. Detta är vårt sätt
att säkerställa att vårt varumärkeslöfte infrias.
Samtidigt som Fazer-varumärket och varumärkeslöftet Northern
Magic. Made Real. är kärnan i vår varumärkesportfölj är vi
en koncern med närmare hundra andra populära lokala och
internationella varumärken. Vår breda varumärkesportfölj är en av
hörnstenarna för vår framgång.

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

Vår verksamhet

Vår verksamhet
Fazer fokuserar på matupplevelser och skapar glädje
och välmående genom våra högklassiga produkter och
tjänster för människor i Norden, Baltikum, Ryssland och
internationellt i omkring 40 olika länder. Vi fokuserar på
marknaderna för bageri- och konfektyrprodukter, nondairy samt växtbaserade livsmedel. Vi är också en stor
aktör på marknaden för kvarnprodukter i Norden och i
allt högre grad inom foodtech. Genom vår verksamhet är
vi del av minnesvärda tillfällen och i vardagliga stunder i
konsumenternas liv.
Fazers verksamhet gör det möjligt för oss att tillgodose
konsumenternas olika och föränderliga smaker och
preferenser. Doften av nybakat bröd eller en vackert
garnerad, utsökt tårta är Fazer Bageris sätt att bidra
med njutning i människors liv. Fazer Konfektyr gläds
då en grupp vänner öppnar en chokladask eller delar
en godispåse. Fazer Lifestyle Foods ger människor
energi under dagen genom välsmakande växtbaserade
livsmedel och tillgodoser därigenom konsumenternas
förändrade matvanor.
Vi är marknadsledande, trendsättare och det främsta
FMCG-varumärket i Finland, och vi gör vårt för
att utveckla hela livsmedelsindustrin. Vårt mål är
att uppnå ledande positioner i hela Nordeuropa
samtidigt som vi påskyndar vår tillväxt genom
innovationer, trendiga kategorier och foodtech. Vi
skapar äkta relationer med våra konsumenter och
kunder genom att förutse och tillgodose deras
behov och önskemål. Vi står för modig kreativitet
samtidigt som vi värnar om våra traditioner.

Vi fokuserar på marknaderna för bageri-,
konfektyr- och non-dairy produkter
samt växtbaserade livsmedel för oss att
tillgodose konsumenternas olika och
föränderliga smaker och preferenser.
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Vår verksamhet

Fazer Bageri:
Smakupplevelser
skapade med omsorg
Fazer Bageri skapar goda och varierade bröd samt utsökta bakverk
och tårtor. Vid sidan av vår mycket uppskattade och väletablerade
produktportfölj skapar vi också nya och lockande nyheter inom
påspackade och djupfrysta produkter samt ugnsfärska bröd i
butiksbagerierna. Vi erbjuder goda bakverk för alla smaker.
En av trenderna som påverkade bageriverksamheten under 2020 var
konsumenternas preferens för lokal produktion och lokala råvaror. Trenden
med hantverksbakat fortsatte att öka i jämn takt och det fanns en tydlig
uppskattning för hantverk. Holistiskt välmående var alltjämt en avgörande
faktor i konsumenternas matval och många efterfrågade bröd med
hälsofrämjande effekter. Havre var fortsatt populärt och hållbarhet låg
fortsatt högt på konsumenternas agenda.

Utvecklingen 2020
Fazer Bageris omsättning låg på motsvarande nivå som föregående år.
Försäljningsutvecklingen justerad för valutakurseffekter var positiv på
alla marknader förutom i Baltikum. Efterfrågan på både påspackat och
hantverksbakat bröd fortsatte att öka, medan försäljningen av djupfrysta
bageriprodukter till hotell och restauranger låg på en lägre nivå än
föregående år på grund av pandemin. Ökad priskänslighet påverkade
marknaderna i Ryssland och Baltikum.
Fazer är marknadsledande inom bageriverksamheten i Finland och
fortsatte att öka sin marknadsandel i jämn takt. Ökningen kan tillskrivas ett
antal faktorer: vårt etablerade sortiment av påspackade produkter,
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våra starka varumärken och innovativa nyhetslanseringar, vårt utmärkta
samarbete med återförsäljarna och det expanderande nätverket av
butiksbagerier, som var 105 till antalet i slutet av 2020.
I början av 2020 utökade vi vårt utbud och vår kompetens inom glutenfri
bakning genom att förvärva bageriet Vuohelan Herkku. Genom förvärvet
tog Fazer över ett nytt och modernt glutenfritt bageri i Lahtis och en
glutenfri kvarn i Joutsa. Förvärvet är en del av implementeringen av vår
strategi och stärker ytterligare vår ställning som det ledande FMCGvarumärket i Finland.
Efterfrågan på påspackat bröd ökade drastiskt i Finland i samband med att
covid-19-pandemin började. Vår produktion och logistik lyckades reagera
snabbt och säkerställa fortlöpande mycket god service. Försäljningen av
frysta produkter påverkades kraftigt i och med att restauranger och hotell
drabbades av restriktioner och stängningar. Efterfrågan förbättrades
sakta mot slutet av året, men återhämtade sig inte helt. Under hela året
implementerade vi transformationsprogram inom bageriverksamheten i
Sverige och i Ryssland. På ett framgångsrikt sätt förbättrade dessa åtgärder
vår lönsamhet enligt våra strategiska mål.
I Sverige var det finansiella resultatet bättre än föregående år tack vare
ökad försäljning och effektiv kostnadsstyrning, men uppnådde ändå
inte en tillfredsställande nivå. Försäljningen ökade i alla kanaler tack
vare starka produktlanseringar i strategiska segment och god utveckling
inom exporten. Det svenska teamet utsågs av våra kunder till den bästa
samarbetspartnern i bageribranschen i Sverige, med särskilt erkännande
för vår leveransförmåga. Produktionsprestandan utvecklades starkt och
överträffade alla nyckeltal mot slutet av året.

Detaljhandelsmarknaden i Baltikum genomgick en förändring
där nya aktörer bidrog till hårdare priskonkurrens. Samarbetet
med en stor kund intensifierades och lönsamheten förbättrades
i samband med en revidering av den operativa modellen. Två nya
butiksbagerier öppnade i Estland, där vi vid utgången av året hade
sammanlagt fem butiksbagerier.
Till våra bageriinnovationer i Finland hörde Kiireetön, en
produktfamilj med butiksgräddade bröd av premiumkvalitet,
och ett färdigskivat grovt bröd med lågt FODMAP-värde och
som innehåller det av Fazer patenterade enzymet LOFO. I
Ryssland introducerade vi Fazer PRO Bake, en ny produktfamilj
med bake-off-bröd och kaffebröd att baka hemma. I Sverige
lanserades framgångsrikt ett nytt havrekoncept, som tillgodoser
konsumentefterfrågan på ett ljust och hälsosamt bröd
för hela familjen.
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Vi lyckades stärka vår marknadsposition i Ryssland. Inom butiksgräddat
bröd var ökningen tvåsiffrig, vi ökade försäljningen inom e-handelskanalen
och lanserade en egen webbutik. Fazer i Ryssland var ett av två företag som
erhöll ett officiellt tackbrev från guvernören i Sankt Petersburg för sitt stöd
till staden och dess invånare under pandemin.
I Baltikum ledde den ekonomiska osäkerheten, orsakad av covid-19pandemin, till att konsumenterna föredrog mer konventionella produkter i
stället för premiumprodukter.
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Fokus framöver
Vi fortsätter att implementera vår tillväxtstrategi genom att alltid
sätta konsumenten i första rum. Vi baserar vår produkt- och
konceptutveckling på studier, djup konsumentinsikt och en ständig
dialog med konsumenterna.
Hållbarhet står alltjämt högt på vår agenda och vi arbetar aktivt
för att nå Fazers hållbarhetsmål. Fokus ligger på att minska CO2utsläppen genom flera olika åtgärder, till exempel genom att minska
matsvinnet och tillämpa mer miljövänliga energilösningar. Vi använder
lokalproducerat spannmål och andra lokala råvaror så långt det är
möjligt och förstärker vårt samarbete med jordbrukare och andra
intressegrupper som en del av Fazers spannmålsvision.
I Finland tror vi att konsumtionen av bröd kommer att fortsätta att öka
under de närmaste åren, och vårt mål är att stärka vår position som
det branschledande företaget. Marknaden för glutenfritt ökar snabbt i
Finland, liksom marknaden för hantverksbakat. Vi har en stark närvaro i
båda segmenten. Genom att stärka vår digitala kompetens och närvaro
inom den snabbt växande e-handeln, kan vi nå konsumenterna i de
kanaler de själva väljer. Vi kommer också att öppna ett tjugotal nya
butiksbagerier och anställa 100 nya hantverksbagare under 2021.
I Sverige förväntas detaljhandelsmarknaden fortsatt visa en
mindre volymnedgång, men en ökning i värde. Vi räknar med att vår
marknadsandel kommer att följa den allmänna utvecklingen, men med
tillväxtmöjligheter i kategorier som mörkt portionsbröd och lantbröd.
I Ryssland förväntas ökningen inom bake-off att fortsätta. Trenden
med att välja förmånligare alternativ kommer fortsätta att förflytta
konsumentefterfrågan mot lägre prisnivåer, och återförsäljarna ökar sitt
fokus på att effektivisera sortimentet. Vi kommer att ta oss an dessa
trender genom portföljval och målinriktade kommersiella insatser. Vi
kommer också att stärka våra marknadsföringsaktiviteter på nätet.
I Baltikum förväntas den totala brödkonsumtionen att minska.
Vi kommer att stärka vår ställning inom portionsbröd, genom att
tillämpa våra kunskaper inom måltidslösningar och ytterligare utöka
butiksbagerinätverket i Estland.
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Vår verksamhet

Fazer Konfektyr: Ikoniska varumärken
för oförglömliga ögonblick
Fazers choklad, godis, kex och hårda bröd har en alldeles speciell plats i
konsumenternas hjärtan. Våra caféer och bageributiker är välkända och
populära på sina marknader. Namnet Fazer förknippas med hög kvalitet,
hantverk och modig kreativitet. Vi är närvarande i våra kunders dagliga liv,
bidrar med glädje och hjälper dem att skapa oförglömliga ögonblick och
guldkant i livet. Vi värnar om vårt arv.
Under 2020 integrerades Fazer Retail, som inkluderar Fazer Caféer i
Finland och Gateau-butikerna i Finland och Sverige, i affärsområdet Fazer
Konfektyr. Detta strategiska beslut gör att vi bättre kan utnyttja caféerna
och butikerna för att stärka vår konsumentdialog, testa nya koncept och
lära oss av konsumentbeteendet.

Utvecklingen 2020
Fazer Konfektyrs omsättning minskade något jämfört med året innan.
Minskningen kan i huvudsak hänföras till Fazer Retail, där Fazer Café- och
Gateau-verksamheterna påverkades kraftigt av de covid-19-relaterade
restriktionerna samt det totala stilleståndet inom Travel Retail.
Konfektyrförsäljningen i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och Baltikum
var relativt stabil trots störningar orsakade av covid-19-pandemin.
Försäljningen, särskilt i Finland, främjades av att konsumenterna i osäkra
tider förlitar sig på varumärken som de känner väl och älskar.
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Covid-19 förändrade konsumentbeteendet, vilket ledde
till en polarisering av efterfrågan. Chokladkakor fortsatte
att sälja bra och försäljningen av godispåsar ökade kraftigt,
medan efterfrågan på kex, lösgodis och produkter i kategorin
impulsköp, till exempel pastiller och tuggummi, minskade.
Påsk- och halloweenförsäljningen påverkades negativt av
covid-19-restriktionerna. Julförsäljningen däremot överträffade
förväntningarna, särskilt i Finland och Sverige. Stilleståndet
inom Travel Retail påverkade försäljningen, vilket resulterade
i permitteringar i Vanda och Villmanstrand. Vi fattade ett
strategiskt beslut att stänga fabriken i Högfors och flytta
produktionen av xylitolpastiller och -tuggummi till Villmanstrand.
Flytten av produktionen kommer att möjliggöra effektivitets- och
kompetensutveckling i framtiden, vilket är viktigt för att bibehålla
vår konkurrenskraft.
Vi stärkte vår position i Danmark, byggde upp en egen
säljorganisation i Norge och ökade vår marknadsandel i Sverige
genom att erbjuda konsumenterna våra populära klassiker och
spännande nyheter. Covid-19-restriktionerna och stängningen
av caféer och restauranger under två månader i Finland, hade en
djupgående negativ effekt på Retail-verksamheten. Vi reagerade
dock snabbt på krisen, ändrade våra planer och anpassade
våra kostnader till situationen. I det omfattande programmet
för att minska kostnaderna ingick personalminskningar och
permitteringar, omförhandling av hyresavtal, en minskning av
fasta kostnader och optimeringen av produktsortimentet.
Trots de krävande omständigheterna var året framgångsrikt
på många sätt. Vi öppnade två nya Fazer Caféer i Helsingfors,
renoverade och öppnade Gateau-butiker i Sverige och byggde ett
nytt hantverksbageri i Skogås i Sverige. Dessutom etablerade vi
nya digitala säljkanaler för att stödja vår verksamhet.
I och med att många arbetar hemifrån har e-handeln ökat
avsevärt. Vi har svarat på de nya omständigheterna genom att
utveckla Fazers e-handelsplattform, Fazer Store, som därefter har
vuxit kraftigt.

Våra viktigaste innovationer och lanseringar inom konfektyr under
2020 var mjölkfria HavreChoco, en mjölkchoklad sötad med xylitol samt
stycksakerna Karl Fazer Crunchy- och Gröna kulor. En av höjdpunkterna
under 2020 var Tutti Frutti-kampanjen på TikTok som vann flera
priser: guld, bästa sociala medieplattform och tredje plats i kategorin
influencerkommunikation i Finnish Comms Awards, samt första plats i
kategorin sociala medier i European Excellence Awards. Vi utsågs även igen
till det mest betrodda konfektyrvarumärket i Finland.
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Lanseringen av Mumin-chokladdragéer i hållbar Papticförpackning i stället för plast och Mumsiga Choco Missar är
exempel på vår pågående hållbarhetsutveckling. Vi lade även
till återvinningsinstruktioner på alla våra förpackningar. Till
den viktigaste hållbarhetsutvecklingen inom Fazer Retail under
2020 hörde att vi implementerade tjänsten ResQ inom Gateau
Finland för att minska matsvinnet, förbättrade spårningen av
avfall i butikerna och bytte ut alla våra take away-förpackningar
till mer hållbara alternativ.
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Fokus framöver
Förändringar i konsumentbeteendet till följd av covid-19 kommer
sannolikt att fortsätta under hela 2021, med en stegvis
återhämtning. Konsumenternas ökande efterfrågan på kontaktfri
shopping och take away-försäljning, skapar affärsmöjligheter
som vi kommer att ta tillvara genom utveckling av våra
e-handelskanaler, sortimentsutveckling och butiksdesign.
I framtiden ser vi att hyllorna med chips, konfektyr och
kex kommer att slås ihop till en enda snackshylla där
konsumenterna fattar beslut om impulsköp. Detta kommer
att leda till konkurrens om konsumenternas uppmärksamhet
mellan kategorierna. Att stå som vinnare i konkurrensen i
försäljningskanalerna – både digitala och fysiska – kommer att
bli allt viktigare. Vi följer trenderna noggrant och strävar efter att
ta fram konsumentorienterade, innovativa och goda produkter.
Hållbarhet fortsätter att vara kärnan i vår verksamhet. Allt vi gör
utgår från konsumentinsikter och utvärdering av hur våra åtgärder
uppfattas ur konsumenternas perspektiv.
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Vår verksamhet

Fazer Lifestyle Foods: Växtbaserat
välmående med goda smaker
Fazer Lifestyle Foods erbjuder moderna konsumenter ett urval av
non-dairy produkter, frukostprodukter och smoothies. Vi vill bli en
föregångare inom växtbaserad mat, kända för vår förmåga att kombinera
god smak med en hållbar livsstil. Vår expertis inom foodtech spelar
en avgörande roll när det gäller att skapa framtida tillväxt och stärka
vår position på denna attraktiva marknad. Med en tydlig vision, bra
råvaror, konsumentinsikter och mod att skapa innovationer, skapar vi
förstklassiga produkter som gör gott för både människorna och planeten.
En växtbaserad kost och ökat fokus på hållbarhet är trender som kommit
för att stanna. Samtidigt som människor vill ha mer hälsosamma alternativ
visas allt större intresse för matens ursprung och klimatpåverkan. Vår
ambition är att skapa hälsosamma, hållbara alternativ som är lättanvända
och tillgängliga för alla.

Utvecklingen 2020
Under 2020 ökade Fazer Lifestyle Foods omsättning i huvudsak tack vare
försäljningen av non-dairy produkter och mjölkprodukter från Kaslink, som
förvärvades i augusti 2019.
Frukostprodukterna och de industriella kvarnprodukterna presterade bra
trots exceptionella omständigheter till följd av covid-19, medan nyare
kategorier som smoothies och juicer stötte på utmaningar. Försäljningen
påverkades negativt i huvudsak av nedgången inom on-the-go-snacking
och av stillestånd inom såväl hotell- och restaurangsektorn som travel
retail-kanalerna.
Under året fortsatte Fazer Lifestyle Foods att implementera den
växtbaserade strategin med starkt fokus på havre. För att tillgodose
konsumenternas önskan om en hälsosam, hållbar livsstil introducerades
ett antal nya smakrika produkter. Havre, superlivsmedlet från norr, fortsatte
att öka i popularitet, och kvarnen i både Sverige och Finland
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gick på full kapacitet under största delen av året. För att tillgodose
den ökande konsumentefterfrågan, påbörjades utbyggnad av
havrekvarnarna i Lahtis, Finland och i Lidköping, Sverige. Den
pågående investeringen på totalt 30 miljoner euro kommer att
fördubbla vår nuvarande havrekvarnskapacitet. När utbyggnaderna
är färdiga kommer Fazer att vara det ledande kvarnföretaget inom
havre i Norden och en av de ledande aktörerna i Europa.
En av höjdpunkterna under året var lanseringen av Fazer Havreris
– en lokalproducerad, näringsrik och mångsidig produkt. Fazer
Havreris, som är en välsmakande och lättanvänd produkt med lågt
klimatavtryck, är ett utmärkt exempel på en genuin innovation
som tillgodoser konsumenternas behov. Under året lanserades
Fazer Havreris i alla nordiska länder. Nyheten tilldelades svenska
Livsmedelspriset 2020 av nätverket Livsmedel i fokus.
Innovationer som stöder cirkulär ekonomi - som tillverkning av
xylitol av havreskal, vilket är en biprodukt från havrekvarnsprocessen
- representerar en framtida riktning för livsmedelsindustrin. Bygget
av Fazers nya xylitolfabrik fortsatte under året och produktionen
ska enligt plan inledas under 2021. Fabriken kommer ytterligare
att stärka Fazers position som en föregångare inom växtbaserade
produkter och som expert på foodtech, ett viktigt fokusområde
för oss. Den havrebaserade xylitoltillverkningen tilldelades priset
Tähtiteko 2020 av finska Livsmedelsindustriförbundet.
Efter att ha utvärderat olika alternativ för produktion av Fazer Yosahavreprodukter beslutade vi att stänga produktionsanläggningen
i S:t Karins och flyttade under hösten verksamheten till
anläggningen i Koria.

Non-dairy produkter spelar en viktig roll i våra tillväxtplaner, både
nationellt och internationellt, och den moderna fabriken i Koria
tillgodoser behoven för storskalig livsmedelsproduktion.
Våren 2020 bytte varumärket för havreprodukter Kaslink
Aito namn till Fazer Aito. I samband med namnbytet gjordes
även några förändringar som gjorde produkterna ännu mer
konsumentvänliga. Största delen av de mjölkfria Fazer Aito är nu
även glutenfria.
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Fokus framöver
Fazer Lifestyle Foods ambition är att bli en av de ledande
aktörerna inom växtbaserad mat i norra Europa. Vi har goda
förutsättningar för framtida tillväxt och en stark grund bestående
av unik havreexpertis, som vi bygger vårt växtbaserade sortiment
på. Vi har redan nu ett antal olika produkter på marknaden och
fler på gång för framtida lanseringar. Detta är en marknad som
drivs av långsiktiga klimatkrav och konsumenttrender inom hälsa
och kost liksom produkter med god smak.
Genom att nyttja konsumentinsikter och en djup förståelse för
konsumenttrender kan vi hitta nya möjligheter för att stärka vår
verksamhet. Med strategiska investeringar för att driva, förstå och
stödja nya konsumentbeteenden kan vi bättre tillgodose behoven
hos människor som prioriterar hälsa och hållbarhet.
Intresset för växtbaserade kategorier kommer att fortsätta öka,
eftersom konsumenterna vill ha hälsosamma och mer hållbara
lösningar. Hur snabbt denna omvandling sker kommer att avgöras
av kvaliteten på vårt utbud och hur lättanvända våra produkter
är. Vi kommer att tillgodose konsumenternas behov genom att
skapa nya innovationer, ta fram produkter och utöka vårt utbud av
växtbaserade alternativ som är både näringsrika och goda.
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Hållbarhet

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

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

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

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

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

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

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

Året i korthet

För planeten

Om Fazer

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

Vår verksamhet

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

Hållbarhet

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

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

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

HÅLLBARHETSMÅL STATUS
2020

2019

2,11

2,29

Scope 1, Bränsleanvändning

0,01

0,01

Scope 2, köpt el, ägd och leasad transport

0,12

0,12

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

1,99

2,16

0,047

0,051

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

52 %

-

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

45 %

45 %(*

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

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

2019 siffror har korrigerats

Under 2020 minskade vår energiförbrukning per producerat
ton livsmedel med 18 % jämfört med referensåret 2011. Vi
genomförde initiativ för att minska transporternas utsläpp från
fossila bränslen. I Sverige införde vi en ny policy för billeasing
och ökade användningen av fordon som drivs på förnybar HVOdiesel inom distributionen. Vi började samarbeta med Baltic Sea
Action Group för att skapa en utbildningsplattform för odlare i
regenerativt jordbruk. Ett exempel på en åtgärd för att minska
användningen av fossila energikällor inom en snar framtid, är den
biovärmeanläggning som byggs i i Lahtis och som kommer att
använda biprodukter från Fazers produktion som bränsle.
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Hållbarhetsmål 2: 50 % mindre matsvinn

Hållbarhetsmål 3: 100 % ansvarsfulla inköp

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

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

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

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

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

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

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

OLYCKSFALLSFREKVENS
ANTAL OLYCKSFALL PER MILJON
ARBETSTIMMAR

2020

2019

2018

Fazer Bageri

4,0

4,2

3,7

Fazer Konfektyr

5,9

14,1

13,1

Fazer Lifestyle Foods

10,1

12,2

7,5

Övriga affärsområden

2,7

2,3

1,9

Totalt i koncernen

4,7

6,5

5,6

SÄKERHETSOBSERVATIONER
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Antal olycksfall per miljon arbetstimmar
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LEDNINGENS KÖNSFÖRDELNING, %

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

Styrelsen

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

KVINNOR

MÄN

11

89
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75

Ledningsgruppen
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ÖVER 50
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5
19

80
60
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0
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FI

SE

11

10

22

26

7
26

28

11

41

23

4
12

27
26

RU

■ Under 20 år
■ 20–29 år
■ 30–39 år

15
11

9
DK

NO

■ 40–49 år
■ 50–59 år

8
EE

MEDARBETARE, KVARVARANDE VERKSAMHET

6
22
23

27

44
30

MEDARBETARE PER AFFÄRSOMRÅDE

20

51

24

40
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6
27

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

17
LV

26
35
21
1

2

LT

Totalt

■ 60 år eller

■ Kvinnor 52 % ■ Män 48 %

mera

■
■
■
■

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

■
■
■
■

Finland 3 681
Ryssland 2 376
Sverige 1 762
Lettland 296

■
■
■
■

Litauen 250
Estland 72
Danmark 52
Norge 7

KÖNSFÖRDELNING KONCERNANSTÄLLDA , %
KVINNOR

MÄN

Ledning

43

57

Seniora tjänstemän

60

40

Tjänstemän

47

53

Arbetare

54

46

ÅLDERSFÖRDELNING KONCERNANSTÄLLDA , %
UNDER 30

30-50

ÖVER 50

Ledning

0

73

27

Seniora tjänstemän

4

70

26

Tjänstemän

14

59

28

Arbetare

30

45

25

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

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

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

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

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

MILJÖINDIKATORER
2020

2019

2018

Produktionsvolym (ton)

605 424

565 915 552 749

Energiförbrukning (MWh)

529 970

507 418 506 768

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

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

0,88

0,90

0,92

1 111 412 963 468

923 431

1,8

1,7

1,7

614 179 585 643 562 843
1,014

1,035

1,018

0,17

0,18

0,15

100 745

103 014

83 505

Återvunnet (%)

62 %

62 %

76 %

Energiåtervinning (%)

37 %

36 %

21 %

Deponi (%)

1,5 %

1,6 %

3%

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

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

18 %
31 %

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

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

KÖPT ELECTRICITET
14,2 %

1,00
0,96
0,92

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA, %
100

100 %

100 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA, %

100 %
52,6 %

51,7 %

53,7 %

0,88

80

60

60
1,4 %
46,9 %

40

0,6 %
46,8 %

0,5 %
45,9 %

20
0

2018

2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

■ RSPO-certifierad palmolja (inkl. alla RSPO

MWh/ton

100 %
28 %

26 %

72 %

74 %

65 %

STATUS, HÅLLBAR KAKAO
100 %

100 %

100 %

25 %

28 %

75 %

72 %

2018

2019

2018

2019

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

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

0

100 %
35 %

40

0

2020

31 %

69 %

20

0,82

100 %

20

40

0,86

100

80

60

0,90

0,80

■ Grönlistad fisk, Finland
■ Gullistad fisk, Finland

80

0,94

■ Icke förnybar
■ Förnybar

■ Ägg från frigående höns
■ Övriga

100

0,98

85,8 %

82 %

ENERGIFÖRBRUKNING/
PRODUKTIONSMÄNGD

0,84
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STATUS, HÅLLBAR FISK,
enligt WWF Fiskguide

2020

■ Kakao inhandlat enligt Fazers kakaoprogram
■ Certifierad
■ Hållbarhetsprogram

2020
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Vår verksamhet

Om Fazer

BRÄNSLEANVÄNDNING

CO2e TON

Fazer leasing bilar

1 357

Fazer ägda distributionsfordon

2 340

Förbränning av bränslen I produktion

41 419

TOTAL SCOPE 1 UTSLÄPP

45 115

Total Biogena utsläpp från biobränsleanvändning

6 315

INDIREKTA UTSLÄPP FRÅN KÖPT ENERGI (SCOPE 2)
CO2e TON

% AV TOTAL

Fjärrvärme

4 706

16 %

Ånga

14 120

47 %

Köpt elektricitet

11 196

37 %

30 022

100 %

TOTAL

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

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

Finansiell
information

1 137 199

94,5 %

48 355

4,0 %

139

0,0 %

11 547

1,0 %

Utgående logistik betald av Fazer

4 121

0,3 %

Avloppsvatten

549

0,0 %

Avfall genererat i produktion

1 415

0,1 %

276

0,0 %

1 203 604

100,0 %

Vattenanvändning
Bränsle- och energirelaterade utsläpp

Företagsresor
TOTAL

UTSLÄPPSINTENSITET
CO2e TON /
PRODUCERAD VOLYM

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

UTSLÄPP/PRODUCERAD VOLYM

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

Total

% AV TOTAL

Råmaterialinköp av förpackningsmaterial

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

Förnybar

CO2e TON
Råmaterialinköp av ingredienser

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

Icke förnybar

ANDRA INDIREKTA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER (SCOPE 3)

MWH

%

31 101

15

187 483

86

218 584

100

Scope 1

0,07

Scope 2

0,05

Scope 3

1,99

Utsläppsintensitet

2,11
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KG

%

8 926 617

26 %

Förnybara

25 000 987

74 %

Total mängd

33 927 604

100 %

Icke förnybara

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

Förvaltning
och ledning
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ENERGIANVÄNDNING - FÖRNYBARA BRÄNSLEN
Pellets
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Biodiesel
Biogas
Total

177 282
9 851
151 638
15 177
617
14 631

8%

5 312
9 309
10
191 913

MWH
Elektricitet

218 584

Fjärrvärme

32 984

Ånga

■ Icke förnybara
■ Förnybara

92 %

ENERGANVÄNDNING PER ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Fjärrkyla

26 %

74 %

ENERGIANVÄNDNING - ICKE FÖRNYBARA BRÄNSLEN/
FÖRNYBARA BRÄNSLEN

Diesel
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MATERIALMÄNGD ANVÄND FÖR
PRODUKTION OCH FÖRPACKNING
AV VÅRA PRODUKTER

MATERIALMÄNGD ANVÄND FÖR PRODUKTION OCH FÖRPACKNING AV
VÅRA PRODUKTER

67 381

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

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

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

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

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

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

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER
FÖR PERIODEN, M€ *)

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

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

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

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

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i
siffrorna.

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

Om Fazer

M€

2020

2019

1 565

1 710

Direkta inköp

-419

-606

Indirekta inköp

-280

-363

-93

-57

773

684

-347

-570

Samhälle (skatter och donationer)

-24

-25

Ägare (dividender)

-58

-60

Finansiärer (finansiella kostnader)

-8

-2

Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

337

26

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

Vår verksamhet

Leverantörer

Operativa investeringar
Tilläggsvärde
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information
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verksamhetsberättelse
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och ledning

Hållbarhet

DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)

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

Hållbarhet

Hållbarhetsexempel - För affärsverksamheten

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

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

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

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

HUR VI LEVER UPP TILL
INTRESSEGRUPPERNAS FÖRVÄNTNINGAR

Konsumenter

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

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

Kunder

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

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

Aktieägare

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

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

Medarbetare

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

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

Leverantörer

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

Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar
med våra leverantörer inom exempelvis temat
hållbarhet.
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Samhälle (myndigheter
och regeringar,
medier, icke-statliga
organisationer och
lokalsamhällen)

Möten, partnerskap och samarbete, enkäter,
evenemang

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

Universitet och
forskningsinstitut,
startupföretag

Partnerskap och samarbete

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

Investerare och
finansiella institut

Möten och samarbete

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

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

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

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

Hållbarhetsteamet

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

Ledarskapsforumet för hållbarhet

Utvecklar hållbarhetsarbetet, stöder implementeringen och
rapporterar om framstegen

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

Styrelsen

Säkerställer att överenskomna åtgärder implementeras

Godkänner etiska principer

Eskalerar och förbereder frågor till rätt forum för beslutsfattande

Koncernens ledningsgrupp

Hållbarhets- och QEHS-nätverket

Godkänner policyer och mål

Säkerställer att Fazer jobbar enhetligt med hållbarhet inom koncernen

Koncernchefen bär det yttersta ansvaret

Säkerställer effektiv resursanvändning

Koncernens EVP, kommunikation och hållbarhet är ansvarig för hållbarhet

Sprider kunskap, färdigheter och marknadsutsikter i olika länder och
affärsverksamheter

Funktionschefer
Godkänner anvisningar

Året i korthet

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

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

Hållbarhet

Om Fazer

Ledningssystem för arbetshälsa och arbetssäkerhet

För att öka medvetenheten om säkerheten och upprätthålla en proaktiv
säkerhetskultur uppmuntras medarbetarna att aktivt rapportera
säkerhetsobservationer och föra säkerhetsdialoger. Medarbetarna
uppmanas också att avlägsna sig från situationer i arbetet där de tror
att risk för skada eller ohälsa föreligger. Förtroendevalda deltar även i
utvecklingen av våra ledningssystem för hälsa och säkerhet, till exempel via
de lokala hälso- och säkerhetsutskotten.
Medarbetarna får både allmän säkerhetsutbildning på koncernnivå och
lokal säkerhetsutbildning relaterad till deras roller och arbetsuppgifter.
Arbetsspecifik säkerhetsutbildning är en obligatorisk del av
introduktionsprogrammet för nyanställda och finns tillgänglig på det lokala
språket. Säkerhetsutbildningarna är gratis och genomförs på arbetstid,
med undantag av de säkerhetsutbildningar online som ska avläggas
innan tillträde till ett verksamhetsställe ges. Produktionsmedarbetarna
får en repetitionsutbildning varje år och vissa kvalifikationer ska förnyas
regelbundet, till exempel elsäkerhet och arbete i trånga utrymmen.
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ISO 9001

ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001

FSSC
22000

ISO
22000

IFS

AIB

Vanda

X

X

X

X

Villmanstrand

X

X

X

X
X

X

Fazer Bageri Finland
Vanda

X

X

Lahtis

X

X

Villmanstrand

X

X
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Vuohela

X

Fazer Bageri Sverige
Eskilstuna

X

X

X

Lidköping

X

X

X

Lund

X

X

X

Umeå

X

X

X

Stockholm kontor

X

X

X

X

Fazer Bageri Ryssland
Smolenskaya

X

X

X

X

X

Murinsky

X

X

X

X

X

Neva

X

X

X

X

X

Zvezdny

X

X

X

X

X

Fazer Bageri Baltikum
Ogre

X

Kaunas

X
X

Fazer Lifestyle Foods
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AOECS
GLUTEN
FREE

Fazer Konfektyr

Hako (Lahtis Crisps)
Vår verksamhet

STANDARDER FÖR
LIVSMEDELSSÄKERHET

Fazer Kvarn Lahtis
Fazer Kvarn Lidköping
Koria

X
X

X
X
X

X
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Hållbarhet

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

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

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

Väsentlighetsanalys matris
Klimatförändringar

Förvaltning
och ledning
Styrelsens
verksamhetsberättelse
Finansiell
information

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

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

Fazers
väsentlighetsmatris

Påverkan på intressenters utvärdering och beslut

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

Hållbarhet

Vår verksamhet

Väsentlighetsuppdatering

Utsläpp, energi,
energieffektivitet

Intressent
-dialog

Till exempel plast

Ansvarsfull
marknadsföring

Till exempel kakao och
palmolja

Fazers arv och
varumärke

Medarbetares hälsa
och säkerhet

Hälsa och nutrition
Mänskliga
rättigheter
Växtbaserat
erbjudande

Vatten
Hållbart jordbruk
Biologisk mångfald

Arbetstillfällen, investeringar,
skatt, lönsamhet, tillväxt,
foodtech

Rättvis värdekedja

Djurvälfärd
Förpackningar

Gemensamt värde

Matsvinn

De viktigaste
ämnena

Etiska
principer

Kvalité och
livsmedelssäkerhet

De viktigaste
ämnena

Mångfald och inkludering

Ämnen att känna till

Fazers ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan

Relaterat till
hållbarhetsmål
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GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING
GRI-STANDARD

BESKRIVNING

HÄNVISNING

KOMMENTARER

Etik och integritet

102-16

2016

Värderingar, principer, standarder och normer för
uppförande

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

102-17

2016

Mekanismer för råd och frågor kring etik

För affärsverksamheten

2016

Lista över väsentliga ämnen

Väsentliga ämnen och GRI-standarder

102-40

2016

Intressentgrupper

Engagera intressegrupperna

102-42

2016

Identifiering och urval av intressenter

Engagera intressegrupperna

102-43

2016

Intressentdialog och kommunikationsförfaranden Engagera intressegrupperna

102-44

2016

Viktiga ämnen och frågor som lyfts upp av
intressenter

Engagera intressegrupperna

2016

Direkt genererat och distribuerat ekonomiskt
värde

Fazer skapar värde

Väsentlig indirekt ekonomisk påverkan

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

Rapporteringspraxis
102-47
Engagera intressegrupperna

Ekonomiskt resultat
201-1
Indirekt ekonomisk påverkan

203-2

2016

Material

2016

Material som används enligt vikt eller volym

För planeten

302-1

2016

Energianvändning inom organisationen

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

302-3

2016

Energiintensitet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

301-1
Finansiell
information

ÅR

Energi

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

ÅR

BESKRIVNING

HÄNVISNING

KOMMENTARER

Vatten

303-1

2018

Vatten som en knapp resurs

För planeten

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

303-5

2018

Användningen av vatten

För planeten

Se ovan.

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

Utsläpp

305-1

2016

Direkta (Scope 1) utsläpp av växthusgaser

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

305-2

2016

Indirekta, energirelaterade (Scope 2) utsläpp av
växthusgaser

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Finansiell
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GRI-INNEHÅLLSFÖRTECKNING

305-3

2016

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

305-4

2016

Växthusgasutsläppsintensitet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

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

ÅR

BESKRIVNING

HÄNVISNING

Avfall
306-1

Uppkomst av avfall och och väsentlig
2020 avfallsrelaterad påverkan

För planeten
Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

306-2

2020 Hantering av väsentlig avfallsrelaterad påverkan

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

Arbetshälsa och säkerhet
403-1

2018

Ledningssystem för hälsa och säkerhet i arbetet

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-2

2018

Identifiering av fara, riskanalys och
incidentgranskning

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-4

2018

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

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-5

2018

Utbildning av arbetstagare inom hälsa och
säkerhet i arbetet

Ledning av hållbarhetsfrågor

403-9

2018

Arbetsrelaterade skador

För människorna

2016

Sammansättning av styrelse, ledning och anställda För människorna

Förvaltning
och ledning

Vår verksamhet

Matsvinn ton/producerat ton

Hållbarhet

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Mångfald och jämställdhet
405-1

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

För människorna

Principer för hållbar odling

För planeten

Bedömning av hälso- och säkerhetspåverkan av
produkt- och servicekategorierna

För affärsverksamheten

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Andel växtbaserade produkter i utbudet

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne

Antal produktåterkallelser

För affärsverksamheten

Bristande efterlevnad av principerna för
marknadskommunikation

För affärsverksamheten

Andelen ägg från frigående höns

Hållbarhetsmål – arbeta för en mer hållbar morgondag

Styrelsens
verksamhetsberättelse

412-2

2016

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

2016

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

2016

KOMMENTARER
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VÄSENTLIGA ÄMNEN OCH GRI-STANDARDER

Om Fazer

FAZERS VÄSENTLIGA ÄMNE

GRI-STANDARD

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

Ekonomiska resultat (201)
Indirekt ekonomisk påverkan (203)

Hållbarhet

Vår verksamhet

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

Arbetshälsa och säkerhet (403)

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

Utvärdering av mänskliga rättigheter (412)

Matsvinn (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)

Avfall (306)

Etiska principer

Etik och integritet (102)

Intressentdialog

Engagera intressegrupperna (102)

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

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Förvaltning
och ledning

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

Marknadsföring och märkning (417-3)

Mångfald och inklusion

Mångfald och lika möjligheter (405)

Vattenhantering

Vatten (303)

Förpackningar

Material (301)

Hållbart lantbruk / biologisk mångfald (Oy Karl Fazer Ab:s eget ämne)
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Förvaltning
Oy Karl Fazer Ab och dess dotterbolag (Fazer-koncernen, Fazer
eller koncernen) förvaltas enligt reglerna och bestämmelserna i
bolagsordningen, Finlands lag och principerna för bolagsstyrning, som
grundar sig på den finska aktiebolagslagen och i viss utsträckning
de rekommendationer som fastställts för börsbolag i Finland,
bolagsstyrningskoden för 2020.
Målet med bolagsstyrningen är att säkerställa god bolagsstyrning
inom koncernen samt att bibehålla och främja beslutsfattande och
administration av hög kvalitet.

Bolagsstämma
Bolagsstämman är Fazer-koncernens högsta beslutande organ.
Bolagsstämman måste anordnas inom sex månader från räkenskapsårets
slut, senast i juni, i Helsingfors eller Vanda. Bolagsstämman handlägger
de ärenden som ankommer på den enligt gällande lag och Fazers
bolagsordning, exempelvis fastställande av bokslut och utdelning, val av
styrelse och revisorer samt beslut om deras ersättningar.

Styrelsens
verksamhetsberättelse

I enlighet med bolagsordningen skickas kallelsen till bolagsstämman per
post senast 14 dygn före varje bolagsstämma.
En extraordinarie bolagsstämma måste arrangeras, till exempel när
styrelsen anser det nödvändigt.

Finansiell
information

Förvaltning
och ledning

Förvaltning och ledning

Till valberedningen hör en representant för ägarrådet, styrelsens
ordförande och en oberoende styrelsemedlem.

Styrelsen
Ägarrådet, som utsetts av aktieägarna, utser och sammankallar
valberedningen, vars uppgift är att förbereda förslag om styrelsens
sammansättning och styrelsemedlemmarnas arvode.

Styrelsens sammansättning och uppgifter
Enligt Fazers bolagsordning består styrelsen av minst fem och högst
tio medlemmar som utses årligen vid den ordinarie bolagsstämman.
Styrelsen har högsta befogenhet i alla de ärenden som inte enligt finska
aktiebolagslagen eller bolagsordningen hör till andra organ. I enlighet med
den finska aktiebolagslagen sörjer styrelsen för koncernens förvaltning
och en ändamålsenlig styrning av verksamheten. Styrelsen har en allmän
skyldighet att arbeta i företagets och samtliga aktieägares bästa intresse
och är ansvariga inför dessa.

Styrelsen är ansvarig för att:
•

säkerställa att tillsynen av företagets bokföring och ekonomistyrning
sköts på rätt sätt

•

godkänna koncernens värderingar och strategi

•

godkänna de årliga affärsplanerna

•

fatta beslut om förvärv, avyttringar och strategiska investeringar

•

bevaka koncernens ekonomiska resultat och ställning

•

utse verkställande direktör (vd) och besluta om ersättning till
koncernens högsta ledning

Därtill utvärderar styrelsen sin egen verksamhet och samarbetet
med ledningen.
I slutet av 2020 bestod styrelsen av Berndt Brunow (ordförande), Anders
Dreijer (vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan
Linder, Casper von Koskull, Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen.
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Förvaltningsstruktur
Revisorer

Bolagsstämma
Aktieägare

Ägarråd

Styrelse
Intern revision

Valberedning

Hållbarhet

Verkställande
direktör och
koncernchef
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HR-kommitté

Förvaltning
och ledning

Revisionskommitté

Fazer Bageri

Koncernens
ledningsgrupp

Koncernens
administration och
stödfunktioner

Fazer Konfektyr

Fazer Lifestyle Foods
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Mötesordning

Revisionskommittén

Styrelsen sammanträder minst åtta gånger per år. Bokslutet godkänns
senast i april och delårsrapporterna per kvartal. Koncernens strategi
fastställs i regel i juni. Affärsplanerna för året och ledningens
bonusprogram godkänns på årets första möte. Ytterligare möten kan
arrangeras om styrelsens ordförande, verkställande direktören eller en
medlem av styrelsen anser det vara påkallat.

Revisionskommitténs uppgift är att bistå styrelsen med dess
ansvarsområden när det gäller tillbörlig styrning av koncernens redovisning
och finanser. Revisionskommittén ska noggrant ta del av revisioner,
övervaka den interna kontrollen, den ekonomiska rapporteringen,
riskhanteringen och bolagets ekonomiska situation samt delta i
mellanrevisioner.

För att kunna sköta sina uppgifter på lämpligt sätt ska styrelsen
sammanträda så ofta som behövs. Under 2020 sammanträdde styrelsen
16 gånger. Covid-19-pandemins påverkan på affärsmiljön har inneburit ett
ökat fokus på säkerhet och verksamhetens kontinuitet.

Revisionskommittén bestod av Jan Fazer (ordförande), Anders Dreijer,
Ketil Eriksen och Juhani Mäkinen. Kommittén sammanträdde sex gånger
under räkenskapsperioden och utöver sedvanliga ärenden behandlade
kommittén bland annat frågor relaterade till informationssäkerhet,
utvecklingen av tillgångar som inte hör till kärnverksamheten, uppgradering
av compliance-processer samt affärsrisker som uppkommit i samband
med covid-19-pandemin.

Styrelseordförande
Styrelsen utser en ordförande inom sig. Ordförandens uppgift
är att leda det aktiva styrelsearbetet, sammankalla styrelsen och
förbereda styrelsemötena tillsammans med verkställande direktören.
Styrelseordförande samarbetar nära och aktivt med verkställande
direktören och håller sig välunderrättad om väsentliga händelser som
påverkar koncernen och dess intressenter. Ordföranden och verkställande
direktören ansvarar för att styrelsemedlemmarna informeras om ärenden
som berör koncernen samt att möteskallelser, föredragningslistor och
nödvändiga bilagor skickas till styrelsemedlemmarna i god tid före mötena.
Ordföranden och verkställande direktören ansvarar också för att hålla
kontakt med ägarrådet.

Styrelsens kommittéer
Styrelsen bestämmer om tillsättandet av kommittéer och deras
medlemmar. Kommittéernas uppgift är att förbereda ärenden som
kommer upp på styrelsemötena för beslut. Fazers styrelse har tillsatt en
revisions- och en HR-kommitté.

HR-kommittén
HR-kommittén (Human Resources) har till uppgift att bistå styrelsen
med dess ansvarsområden rörande anställning av och ersättning till
verkställande direktören och koncernens högsta ledning, övervaka den
totala ersättningen till ledningen och personalens incitamentsprogram
samt utvärdera ledningens arbete, inklusive att granska resultaten av
medarbetarundersökningen.
HR-kommittén bestod av Berndt Brunow (ordförande), Klaus Cawén,
Johan Linder och Cecilia Marlow. Kommittén sammanträdde fyra gånger
under räkenskapsperioden och beredde styrelseärenden som hänförde
sig till exempelvis Fazers medarbetarstrategi, ledarskapsutveckling och
personalens incitamentsprogram.

Verkställande direktör och vice verkställande direktör
Fazers styrelse utnämner, och vid behov avsätter, verkställande
direktören som samtidigt verkar som koncernchef. I enlighet med finska
aktiebolagslagen ansvarar verkställande direktören för bolagets löpande
förvaltning enligt styrelsens instruktioner samt för att bolagets bokföring
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är lagenlig och medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören rapporterar till styrelsen och håller styrelsen
informerad om Fazers affärsmiljö, till exempel kunder, konkurrensoch marknadsläge samt Fazers finansiella ställning och utveckling.
Verkställande direktören får stöd av Fazer-koncernens ledningsgrupp
samt av vice verkställande direktören, som vid behov utses av styrelsen.
Christoph Vitzthum är Fazers nuvarande verkställande direktör och
koncernchef och Jouni Grönroos vice verkställande direktör.

Koncernens ledningsgrupp
Koncernens ledningsgrupp består av verkställande direktören
(ordförande), verkställande direktörerna för affärsområdena och
cheferna för vissa koncernfunktioner. Koncernens ledningsgrupp har till
uppgift att stödja verkställande direktören i hans/hennes uppgifter och
förbereda ärenden för styrelsen. Koncernens ledningsgrupp har också till
uppgift att till exempel samordna koncernens olika verksamheter och
säkerställa en effektiv verksamhet på koncernnivå. I slutet av 2020 bestod
Fazers ledningsgrupp av Christoph Vitzthum (verkställande direktör
och koncernchef, ordförande), Jouni Grönroos (ekonomidirektör och
vice verkställande direktör), Marko Bergholm (verkställande direktör
för Fazer Bageri Finland), Markus Hellström (verkställande direktör för
Fazer Konfektyr), Sebastian Jägerhorn (EVP, chefsjurist), Mats Liedholm
(verkställande direktör för Fazer Lifestyle Foods), Joséphine Mickwitz
(EVP, kommunikation och hållbarhet) och Lara Saulo (EVP, People &
Transformation). Andreas Berggren (verkställande direktör för Fazer
Food Services) var medlem i ledningsgruppen till den 31 januari 2020 då
försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes,
Nathalie Ahlström (verkställande direktör för Fazer Konfektyr) till den
30 september 2020 och Ulrika Romantschuk (EVP, kommunikation och
varumärkesledning) till den 31 oktober 2020. Marko Bergholm och Markus
Hellström blev medlemmar av ledningsgruppen den 1 oktober 2020 och
Joséphine Mickwitz den 9 november 2020.
Fazer-koncernen har även en utvidgad ledningsgrupp. I den utvidgade
ledningsgruppen ingår utöver medlemmarna i koncernens ledningsgrupp
även Aaron Barsness, VP, koncern-marknadsföring för Fazer-koncernen,
Klavs Berzins, VD för Fazer Bageri Baltikum, Bengt Erlandsson, chef för
Fazer-koncernens inköpsfunktion, Vladimir Kalyavin, VD för Fazer Bageri

Ryssland, Petri Kujala, VD för Fazer Bageri Sverige, Tom Lindblad, VD för
kommersiella enheter för Fazer Konfektyr och Johan Rosenblom, VD
för Fazer Retail.

Riskhantering
Riskhanteringen är en viktig del av Fazer-koncernens ledningssystem.
Styrelsen godkänner riskhanteringspolicyn och övervakar att den följs.
Riskhanteringen är en pågående och systematisk process som syftar till att
främja genomförandet av koncernens strategi och affärsmål, säkerställa att
risker som inverkar på bolagets affärsverksamhet identifieras, bedöma, följa
och förutse hot och möjligheter som påverkar affärsverksamheten samt att
säkra affärsverksamhetens kontinuitet.
Ledningen för affärsområdena, affärsenheterna och koncernfunktionerna
har till uppgift att identifiera och bedöma riskerna som berör det egna
området samt att minska dessa risker som en del av den operativa
verksamheten. Finansiella risker hanteras av koncernens ekonomifunktion.
Koncernens ekonomidirektör (CFO) är ansvarig för styrning, utveckling
och rapportering av riskhantering till styrelsen och revisionskommittén.
Dessutom stöttar ekonomidirektören affärsområdena, affärsenheterna och
koncernfunktionerna med riskhantering.
Fazer definierar risk som en extern eller intern osäkerhet som kan påverka
koncernen vid implementering av dess strategi, uppnående av dess mål
eller kontinuiteten i dess affärsverksamheter. Risker kan uppstå till följd av
händelser inom Fazer eller av externa förhållanden eller händelser. För att
identifiera och övervaka risker delas dessa in i fyra kategorier: strategiska
risker, operativa risker, olycksrisker och finansiella risker.
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Strategiska risker är externa risker
som påverkar hela industrin
(förändringar i efterfrågan,
tillgången på råvaror, lagstiftningen,
konkurrensläget osv.) eller
självförvållade risker till följd av
strategiska val (ny affärsutveckling,
sammanslagningar eller förvärv,
partnersamarbeten, beroende av
en marknad/kund, hållbarhet osv.).
Fokus på strategiperioden: 3-5 år.

Operativa risker hänför sig
till implementeringen av
strategin och den dagliga
affärsverksamheten. Till dessa
hör bland annat effektivitet inom
leveranskedjan, kundrelationer,
råvarupriser, projekthantering,
IT samt säkerhets- och
medarbetarrelaterade risker. Fokus
på budgetperioden: 1–2 år.

Olycksrisker är fel, driftsstörningar
eller olyckor som förekommer inom
Fazer eller i affärsmiljön och som
orsakar skada eller förlust.

STRATEGISK RISK
Anpassningsförmåga,
marknader och kunder,
affärsutveckling

OPERATIV RISK
Medarbetare, processer
och kontroller, operativa
riktlinjer

OLYCKSRISK
Egendom, ansvar
och säkerhet

Finansiella risker hänför sig till
förändringar i marknadspriser,
tillräckliga finansiella tillgångar och
motparters förmåga att fullgöra
sina finansiella förpliktelser.

FINANSIELL RISK
Valutor, räntor, likviditet,
finansiering, motparter

Till de mest betydande riskerna relaterade till Fazers verksamhet hör
råvarurisker där risker relaterade till pris och tillgång minskas genom
t.ex. hedging och avtalsarrangemang, risker relaterade till kunder och
konsumentefterfrågan (minskas genom t.ex. hantering av produktportföljer
och varumärken), risker relaterade till produktsäkerhet (minskas genom
t.ex. livsmedelssäkerhetsledning och kvalitetscertifieringar), risker i
politisk miljö (minskas genom t.ex. noggrann uppföljning av den politiska
utvecklingen) och olycksrisker (minskas genom t.ex. koncernomfattande
försäkringsprogram, regelbundet uppdaterade riskanalyser,
kontinuitetsplaner för alla viktiga produktionsanläggningar och
investeringar i arbetssäkerhet för att förhindra arbetsolyckor och risk för
yrkessjukdomar). Dessa risker tillsammans eller separat kan påverka Fazers
verksamhet, resultat, finansiella ställning, konkurrenskraft eller anseende.
Klimatförändringar som påverkar tillgång, pris och kvalitet på råvaror samt
vattenrelaterade risker är identifierade risker för livsmedelsproduktionen.
Fazer har identifierat potentiella risker som äventyrar de mänskliga
rättigheterna eller oetiska praxis som kan förekomma särskilt i
värdekedjan. Alla eventuella risker relaterade till förverkligandet av de
mänskliga rättigheterna eller bekämpning av korruption eller mutor
hanteras med hjälp av medarbetarutbildning, interna policyer och
revisioner. Risker relaterade till de mänskliga rättigheterna minskas också
genom iakttagande av FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter och de processer som beskrivs i dessa vägledande principer.
Fazer har implementerat ett visselblåsarsystem som möjliggör rapportering
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av misstankar om otillåtet beteende. Systemet är tillgängligt för anställda
och externa parter.
Alla Fazers marknader påverkades av covid-19-pandemin. De verksamheter
som drabbades hårdast var Retail-verksamheten, som omfattar Fazer
Cafés och Gateau-bageributikerna, Travel Retail inom Fazer Konfektyr och
verksamheten för djupfrysta bageriprodukter. Omedelbara riskreducerande
åtgärder vidtogs under hela året för att säkerställa medarbetarnas säkerhet
och verksamhetens kontinuitet.

Intern revision
Fazers interna revision har som syfte att förstärka och skydda koncernens
värde genom att tillhandahålla självständig, objektiv kvalitetskontroll och
genom att bidra till kontinuerlig förbättring av riskhantering och interna
kontroller. Den interna revisionen rapporterar till revisionskommittén.
Den interna revisionen utför revisioner enligt en årlig revisionsplan, som
godkänns av revisionskommittén. Resultaten rapporteras regelbundet till
koncernledningen, revisorer och revisionskommittén.

Revisorer
Koncernens revisorer utses av den ordinarie bolagsstämman för ett år
framåt. Revisorernas uppgift är att granska koncernens bokföring, bokslut
och förvaltning. Uppgifterna är mer detaljerat definierade i tillämplig
lagstiftning och i bestämmelserna om god revisionssed. Revisorerna
deltar i det årliga styrelsemöte där koncernbokslutet behandlas och i
revisionskommitténs möten.

Fazer-koncernens etiska principer
Fazers etiska principer grundar sig på Fazers gemensamma värderingar och
på internationella principer som har tagits fram av FN:s Global Compact.
Syftet är att öka företagens ansvarstagande roll i samhället och främja
hållbar utveckling. Fazer-koncernens etiska principer styr hur Fazers
medarbetare behandlar kunder, samarbetspartner och kollegor på ett
jämlikt och rättvist sätt.
Genom de etiska principerna förbinder sig Fazer som arbetsgivare att
tillhandahålla en modern och säker arbetsmiljö för alla sina anställda i alla
de länder där företaget har verksamhet och att säkerställa de anställdas
hälsa och deras välmående och trivsel i arbetet samt att behandla alla
anställda jämlikt.

Berndt Brunow
f. 1950
Diplomekonom
Styrelseordförande, 2009–
Ordförande, HR-utskottet

Anders Dreijer
f. 1953
Civilingenjör
Vice ordförande, 1994–
Medlem, Revisionsutskottet

Klaus Cawén
f. 1957
Juris kandidat
Styrelsemedlem, 2002–
Medlem, HR-utskottet

Ketil Eriksen
f. 1963
Ekonomie kandidat
Styrelsemedlem, 2009–
Medlem, Revisionsutskottet

Casper von Koskull
f. 1960
Ekonomie magister
Styrelsemedlem, 2020-

Johan Linder
f. 1959
Juris kandidat
Styrelsemedlem, 2000–
Medlem, HR-utskottet

Cecilia Marlow
f. 1960
Civilekonom
Styrelsemedlem, 2016–
Medlem, HR-utskottet

Juhani Mäkinen
f. 1956
Juris kandidat, lagman
Styrelsemedlem, 2006–
Medlem, Revisionsutskottet
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Jan Fazer
f. 1975
Styrelsemedlem, 2012–
Ordförande, Revisionsutskottet
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Marko Bergholm
f. 1969
Ekonomie kandidat,
Verkställande
direktör för Fazer
Bageri Finland
och Executive
Vice President,
Fazer-koncernen

Markus Hellström 
f. 1974
Diplomingenjör
Verkställande
direktör för
Fazer Konfektyr
och Executive
Vice President,
Fazer-koncernen

Nathalie Ahlström
(VD, Fazer Konfektyr) till 30.9.2020.

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

*

Mats Liedholm 
f. 1965
Civilekonom
Verkställande
direktör för Fazer
Lifestyle Foods
och Executive
Vice President,
Fazer-koncernen

Ulrika Romantschuk
(EVP, kommunikation och
varumärkesledning) till 31.10.2020.

Finansiell
information

Andreas Berggren
(VD, Fazer Food Services), var medlem
i koncernens ledningsgrupp till
31.1.2020 då försäljningen av Fazer
Food Services till Compass Group
slutfördes.

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

Från 1.3.2021 Verkställande direktör för Fazer Bageri-affärsområdet och Group Transformation och Executive Vice President, Fazer-koncernen

Joséphine Mickwitz
f. 1968
Ekonomie magister
Kommunikation
och hållbarhet
och Executive
Vice President
Fazer-koncernen

Lara Saulo 
f. 1972
Ekonomie magister
People &
Transformation
och Executive
Vice President,
Fazer-koncernen*
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Styrelsens
verksamhetsberättelse
År 2020 karakteriserades av den globala covid-19-pandemin och de
föränderliga utmaningarna relaterade till den. Alla Fazers marknader
påverkades av pandemin, men tack vare ett antal flexibla åtgärder och
Fazer-medarbetarnas professionalism visade Fazer en tydlig förmåga att stå
emot den rådande krisen.
Under året fortsatte Fazer sin omvandling till ett modernt hållbart
företag inom snabbrörliga konsumentprodukter (FMCG), med stöd av
avyttringen av Fazer Food Services. Implementeringen av en ny operativ
modell inleddes, vilket inkluderade ändringar i den kommersiella
organisationen, inom marknadsföring och inköp samt omorganisering
av koncernfunktionerna. Åtgärder vidtogs för att öka effektiviteten
inom tillverkningen. Dessa inkluderade överföringen av produktionen av
xylitolpastiller och -tuggummi från fabriken i Högfors till Villmanstrand och
av produktionen av Fazer Yosa-havreprodukterna från S:t Karins till Koria
i Finland. Under året vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet,
synergier och mervärde.

affärsområden: Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Lifestyle Foods.
Fazer Retail, som tidigare var en separat verksamhet, integrerades
i affärsområdet Fazer Konfektyr under 2020. Dessutom överfördes
verksamheten för hårda bröd från Fazer Bageri till Fazer Konfektyr.
Geografiskt sett är koncernens huvudmarknader Norden, Ryssland och
Baltikum med exportförsäljning till cirka 40 länder världen över.
Konsumentbeteendet förändrades på många sätt under 2020 till följd
av det exceptionella läget. Den ekonomiska osäkerheten påverkade
priskänsligheten och ökade populariteten av värdealternativ.
Lokalproducerade livsmedel och råvaror fortsatte att tilltala konsumenter
som betonar transparens och säkerhet. Inrikesturismen stödde denna
utveckling ytterligare. Matlagning hemma ökade i och med att allt flera
jobbade på distans och restaurangerna antingen var stängda eller undveks.
Den sociala distanseringen medförde också en avsevärd ökning inom
webbhandeln och av matleveranser.
Vissa trender som fanns före covid-19 förstärktes tydligt, men gjorde
också en del drivkrafter för konsumtionen mer polariserade. Hälsotrenden
har ökat i många år och accelererade ytterligare då människor blev allt
mer medvetna om kostens betydelse som en del av en hälsosam livsstil.
Under pandemin blev hygienen snabbt en drivkraft för konsumenternas
preferenser, vilket inom kort fick en negativ inverkan på exempelvis
oförpackade produkter som lösgodis.

Affärsmiljö och marknadsutveckling

I Finland påverkades bagerimarknaden av pandemin under våren, men
marknaden vände och började växa igen mot slutet av året. Bake-off
marknaden återhämtade sig snabbt, samtidigt som marknaden för
förpackat färskt bröd presterade bra hela året, då efterfrågan på förpackat
bröd ökade avsevärt. Efterfrågan på djupfrysta produkter minskade i
och med att restauranger och hotell drabbades av restriktioner och
stängningar. I Sverige ökade marknaden hela året. I Ryssland började
marknaden gradvis att återhämta sig mot slutet av året, men på grund
av den ökade priskänsligheten fortsatte bagerisegment med lägre priser
växa under hela året. Utvecklingen var liknande även i Baltikum. Fazer är
huvudsakligen känt som ett premiumvarumärke i Baltikum och Ryssland.

Fazer är verksam främst på marknaderna för bageriprodukter, konfektyr,
mjölkfritt och växtbaserat samt kvarnprodukter genom företagets tre

Konfektyrmarknaden växte i Finland och Sverige. I Finland låg
Fazers marknadsandel nära fjolårsnivån och i Sverige ökade Fazers

Efter redovisningsperioden meddelade Fazer att en ny operativ modell
införs på Fazer Bageri Sverige. Den nya modellen inkluderar ett avtal
om återförsäljning och samdistribution med svenska Polfärskt, ett
försäljningsbolag för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från
fyra till tre.
Den kvarvarande verksamhetens omsättning för 2020 var stabil på
föregående års nivå och rörelsevinsten förbättrades.
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Inom Fazer Lifestyle Foods fortsatte marknaden för mjölkfritt att växa och
frukostkategorin stärktes. Efterfrågan på havre- och rågmjöl var fortsatt
stark inom kvarnverksamheten. Smoothiekategorin minskade särskilt i
on-the-go-kanalerna, eftersom konsumenterna reste och åkte kollektivt i
mindre omfattning på grund av covid-19.

■ Finland 56 % ■ Estland 2 %
■ Sverige 21 % ■ Lettland 1 %
■ Ryssland 13 % ■ Danmark 1 %

Avvecklad verksamhet
Försäljningen av Fazer Food Services till Compass Group slutfördes den
31 januari 2020. Fazer Food Services rapporteras som avvecklad verksamhet
i Fazer-koncernens bokslut för 2019 och även för den en månad långa
perioden fram till den 31 januari 2020. År 2020 uppgick Fazer Food
Services omsättning till 50,8 M€ (597,3). I resultatet för den avvecklade
verksamheten ingår en vinst på 414,3 M€ för försäljningen av verksamheten
Fazer Food Services. Resultatet efter skatt för den avvecklade verksamheten
presenteras i resultaträkningen på raden ”Resultat för perioden, avvecklad
verksamhet”. Som en följd av försäljningen av Food Services verksamheten
rapporteras inga tillgångar eller relaterade skulder som ”Tillgångar
som innehas för försäljning” i slutet av 2020. För jämförelseperioden
rapporteras tillgångar relaterade till avvecklad verksamhet som ”Tillgångar
som innehas för försäljning” och skulder som ”Skulder relaterade till
tillgångar som innehas för försäljning”. Kassaflödesanalysen innehåller den
avvecklade verksamheten under 2019 och 2020.
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OMSÄTTNING PER LAND

marknadsandel. Travel retail-marknaden, som är en viktig marknad för
Fazer, var hårt drabbad under hela året på grund av reserestriktionerna som
infördes redan i början av pandemin. Distansarbete samt restriktioner och
rekommendationer gällande sammankomster i kombination med allmän
försiktighet påverkade kundtillströmningen särskilt i stadskärnor och
köpcentrum, och även caféer och bageributiker påverkades.
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Omsättning och lönsamhet
Fazers omsättning låg på samma nivå som året innan och uppgick till
1 101,2 M€ (1 097,0). Förändringarna i valutakurserna minskade koncernens
omsättning med 18,6 M€. De år 2020 förvärvade verksamheterna,
dvs. Vuohelan Herkku, ökade omsättningen med 5,3 M€ jämfört
med föregående år.
Fazer Bageris omsättning 2020 låg på samma nivå som året innan
och uppgick till 548,6 M€ (555,6 år 2019 exklusive omsättningen för
verksamheten för hårda bröd som överfördes till Fazer Konfektyr). Fazer
förvärvade Vuohelan Herkkus bageri- och kvarnverksamheter i januari
2020, vilket gör Fazer till en av de största aktörerna inom glutenfria
bageriprodukter i Finland. I Finland ökade efterfrågan på förpackat bröd
kraftigt när covid-19-pandemin började. Försäljningen av djupfrysta
produkter påverkades negativt i och med att restauranger och hotell
drabbades av restriktioner och stängningar. Efterfrågan återhämtade sig
sakta mot slutet av året. Försäljningen i butiksbagerierna minskade kraftigt
i början av krisen, men återhämtade sig snabbt och nådde rekordnivåer
mot slutet av året.
I slutet av 2020 hade Fazer 105 butiksbagerier i Finland. I Sverige
ökade försäljningen i alla kanaler tack vare starka produktlanseringar
i strategiska segment och god utveckling inom exporten. Fazer Bageri
stärkte sin marknadsställning i Ryssland genom tillväxt inom bake-off
och ökad försäljning genom nya digitala säljkanaler. I Baltikum ledde
den ekonomiska osäkerheten på grund av covid-19-pandemin till
att konsumenternas intresse förflyttades från premiumprodukter till
konventionella produkter. En liknande trend kunde skönjas även i Ryssland.
I Baltikum hårdnade priskonkurrensen i och med att nya aktörer kom in
på marknaden. Två nya butiksbagerier öppnade i Estland, där Fazer för
närvarande har fem butiksbagerier. Omvandlingsprogrammen med syfte
att öka den operativa effektiviteten i Fazer Bageris verksamheter i Sverige
och Ryssland fortskred med förbättrat resultat som följd.
Fazer Konfektyrs omsättning minskade med 2,3 % från året innan
och uppgick till 400,1 M€ (409,4 år 2019 inklusive omsättningen
för Fazer Retail och verksamheten för hårda bröd som överfördes till
Fazer Konfektyr). Minskningen kan hänföras till Fazer Retail, där Fazer
Cafés och Gateau-bageributikerna påverkades kraftigt av de covid-19relaterade restriktionerna, samt det totala stilleståndet inom Travel
Retail. Konfektyrförsäljningen i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och

Baltikum var relativt stabil. Försäljningen särskilt i Finland främjades av
konsumenternas benägenhet att förlita sig på välkända varumärken i
osäkra tider. Covid-19 förändrade konsumentbeteendet, vilket ledde till
en polarisering av efterfrågan. Chokladkakor fortsatte att sälja bra och
försäljningen av godispåsar ökade kraftigt, medan efterfrågan på kex,
lösgodis och produkter i kategorin impulsköp, som pastiller och tuggummi,
minskade. Säsongerna är mycket viktiga för Fazer. Under 2020 påverkades
påsk- och halloweenförsäljningen negativt av restriktionerna, medan
julförsäljningen överträffade förväntningarna, särskilt i Finland och Sverige.
Stilleståndet inom Travel Retail-försäljningen resulterade i förlorad
omsättning och permitteringar på fabrikerna i Vanda och Villmanstrand.
Starka produktnyheter och marknadsföringskampanjer skapade tillväxt
inom kategorierna chokladstycksaker, godispåsar och chokladkakor.
Säsongsprodukterna presterade fortsättningsvis bra.
Fazer Lifestyle Foods omsättning ökade med 11,8 % till 176,7 M€ (158,1).
Ökningen kan hänföras till försäljningen från Kaslink, som förvärvades i
augusti 2019. Efterfrågan på frukostprodukter låg på en bra nivå, medan
on-the-go-kategorier som smoothies och juice stötte på utmaningar.
Omsättningen påverkades negativt av nedgången inom on-the-go-snacks
och av stilleståndet inom såväl hotell- och restaurangsektorn som de
reserelaterade kanalerna.
Fazer inledde projekt för att fördubbla sin havrekvarnskapacitet i
Lahtis i Finland och i Lidköping i Sverige för att tillgodose den ökande
efterfrågan på havre och tillhandahålla förstklassiga ingredienser för Fazers
verksamheter, särskilt inom kategorierna mjölkfria produkter, växtbaserade
måltider och frukostprodukter. Investeringen framskred planenligt och den
nya kapaciteten kommer att bli tillgänglig under 2021.
Rörelsevinsten för kvarvarande verksamheter förbättrades och uppgick till
51,9 M€ (49,1). Rörelsevinsten omfattar 6,2 M€ (4,0) i engångskostnader
för omstruktureringar och avskrivningar (netto) i huvudsak relaterade till
åtgärder för att effektivisera tillverkningen inom Fazer Konfektyr och Fazer
Lifestyle Foods, omvandlingsprogrammen inom Fazer Bageris verksamheter
i Sverige och Ryssland, omvärdering av markområden i Ryssland och
intäktsföringen av negativ goodwill som uppstått från Vuohelan Herkku.
Resultatet för 2020 belastades också av ytterligare engångskostnader
och nedskrivningar på 2,7 M€ (5,9) relaterade till förvärvet av Vuohelan
Herkku, avyttringen av Fazer Food Services och implementeringen av Fazers
redovisningsprinciper på de förvärvade företagen. Räkenskapsperiodens
vinst var 32,6 M€ (38,9) för den kvarvarande verksamheten.
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Finansiell ställning och kassaflöde
Koncernens finansiella ställning stärktes ytterligare till följd av avyttringen
av Fazer Food Services verksamheten. Rapporterade räntebärande
nettoskulder uppgick till -213,3 M€ (127,0) och nettoskuldsättningsgraden
var -22,8 % (22,5 %). Koncernens soliditet uppgick till 70,7 % (52,6 %).
Koncernens rapporterade kassaﬂöde från den löpande verksamheten
uppgick till 152,4 M€ (144,8) och bruttoinvesteringarna till 104,1 M€ (107,1)
exklusive investeringar i finansiella tillgångar. Merparten av investeringarna
gjordes i Fazer Lifestyle Foods i den nya xylitolfabriken, utbyggnaden
av havrekvarnarna i Finland och Sverige och produktionsutrustning
för mjölkfritt i Koria. Övriga investeringar utgjordes bland annat av ny
produktionsutrustning och uppgraderingar av befintliga maskiner i bagerioch konfektyrverksamheten.
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250

2,9 %

Estland
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Norge

7
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TOTAL
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100,0 %

2020

Personal
Vid utgången av året hade Fazer 8 496 anställda (8 805) i den kvarvarande
verksamheten och inga i den avvecklade verksamheten (6 958).
Koncernens anställda fördelades enligt följande vid utgången av året: Fazer
Bageri 5 880 (5 903), Fazer Konfektyr 1 904 (2 113), Fazer Lifestyle Foods
428 (471) och koncernens gemensamma funktioner 284 (318).

Strategi och implementering av strategin 2020
Fazer, som firar 130-årsjubileum 2021, är en finansiellt stark koncern
och har en tydlig strategi för framtiden. Ytterligare tillväxt eftersträvas
genom både organisk tillväxt och M&A-möjligheter. Fazer har höga
tillväxtambitioner framöver, vilket även kan öppna för en potentiell
utvidgning av aktieägarbasen genom en börsnotering någon
gång i framtiden.
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1.

utnyttja det ledande varumärket inom snabbrörliga
konsumentprodukter (FMCG) för att stärka sin position i Finland,

2.

påskynda sin tillväxt genom innovationer, trendiga
kategorier och foodtech,

3.

utveckla en ledande position i Nordeuropa och

4.

förbättra den interna effektiviteten och utveckla sina sätt att arbeta för
att nå branschledande lönsamhet.

Hållbarhet är en integrerad del av koncernens strategi, och i
hållbarhetsarbetet fokuserar Fazer på att minska utsläppen, minska
mängden matsvinn, på hållbara inköp samt på att introducera fler
växtbaserade livsmedel i sitt utbud.

I januari förvärvade Fazer Vuohelan Herkkus bageri- och kvarnverksamheter.
Vuohelan Herkku är en föregångare inom glutenfri bageriverksamhet i
Finland och har ett nytt glutenfritt bageri i Lahtis. Genom detta förvärv blev
Fazer en av de största aktörerna inom glutenfria bageriprodukter i Finland.
Fazers ambition är att bli en av de ledande aktörerna inom växtbaserat
i Nordeuropa genom att ständigt identifiera nya kategorier och utöka
befintliga kategorier. Genom att investera i innovationer och foodtech
stärker Fazer sitt fokus på hållbara matlösningar för framtiden. Fazers
unika xylitolfabrik som med hjälp av toppmodern teknik tillverkar xylitol
av havreskal – en biprodukt från havrekvarnen –kommer att invigas
2021. Fazers strategiska fokus på innovationer har fått erkännande av finska
Livsmedelsindustriförbundet, som tilldelade fabriken priset Tähtiteko
2020 i november 2020.
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Enligt Fazers uppdaterade vision, För perfekta dagar, fortsatte koncernen
att implementera sin strategi under 2020. Avyttringen av Fazer Food
Services till Compass Group slutfördes den 31 januari 2020, vilket stöder
Fazers omvandling till ett FMCG-företag.
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Under de närmaste åren fortsätter Fazer att fokusera på sina fyra
strategiska utvecklingsområden:

Under året ökade Fazer sitt aktieinnehav i Solar Foods och blev den största
enskilda aktieägaren med en ägarandel på 15 %. Solar Foods är ett finskt
foodtech startupföretag som har utvecklat en ny proteinråvara, Solein®,
ur CO2. Företagets mål är att ytterligare utveckla proteinråvaran för mer

omfattande användning i konsumentprodukter. Fazer kommer att fortsätta
att stödja Solar Foods genom forskning, innovationer och kommersiell
utveckling, utöver ett aktivt ägande.
För att tillgodose den ökande efterfrågan på havre och för att tillhandahålla
förstklassiga ingredienser för sina verksamheter kommer Fazer att
fördubbla havrekvarnskapaciteten i Lahtis i Finland och Lidköping i Sverige
under 2021. Havre kommer fortsättningsvis att vara kärnan i Fazer Lifestyle
Foods verksamhet och en viktig råvara, särskilt inom bageriverksamheten.
Användningen av havre inom olika kategorier kommer att vidareutvecklas.
Ett utmärkt exempel på en genuin innovation som tillgodoser behoven
hos konsumenterna är Fazer Havreris som lanserades i alla nordiska länder
2020. Denna nya innovation tilldelades det svenska Livsmedelspriset
2020. Starkt fokus kommer alltjämt att ligga på kategorierna mjölkfritt,
växtbaserade måltider och frukost. Systematiskt FoU-arbete bidrar till ett
brett urval av innovationer att bygga vidare på. Selektiva företagsförvärv
spelar en avgörande roll för att verkställa tillväxtplanen.
Under 2020 vidtogs flera åtgärder för att driva intern effektivitet, synergier
och mervärde. Implementeringen av en ny operativ modell inleddes,
vilket inkluderade ändringar i den kommersiella organisationen, inom
marknadsföring och inköp samt omorganisering av koncernfunktionerna.
Dessutom vidtogs åtgärder för att öka effektiviteten inom tillverkningen,
bland annat produktionsöverföringar inom Fazer Konfektyr och Fazer
Lifestyle Foods i Finland.
Omvandlingsinitiativet i Fazer Bageri Sverige, som presenterades den
9 februari 2021, är ett bra exempel på utveckling av nya sätt att arbeta
för att stödja en lönsam tillväxt. Den nya operativa modellen, som enligt
plan ska implementeras till sommaren 2021, inkluderar ett avtal om
återförsäljning och samdistribution med Polfärskt, ett försäljningsbolag
för bagerier, och medför att antalet bagerier minskar från fyra till tre.
Den nya operativa modellen kommer att öka Fazers smidighet och höja
servicenivåerna gentemot kunderna och samtidigt skapa ett mer hållbart
och miljövänligt sätt att driva bageriverksamheten.

Forskning och utveckling
Fazer fortsatte med sitt gedigna FoU-arbete inom foodtech genom
flera projekt. Projektet Fazer Oathow fokuserar på havre och framtida
havretekniker. Projektet Fazer Xtech har starkt fokus på foodtech och
särskilt på vegetabiliska proteiner, biprodukter och minskning av mängden
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socker. Fazer och Solar Foods fortsatte sitt strategiska FoU-samarbete inom
projektet Solein2Food, vars mål är att kommersialisera Solar Foods nya
hållbara proteinråvara i form av nya livsmedelsprodukter.
Fazer fortsatte också jobba inom området näring. Fazers projekt
Brainhow gick från forskningsfasen till implementeringsfasen. Fazer
forskar vid SLU Uppsala, Sverige kring temat spannmålsfibrer och tarmhjärna-axeln genom en klinisk interventionsstudie. Fazer ordnade ett
rågsymposium tillsammans med Nordic Rye Forum vid den 12:e Nordiska
näringskonferensen.
Kostnaderna för forskning och utveckling uppgick till 8,4 M€ (9,3) i den
kvarvarande verksamheten.

Hållbarhet
Hållbarhet är en integrerad del av Fazers strategi och arbetet styrs
genom fyra centrala hållbarhetsmål: 50 % mindre utsläpp, 50 % mindre
matsvinn, 100 % ansvarsfulla inköp och mer växtbaserat. Mer information
om Fazers hållbarhetsarbete, inklusive kvalitet, miljö, arbetshälsa och
-säkerhet samt livsmedelssäkerhet och om framstegen 2020 finns i
Fazers hållbarhetsrapport och icke-finansiella information, som ingår
i årsberättelsen som publiceras vecka 15. Informationen kommer att
publiceras på Fazer-koncernens webbplats www.fazergroup.com under
Rapportering & Administration.

Riskhantering
Fazer utvärderar och analyserar regelbundet de strategiska, operativa
och finansiella riskerna inom ramen för koncernens riskpolicy och vidtar
åtgärder för att minimera riskerna. Under 2020 var en viktig prioritet att
hantera och minska de kortsiktiga affärsmässiga och ekonomiska riskerna
relaterade till covid-19-pandemin. Fazer vidtog omedelbara åtgärder för
att säkerställa sina medarbetares hälsa och säkerhet samt företagets
finansiella stabilitet och kontinuitet i affärsverksamheten. Tack vare alla
förebyggande åtgärder som vidtogs i ett tidigt skede av pandemin, lyckades
Fazer hålla all produktion i drift under hela året. Fazer fortsätter att följa
upp situationen mycket noggrant. Mer information om hantering av
finansiell risk finns i not 11.3 i bokslutet.

Förändringar i koncernens juridiska struktur
Fazer fortsatte förenkla den juridiska strukturen för att minska det
administrativa arbetet och göra organisationen smidigare. Förändringarna i
koncernens juridiska struktur redovisas i not 24 i bokslutet.

Aktier och aktiekapital
I juni 2020 anordnade moderbolaget en riktad aktieemission där
382 276 nya preferensaktier emitterades för ett teckningspris på
303,17 euro. Det nominella värdet på 20 euro per aktie, motsvarande
7,6 M€, redovisas i aktiekapitalet och återstoden, motsvarande 108,2 M€,
i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Aktierna, motsvarande 115,9 M€,
betaldes in natura med utestående aktier i Fazer Food AB, varefter bolaget
fusionerades med Oy Karl Fazer Ab.
Vid utgången av 2020 hade moderbolaget Oy Karl Fazer Ab
4 341 039 preferensaktier och 2 365 200 stamaktier. Preferensaktierna
medför företrädesrätt före stamaktierna till årlig utdelning av bolagets
utdelningsbara vinstmedel om minst 6 % av aktiens nominella belopp. Vid
den årliga bolagsstämman berättigar varje stamaktie till tio röster och varje
preferensaktie till en röst.

Förvaltning och revisorer
På bolagsstämman den 1 april 2020 omvalde stämman följande
styrelseledamöter: Berndt Brunow (ordförande), Anders Dreijer
(vice ordförande), Klaus Cawén, Ketil Eriksen, Jan Fazer, Johan Linder,
Cecilia Marlow och Juhani Mäkinen. Casper von Koskull valdes till ny
styrelseledamot vid en extraordinarie bolagsstämma den 19 oktober 2020.
Den auktoriserade revisionssammanslutningen PricewaterhouseCoopers
valdes till revisor med Martin Grandell, CGR, som huvudansvarig revisor.

Händelser efter rapportperioden
Den 9 februari 2021 meddelade Fazer Bageri Sverige att företaget har
ingått ett återförsäljaravtal med Polfärskt, ett försäljningsbolag för bagerier,
för att förbättra den servicenivå som Fazer Bageri Sverige kan erbjuda
sina kunder. Avtalet träder i kraft till sommaren 2021. På grund av detta
kommer Fazer Bageris egen sälj- och distributionsorganisation i Sverige
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att avvecklas. Dessutom planerar Fazer att stänga sitt bageri i Lund hösten
2021. Ett mer koncentrerat bagerinätverk passar Fazers produktsortiment
bättre och skapar bättre förutsättningar för en mer effektiv och hållbar
bageriverksamhet. Planen är att flytta produktionen från Lund till
Fazers bagerier i Umeå, Eskilstuna och Lidköping. Förhandlingar med
fackföreningarna pågår. Förändringarna påverkar samtliga 495 anställda
inklusive helg- och säljextra inom fältförsäljning och distribution samt
69 anställda på bageriet i Lund. Fazer stöder alla medarbetare som
påverkas av förändringen.
Covid-19-pandemin har efter årsskiftet fortsatt påverka Fazers
verksamheter. Pandemins direkta och indirekta effekter har lett till nya
samarbetsförhandlingar.

Risker och kortsiktiga osäkerheter
2021 förblir osäkerheten som orsakas av covid-19-pandemin hög, eftersom
nya vågor och virusmutationer förändrar situationerna snabbt och påverkar
marknaderna på olika sätt och vid olika tidpunkter. Då situationen
förlängs, ökar både osäkerheten i världsekonomin och priskänsligheten
för snabbrörliga konsumentprodukter. Myndigheternas restriktioner
och rekommendationer inverkar på Fazers alla huvudmarknader och
verksamheter. Likt 2020, är effekterna märkbarast inom försäljningen
av djupfrysta produkter i och med att utsikterna för HoReCa-kanalen
fortsättningsvis är dystra, inom Travel Retail, där stillestånd fortsatt råder
och i Retail-verksamheten, som påverkas av minskad kundtillströmning i
stadskärnor och köpcenter. Därtill, och delvis relaterat till de osäkerheter
som covid-19-pandemin kan komma att orsaka, bidrar färdigställandet
av byggnadsarbetena och installationerna för den nya xylitolfabriken
och de två nya havrekvarnarna samt utökningen av produktionen i dessa
verksamheter till Fazers operativa risker under 2021.

Under det kommande året kommer Fazer att fortsätta sin omvandling till
ett integrerat FMCG-företag, vilket möjliggörs av att företaget lämnade
måltidstjänstbranschen i början av 2020. Fortsatt viktiga strategiska
fokusområden under året är att påskynda tillväxt genom innovationer,
trendiga kategorier och foodtech och att utveckla ledande positioner
i Nordeuropa. Dessutom fortsätter Fazer att skapa en ännu starkare
position som det främsta FMCG-varumärket i Finland. Att förbättra den
interna effektiviteten och utveckla arbetssätten kommer att förbättra vår
lönsamhet. Utöver organisk tillväxt kommer Fazer att fortsätta det aktiva
M&A-arbetet för att påskynda tillväxt och internationalisering.

Förslag till disposition av vinst
Moderbolagets utdelningsbara vinstmedel uppgår till
1 081 446 262,60 euro, varav 406 791 490,38 euro utgörs av
räkenskapsperiodens vinst.
Styrelsen föreslår för bolagsstämman att de utdelningsbara vinstmedlen
disponeras på följande sätt:
- som utdelning betalas 14,40 euro per aktie
- som vinstmedel kvarlämnas

Under 2021 förväntas Fazers omsättning och den jämförbara rörelsevinsten
för den kvarvarande verksamheten förbättras jämfört med året innan,
under förutsättning att utvecklingen av covid-19-pandemiläget och det
allmänna ekonomiska klimatet inte försämras. Utsikterna är med förbehåll
för operativa risker och osäkerheter, samt svagare synlighet än normalt på
grund av covid-19-pandemin.

984 876 421,00 €
1 081 446 262,60 €

Den föreslagna utdelningen äventyrar inte bolagets betalningsförmåga.
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Finansiell information
Fazer-koncernens bokslut har uppförts i enlighet med de internationella
redovisningsstandarderna, International Financial Reporting
Standards (IFRS).
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Koncernens resultaträkning
M€
Kvarvarande verksamheter
Omsättning
Övriga rörelseintäkter
Förändring av lager av färdiga varor och varor under tillverkning
Material och tjänster
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader
Rörelsevinst
Finansiella intäkter och kostnader
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa finanseilla intäkter och kostnader
Vinst före skatt
Inkomstskatt
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad verksamhet
Räkenskapsperiodens resultat
Resultat av kvarvarande verksamheter hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat av avvecklad verksamhet hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande
Resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

2020

2019

1 101,2
22,8
0,4
-405,5
-317,4
-65,5
-284,2
51,9

1 097,0
28,8
1,1
-406,7
-316,3
-62,1
-292,9
49,1

7,4
-17,5
-10,1
41,8
-9,2
32,6
407,8
440,4

5,9
-3,3
2,5
51,6
-12,7
38,9
35,4
74,4

31,4
1,1

36,7
2,2

335,3
72,5

29,7
5,8

366,7
73,7

66,4
8,0
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Koncernens rapport över totalresultat
M€
Räkenskapsperiodens resultat

2020
440,4

2019
74,4

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

-0,2
-12,2
0,0

0,2
5,2
0,0

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

-0,2
0,0
5,2

Summa totalresultat för perioden
Av vilket hänförligt till avvecklad verksamhet

429,2
407,8

79,5
36,5

Resultat hänförligt till
Moderbolagets aktieägare
Innehav utan bestämmande inflytande

360,3
68,9

69,3
10,3

Summa totalresultat för perioden hänförligt till
moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Summa

25,0
335,3
360,3

38,7
30,6
69,3

-3,6
72,5
68,9

4,3
6,0
10,3

Summa totalresultat för perioden hänförligt till innehav utan
bestämmande inflytande
Kvarvarande verksamheter
Avvecklad verksamhet
Summa

Året i korthet
Om Fazer
Vår verksamhet
Hållbarhet
Förvaltning
och ledning

Koncernens balansräkning
M€
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill
Immateriella tillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Långfristiga finansiella placeringar
Långfristiga fordringar
Uppskjutna skattefordringar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kundfordringar och övriga fordringar
Kortfristiga finansiella placeringar
Skattefordringar
Likvida medel
Summa omsättningstillgångar
Tillgångar som innehavs för försäljning

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

SUMMA TILLGÅNGAR

31.12.2020

31.12.2019

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

158,6
49,0
411,9
3,1
5,2
0,5
628,2

M€
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

31.12.2020

31.12.2019

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

126,5
0,1
367,5
494,1
69,6
563,7

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

86,5
139,7
2,0
3,5
40,6
272,2

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

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

33,1
17,9
4,2
1,8
6,9
63,8

-

171,9

1 322,8

1 072,4

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

134,4
191,1
0,5
1,6
327,7
391,6

Skulder med samband till tillgångar som innehas
för försäljning

-

117,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 322,8

1 072,4

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

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

Koncernens kassaflödesanalys
M€
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

2020

2019

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

74,4
82,2
12,1
1,6
-1,5
-1,5
0,3
-22,8
144,8

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar
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

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

-57,5
-47,6
-2,0
0,8
8,8
2,8
-94,7

Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Amortering av kortfristiga skulder
Upptagna kortfristiga skulder
Nettoförändring av kortfristiga lån från finansiella institutioner
Amortering av leasingskulder
Betalda dividender
Nettokassaflöde från finansieringsverksamheten

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

-34,2
12,2
61,0
-25,3
-60,2
-46,5

Förändring av likvida medel

303,6

3,6

Likvida medel 1.1.
Kursdifferenser
Likvida medel 31.12.

43,2
-1,2
345,6

39,3
0,3
43,2

M€
1) Justeringar
Avskrivningar och nedskrivningar
Skatter
Andel av intresseföretagens resultat
Finansiella intäkter och kostnader
Justering av poster utan kassaflödespåverkan
Övriga justeringar som inte hänför sig till affärsverksamheten
Summa justeringar

2020

2019

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

70,1
22,0
-0,4
-2,4
-2,3
-4,7
82,2

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

1,4
-10,4
21,2
12,1

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
Siffrorna i koncernens kassaströmsanalys innehåller både kvarvarande och
avvecklade verksamheter.

2018 IFRS

2017 IFRS

2016 IFRS

1 101,2
44,1 %
51,9
4,7 %
41,8
3,8 %
32,6
407,8
440,4
366,7
73,7

1 097,0
46,8 %
49,1
4,5 %
51,6
4,7 %
38,9
35,4
74,4
66,4
8,0

1 029,2
48,6 %
55,9
5,4 %
53,5
5,2 %
41,6
22,3
63,9
58,5
5,3

1 038,2
50,6 %
60,5
5,8 %
58,2
5,6 %
47,4
24,8
72,1
63,4
8,8

1 603,1
50,6 %
90,1
5,6 %
89,3
5,6 %

Balansräkning
Långfristiga tillgångar, M€
Omsättningstillgångar, M€
Övriga rörliga aktiva, M€
Tillgångar som innehavs för försäljning, M€
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare, M€
Innehav utan bestämmande inflytande, M€
Främmande kapital, M€
Skulder med samband till tillgångar som innehas för försäljning, M€
Balansomslutning, M€

731,2
83,3
508,3
869,3
65,2
388,3
1 322,8

628,2
86,5
185,8
171,9
494,1
69,6
391,6
117,1
1 072,4

627,0
91,8
241,2

650,9
90,3
272,1

604,4
82,5
291,4

Förvaltning
och ledning

Året i korthet

2019 IFRS

484,9
59,4
415,6

499,0
58,3
456,0

478,1
51,7
448,6

959,9

1 013,3

978,3

Nyckeltal
Bruttoinvesteringar, M€
Avskrivningar och nedskrivningar, M€ *)
Goodwill avskrivningar och nedskrivningar,M€
Räntebärande nettoskulder, M€
Skuldsättningsgrad, %
Avkastning på eget kapital, % (ROE)
Soliditet, %

104,1
65,5
-213,3
-22,8 %
58,8 %
70,7 %

107,1
62,1
127,0
22,5 %
13,4 %
52,6 %

50,5
65,0
95,0
17,5 %
11,6 %
56,8 %

108,0
65,4
0,0
79,0
14,2 %
13,3 %
55,1 %

104,6
74,3
0,1
57,3
10,8 %
14,1 %
54,2 %

7 316

7 532

7 646

7 589

13 287

Finansiell
information

Hållbarhet

Vår verksamhet

Om Fazer

2020 IFRS
Resultaträkning
Omsättning, M€ *)
Omsättning utanför Finland, % *)
Rörelsevinst, M€ *)
Rörelsemarginal, % *)
Vinst före skatter, M€ *)
% av omsättningen *)
Räkenskapsperiodens resultat, kvarvarande verksamheter, M€
Räkenskapsperiodens resultat, avvecklad verksamhet, M€
Räkenskapsperiodens resultat, M€
Hänförligt till moderbolagets aktieägare, M€
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande, M€

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Femårsöversikt

Personal (FTE) *)

70,5
62,0
8,5

*) Siffrorna för åren 2020-2017 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.

Året i korthet
Om Fazer

Formler för nyckeltal

Finansiell
information

Styrelsens
verksamhetsberättelse

Förvaltning
och ledning

Hållbarhet

Vår verksamhet

Avkastning på eget kapital (ROE) =

Soliditet =

Nettoskuldsättningsgrad =

Periodens resultat
Eget kapital (i medeltal)

Eget kapital
Eget kapital + skulder - erhållna förskottsbetalningar

Räntebärande skulder - likvida medel
Eget kapital

x 100

x 100

x 100

