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Välkommen till Fazers
företagsansvarsöversikt
Fazers företagsansvarsöversikt 2015 har utarbetats för alla
som är intresserade av Fazers verksamhet, drivkrafter bakom
företagets utveckling och pågående satsningar på en hållbar
verksamhet. Den beskriver hur Fazer lever upp till sina
ekonomiska, miljömässiga och sociala åtaganden samtidigt som
företaget skapar mervärde för sina aktieägare, medarbetare,
kunder, konsumenter och andra intressegrupper.
Rapporten börjar med en förklaring av Fazers syn på
företagsansvar. Därefter beskrivs åtgärder och framsteg inom de
fem delområdena av koncernens företagsansvarsprogram: daglig
verksamhet, hälsa och välmående, människorna gör skillnad,
rättvis värdekedja och en del av miljön.
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Förtroende byggs genom ansvarsfulla
produkter
Hur vi producerar och konsumerar mat har stor inverkan på
miljön och samhället. Det vi äter varje dag har också direkta
effekter på vår hälsa och vårt välmående. Genom att förstå
dessa effekter vill Fazer förtjäna ditt förtroende och bygga sin
verksamhet på en hållbar grund. Vi vill skapa smakupplevelser
som får dig att må bra.
För Fazer omfattar ett ansvarsfullt produktutbud
människors dagliga välbefinnande, ett hållbart nyttjande
av jordens naturresurser och det värde ett företag skapar
i samhället. År 2015 uppdaterade vi våra affärsstrategier
med fokus på förändringarna i affärsmiljön, samtidigt som vi
tar hänsyn till kundernas och konsumenternas föränderliga
behov. Världen genomgår hela tiden förändringar och vi vill
utveckla våra produkter och tjänster så att de tillgodoser
behoven.
När vi tittar på de trender som påverkar vår verksamhet
ser vi att många av dem är kopplade till hållbarhet. Vi
måste hantera riskerna förknippade med råvarutillgång och
-kostnader och förstå hur till exempel klimatförändringarna
påverkar livsmedelsproduktionen. Utöver att säkerställa
att vår verksamhet är i toppskick måste vi ägna större
uppmärksamhet åt resurseffektivitet. Allt fler kunder och
konsumenter söker mer hälsosamma och hållbara alternativ.
Det finns ett behov av att implementera mer hållbara
arbetssätt, vilket det globala intresset för Parisavtalet, FN:s
mål för hållbar utveckling och Europeiska kommissionens
paket om cirkulär ekonomi visar.
Sedan vår föregående företagsansvarsöversikt har vi tagit
viktiga steg i utvecklingen av vårt företagsansvar. Under
2015 ökade vi andelen grönsaker i våra rätter, utarbetade
en människorättspolicy, ökade andelen förnybar elektricitet,

fokuserade på ansvarsfulla kakaoinköp, fortsatte att främja
inhemsk rågodling i Finland, utvecklade Fazers förhållningssätt
som definierar de förväntningar vi har på våra medarbetare
och stärkte arbetssäkerheten.
Fazer har lång erfarenhet av att skapa smakupplevelser
för människor. Med utgångspunkt i vårt gedigna arv anser
vi att nyckeln till vår framtida framgång ligger i att alltid vara
lite bättre, vilket går hand i hand med vårt arbete med
företagsansvar. Vårt mål är ständig utveckling.
Vi värdesätter konsumenternas och alla våra
intressegruppers förtroende för oss och anser att det är en
förutsättning för våra framgångar. Vi tillhandahåller en stor
mängd livsmedel varje dag – allt från måltider till bagerioch konfektyrprodukter – och ser det därför som vårt
ansvar att bidra till den globala övergången till mer hållbar
livsmedelsproduktion.
I vår företagsansvarsöversikt bekräftar vi också Fazerkoncernens fortsatta stöd för principerna i FN:s Global
Compact. Genom Fazers etiska principer utgör Global
Compact de viktigaste grundläggande riktlinjerna för vår
ansvarsfulla verksamhet.

Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen

WE SUPPORT
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Höjdpunkter 2015

93 %

av den totala mängden
avfall återvanns eller
utnyttjades som energi

100 %

av palmoljan i
kexprodukter var RSPO
Segregated-certifierad

Andelen förnybar
elektricitet ökade
till

80 %

Ny marknadsföringspolicy
med fokus på ansvarsfull
marknadsföring till
minderåriga

En ny människorättspolicy godkändes

Antalet olyckor
minskade med

Andelen grönsaker
ökade med

13,8 %
Medarbetarindexet
förbättrades

Andelen ansvarsfullt
odlad kakao ökade till

39 %

72 %
Energiförbrukningen
minskade
med

3%
per producerat ton

Fazers anseende var utmärkt
eller starkt i Finland, Sverige
och Ryssland
Fakta om Fazer
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Fakta om Fazer
Fazer är ett internationellt familjeägt företag som grundades 1891. Fazers mission är
att skapa smakupplevelser. Fazers verksamhet grundar sig på företagets värderingar:
kunden i fokus, utmärkt kvalitet och samarbete.
Fazer Bageri

Fazer Konfektyr

Fazer Food Services

Fazer Cafés

Fazer Mill & Mixes

AFFÄRSOMRÅDEN OCH
-ENHETER

Fazer Bageri

Medarbetare

Fazer Konfektyr

14 709

Fazer Food Services
Fazer Mill & Mixes
Fazer Cafés

RÖRELSEVINST, M€
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FINLAND

*642 restauranger
5 Fazer-bageributiker
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200
2011

2012

2013

2014

2015

rörelsevinst
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Fazer Bageri
Fazer Food Ser vices

Fazer konfektyr
Övriga

DANMARK

*155 restauranger
Fazer har verksamhet i åtta länder och exporterar till över 40 länder.
Fakta om Fazer
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För hälsa och välmående
Val baserade på kunskap och personliga
preferenser skapar balans och välmående.
Njut av Fazer på ditt sätt.

Daglig
verksamhet
Fazer skapar
välstånd för
företaget och
samhället.

RSFULLT UT
A
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N
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Fazers företagsansvarsvision är att skapa ansvarsfulla
smakupplevelser. Ett ansvarsfullt utbud för koncernen
innefattar att ta hänsyn till människans dagliga välbefinnande,
ett hållbart utnyttjande av jordens naturresurser och det
gemensamma värde som företaget skapar i samhället. Fazers
mål är att erbjuda produkter och tjänster som gör det lätt för
människor att göra hälsosamma och hållbara val.
Företagsansvar är en viktig del av Fazers företagskultur
och -identitet. Det spelar en viktig roll i all affärsutveckling
inom koncernen och är en framgångsfaktor för Fazers
affärsverksamheter. Utgångspunkten för Fazers strategi för
företagsansvar är att säkerställa en lönsam verksamhet på
lång sikt.
Ansvarsfulla affärer är goda affärer. Företagsansvar gynnar
Fazers anseende och varumärke och bidrar till minskade
kostnader genom effektiv resursanvändning. Det kan också
leda till välmående och ökad produktivitet på arbetsplatsen
och hjälpa Fazer att locka ny kompetens till företaget.
Ansvarsfulla affärsprocesser kan användas för att kontrollera
och minska riskerna förknippade med råvaror och säkerställa
råvarutillgången på lång sikt.

Människorna gör skillnad

A

Koncernchefens översikt

Ansvarsvision

FAZER FÖR
ANSVARSFULLA
SMAKUPPLEVELSER

Del av miljön
Vi är beroende av naturens
resurser. Vi använder dem
ansvarsfullt.

Människorna
gör skillnad
Medarbetarna
gör Fazer.
Vi arbetar
rättvist med alla.

Rättvis värdekedja
Vi agerar ansvarsfullt och skapar
rättvisa affärsmöjligheter i hela
vår värdekedja.

Fazers synsät
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VERKSAMHETSSPECIFIKA FOKUSOMRÅDEN
Fazers affärsområden och affärsenheter arbetar för att
uppfylla koncernens mål inom företagsansvar genom
egna företagsansvarsprojekt. Fazers värderingar, etiska
principer, policyn och förvaltningspraxis implementeras i alla
affärsområden och landsenheter. Som diagrammet till höger
visar fokuserar Fazers fem affärsområden och -enheter på
vissa specifika områden.
Ansvarsfullt odlad kakao är ett viktigt fokusområde inom
Fazer Konfektyr. Målet är att kakaon är så spårbar som
möjligt, att stödja kakaoodlare och deras utbildning, att
göra skillnad i kakaoodlarsamhällena samt att säkerställa
tillgången på kakao på lång sikt. Senast 2017 kommer all
Fazers kakao att vara spårbar och uppfylla kriterierna för
ansvarsfull produktion.
Inom Fazer Food Services och Fazer Cafés är Fazers mål
att erbjuda konsumenterna ansvarsfullt producerad mat.
Fazer arbetar kontinuerligt med att öka andelen grönsaker i
sina rätter till fördel för både hälsa och miljö. Koncernen tar
också hänsyn till säsong i sitt val av råvaror och satsar ständigt
på att minska matsvinnet. Dessutom forskar Fazer i hållbara
proteiner med målet att öka användningen av dem.
Inom Fazer Bageri och Fazer Mill & Mixes fokuserar
Fazer på hållbart jordbruk. Koncernen har samarbetat med
intressegrupper för att fastställa Fazers spannmålsvision, där
kriterier för ansvarsfull spannmålsodling definieras. Fazers mål
med spannmålsvisionen är att stödja hållbara odlingsmetoder,
minimera näringsbelastningen, gynna odlarna och samhällen
samt förhindra förlusten av biologiskt mångfald.

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående
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2018

2019

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA FÖR KAKAO
Innan utgången av år 2017 kommer all kakao att ha spårbart
ursprung och fylla kriterierna för ansvarsfull kakaoanskaffning.

S

FÉ

CA

ANSVARSFULL MAT

Ökad användning av grönsaker och hållbara proteinkällor.
Minskad mängd avfall och säsongstänkande i fokus.

CH
I OIXES
R
GE M
BALL &
I
M
Spannmålsvision för att minimera näringsbelastningen och främja bästa odlingspraxis.

HÅLLBAR ODLING

Fazers synsät
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LEDNING AV FÖRETAGSANSVAR PÅ FAZER
Företagsansvaret är en integrerad del av all Fazers
verksamhet. Även om rollerna och ansvarsområdena för
företagsansvarsfunktionen, -nätverket och -ledarskapsforumet
har definierats tydligt, ligger det yttersta ansvaret hos
styrelsen och koncernens ledningsgrupp.

HANTERING AV FÖRETAGSANSVAR
STYRELSEN

Godkänner etiska principer
KONCERNENS LEDNINGSGRUPP

Godkänner policyn och mål
Koncernchefen: yttersta ansvaret
Koncernens SVP, kommunikation och varumärken: ansvarig för Fazers företagsansvarsarbete
FUNKTIONSCHEFER

Godkänner anvisningar
AFFÄRSOMRÅDEN OCH AFFÄRSENHETER

Implementerar företagsansvarsprogrammet och strategiska riktlinjer samt fastställer mål
Fastställer fokusområden inom företagsansvar
Följer anvisningar, principer och operativa modeller

Ledarskapsforumet för
företagsansvar
Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med företagsansvar
inom koncernen; definierar
strategier, policyn, riktlinjer,
mål och ståndpunkter inom
koncernen
Utvärderar, övervakar och
utvecklar företagsansvarsfrågor
inom koncernen
Säkerställer att överenskomna
åtgärder implementeras
Eskalerar och förbereder frågor
till rätt forum för beslutande

Nätverket för
företagsansvar
Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med företagsansvar
inom koncernen
Säkerställer en effektiv
resursanvändning
Sprider kunskap, färdigheter
och marknadssyn i olika länder
och affärsverksamheter

FÖRETAGSANSVARSTEAMET

Utvecklar företagsansvarsvisionen, -strategin och -programmet och stöder implementeringen
Fazers synsät

8

Koncernchefens översikt

Fakta om Fazer

Fazers synsätt

TRANSPARENT KOMMUNIKATION OCH
ENGAGERANDE AV INTRESSEGRUPPER
Fazers mål är att föra en kontinuerlig dialog med sina
intressegrupper, skapa engagerande varumärkesupplevelser,
trygga förtroendekapitalet och stärka anseendet. I framtiden
kommer endast relevanta och betrodda varumärken att
räknas. För att skapa förtroende krävs transparens. En aktiv
dialog med intressegrupper hjälper Fazer att förstå trenderna
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och signalerna i samhället. Koncernen behöver också vara
medveten om eventuella förändringar i det politiska klimatet
och lagstiftningen. Feedback från intressegrupper hjälper
Fazer att styra sin verksamhet på ett förnuftigt sätt och gör
det möjligt för koncernen att ta itu med frågor som är viktiga
för intressegrupperna. Fazer har identifierat sina viktigaste
intressegrupper och har flera olika sätt att engagera sina
intressegrupper.

INTRESSEGRUPPER

KANALER FÖR ENGAGEMANG

Konsumenter

Konsumentservice, undersökningar, restaurang- och cafématerial, nätsidor, sociala medier, förpackningar, fabriksbesök

Kunder

Möten och samarbeten, nyhetsbrev, system för feedback från kunder, kundtillställningar, nätsidor, sociala medier

Aktieägare

Regelbunden kontakt, möten och evenemang, tertialrapporter, årsredovisning, nätsidor, företagsansvarsrapport, extranät

Medarbetare

Process för att mäta prestationer, kontinuerlig kommunikation mellan chefer och anställda, induktion, utbildning, system för att leda arbetshälsan och –säkerheten,
personaltillställningar, medarbetarundersökningar, etisk hjälplinje, intranät och andra interna kanaler, temadagar, företagsansvarsrapport

Leverantörer

Möten, kontrakt, krav på leverantörer, bedömning av leverantörer, uppföljningsåtgärder, partnerskap, forskning, fortgående samarbete mellan inköpschefer och leverantörer

Medborgarorganisationer och lokala
sammanslutningar

Medlemskap, partnerskap, gemensamma projekt och initiativ, nätsidor, sociala medier, enkäter, företagsansvarsrapport

Universitet och forskningsinstitut

Partnerskap, gemensamma projekt inom forskning och utveckling, dela kunskap, donationer, slutarbets- och arbetsmöjligheter för studenter, föreläsningar, exkursioner

Hälsovårdsspecialister

Dela kunskap, evenemang, föreläsningar

Media

Pressmeddelanden och presstillställningar, intervjuer, nätsidor, sociala medier, besök

Myndigheter och regeringar

Regelbunden kontakt, möten, medlemskap, seminarier, arbetsgrupper

Fazers synsät
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SPONSRING OCH PARTNERSAMARBETEN
Gemensamma partnersamarbeten
• Baltic Sea Action Group
• World Cocoa Foundation och stöd till byn Biéby
• EAT-samarbete
• Samarbete med WCF för att stödja byn Biéby i
Elfenbenskusten
Finland
• Välgörenhetskampanjen Näsdagen
• Cyklingskampanjen Kedjereaktion med Finlands Röda Kors
• Tennisskola för SOS Barnbyar tillsammans med Jarkko
Nieminen – evenemanget The Final Night
• Fazer-medarbetarnas juldonation till SOS Barnbyar
• Pilotprojektet Barn i Rörelse (Lasten Liike) för att
tillhandahålla aktiviteter för barn efter skoltid
• Kolsyrat källvatten till förmån för Östersjön med företaget
Dropp
• Forskningsunderstöd till Helsingfors universitet och Hanken
• Stöd till flyktingcenter
• Samarbete med WWF Finland för att skydda naturens
biologiska mångfald

Litauen
• Malteserorden
Ryssland
• SOS Barnbyar
• Utställning på Eremitaget i samarbete med
Finlandsinstitutet i S:t Petersburg
• Välgörenhetsevenemang vid Ryska museet och Eremitaget
för handikappade barn
• Donera bröd till icke-statliga organisationer (Röda Korset
osv.) och sociala vårdcentraler

Sverige
• SOS Barnbyar
• Stiftelsen Friends
• Stockholms Stadsmission
• Rosa Bandet och Bröstcancerfonden
Lettland
• Samarbete med städerna Ogre, Kegums, Lielvarde och
Ikškile för att donera bröd till mindre bemedlade familjer
och äldre människor
• Donera bröd till lettiska Röda Korsets härbärge Gaizins
• Lettiska olympiska socialfonden
Fazers synsät 10
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NÄRING

FORSKNING OCH UTVECKLING

LÖNSAM
AFFÄRSVERKSAMHET OCH
TILLVÄXT

SÄKERHET

För hälsa och välmående
Val baserade på kunskap och
personliga preferenser skapar
balans och välmående. Njut
av Fazer på ditt sätt.

NYA
MÖJLIGHETER

VÄRDE FÖR
INTRESSEGRUPPERNA
VARUMÄRKETS
VÄRDE

SMAKUPPLEVELSER

JÄMSTÄLLDHET

VÄLMÅENDE

Daglig
verksamhet

Människorna
gör skillnad

Fazer skapar välstånd
för företaget och
samhället.

Medarbetarna gör Fazer.
Vi arbetar rättvist med alla.

ANSVARSFULLT
UTBUD

UTVECKLING

LEDARSKAP

RÄTTVIS
BEHANDLING

KONTINUITET

ENERGIEFFEKTIVITET
AVFALL

Del av miljön
Vi är beroende av
naturens resurser. Vi
använder dem
ansvarsfullt.

Rättvis värdekedja
Vi agerar ansvarsfullt
och skapar rättvisa
affärsmöjligheter i hela
vår värdekedja.
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FAZERS FÖRETAGSANSVARSPROGRAM

Fazer utvärderade intressegruppernas åsikter och
förnyade därefter företagsansvarsvisionen, -strategin
och -programmet 2014 för att bättre kunna bemöta
förändringarna i affärsmiljön och konsumenternas
behov. Fazers företagsansvarsprogram är uppbyggt
kring fem strategiska fokusområden som styr
verksamheten i företaget:

En del av miljön

Rättvis värdekedja
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Daglig verksamhet
Fazer skapar välstånd för företaget och
samhället.
Mål:

• Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
• Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
• Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressegrupperna

Lönsamhet på lång sikt är basen
för ansvarsfull affärsverksamhet
Att utveckla och säkerställa lönsam tillväxt i en föränderlig
miljö är centrala element i Fazers affärsstrategi. Kontinuitet
i verksamheten och långsiktig lönsamhet inom Fazers
verksamhet är bästa möjliga utgångspunkt för utvecklingen av
företagsansvaret.
Företags roll i samhället genomgår en stor förändring.
Intressegruppernas förväntningar på företagsansvar och
transparens ökar hela tiden. Fazers mål är att leva upp

PRESTATIONER 2015
• Fazers anseende var på en utmärkt eller god nivå i
Finland, Sverige och Ryssland (Reputation Institutes
RepTrak)
• Det ekonomiska mervärdet var 641 miljoner euro
• Avkastningen på eget kapital var 4,9 procent, en
ökning med 39,2 procent från 2014
• Betalade 42 miljoner euro i skatter
• Sysselsatte närmare 15 000 personer
• Godkände en ny människorättspolicy

till dessa förväntningar och att både säkerställa och öka
varumärkets värde på lång sikt. Koncernen är också medveten
om att dess verksamhet är beroende av naturresurser och
den framtida tillgången på dem.
Därför har Fazer fastställt etiska principer, en
företagsansvarspolicy och ett företagsansvarsprogram
som drar upp riktlinjer för företagets verksamhet. För att
implementera dessa i den dagliga verksamheten integrerar
Fazer kontinuerligt företagsansvaret i sina affärsstrategier och
dagliga processer.
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ETISK AFFÄRSVERKSAMHET
De etiska principerna styr medarbetarna
i det dagliga arbetet
Fazer anser att man måste följa etiska principer för att kunna
bedriva ansvarsfull verksamhet. Fazers etiska principer grundar sig på företagets värderingar samt principerna om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö och bekämpning av
korruption i FN:s Global Compact. De etiska principerna styr
hur Fazers medarbetare behandlar kunder, samarbetspartners och kollegor på ett jämlikt och rättvist sätt. Fazer-koncernen undertecknade FN: s Global Compact 2012.
Separata policyn, riktlinjer och verksamhetssätt har definierats för de olika delområdena inom dessa etiska principer. Varje
Fazer-medarbetare är skyldig att läsa igenom och följa de etiska
principerna och de tillhörande policyn och anvisningar som rör
deras arbetsuppgifter. Varje chef är också skyldig att hjälpa sina
underordnade att ta del av dessa. Fazers kontrollfunktion säkerställer att policyägarna åtlyder sina övervakningsskyldigheter.
I fall där en medarbetare eller en tredje part upptäcker
att principerna inte efterlevs, kan denne rapportera detta
anonymt till koncernchefen, koncernens juridiska avdelning,
riskhanteringsfunktionen, HR, policyägarna eller sin egen chef,
beroende på fallet. Fazer har också öppnat Fazer Way-hjälplinjen, en anonym telefon- och webbaserad tjänst för rapportering av otillåtet beteende. Hjälplinjen är tillgänglig på alla Fazers
nio språk, 24 timmar om dygnet, året runt. Brister i efterlevnaden undersöks noggrant av koncernens juridiska avdelning och
interna revisionsteam, och erforderliga åtgärder vidtas.
Under 2015 rapporterades nio potentiella fall via Fazer
Way-hjälplinjen. Alla dessa fall registrerades och undersöktes
av koncernens juridiska enhet och säkerhetsfunktion. Fallen
handlade om intressekonflikter, respektlöst beteende på arbetet, stöld eller att interna regler eller säkerhetsföreskrifter
inte följts. En undersökning pågår fortfarande. De andra fallen
har undersökts internt och behövliga åtgärder har vidtagits.
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UTLÅTANDE FRÅN INTRESSENT:

Fokus på mänskliga rättigheter
Fazer är medvetet om riskerna förknippade med mänskliga
rättigheter i den egna verksamheten och leveranskedjan,
och detta var ett av de viktigaste fokusområdena inom
koncernen år 2015. I december 2015 godkändes Fazers
människorättspolicy och den kommer att publiceras år
2016. I policyn presenteras Fazers åtagande att respektera
de mänskliga rättigheterna enligt FN:s vägledande principer (UNGP) samt vilka åtgärder som vidtas för att stärka
åtagandet. Fazer kommer att rapportera om sina framsteg
med implementeringen av UNGP på årsnivå, och rapporten
kommer även att innehålla information om hur risker förknippade med mänskliga rättigheter har hanterats. Policyn
kommer att följas upp genom en konsekvensbedömning för
de mänskliga rättigheterna (Human Rights Impact Assessment, HRIA) år 2016, och processen fortsätter de kommande åren.
Förhindrande av mutor
Fazer antog en ny policy för förhindrande av mutor i oktober
2015. Policyn förbjuder alla anställda i koncernen att erbjuda
eller ta emot alla slags mutor. I policyn fastställs också regler
för att ge och ta emot gåvor och representationsförmåner,
samt gränsvärden för vad som accepteras.
Före implementeringen av policyn genomfördes riskbedömningar i affärsenheternas ledningsgrupper. Samtidigt
infördes intranätbaserade register över gåvor och representationsförmåner. Framöver kommer riktade interna revisioner
att genomföras vid behov.
Alla medarbetare uppmanas att rapportera misstänkta
brott med hjälp av de verktyg som finns tillgängliga. Handledda utbildningar genomförs med utvalda grupper medarbetare
om och när det behövs och det finns planer på att införa ett
e-learningverktyg under år 2016.

Respekt för
mänskliga
rättigheter
Vårt intryck är att Fazerkoncernen genuint strävar
efter att anpassa sin ledning
samt sina processer och verksamhetssätt enligt normen
i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter (UNGP).Trots att implementeringen kräver
resurser och innebär ett äventyr på outforskade vatten
verkar Fazer-koncernen inse att en ökad respekt för de
mänskliga rättigheterna kommer att möjliggöra socialt
hållbar globalisering, likställdhet på den globala arenan,
förbättrad riskhantering och, med tiden, minskade
operativa kostnader.
Som experter på företag och mänskliga rättigheter
hjälper GLOBAL CSR gärna Fazer-koncernen med att
utveckla kapacitet inom både UNGP och mänskliga
rättigheter och tillhandahålla praktiska verktyg som
säkerställer en korrekt implementering.
Sune Skadegaard Thorsen
CEO, GLOBAL CSR

Efterlevnad av konkurrenslagstiftning
För att stödja rättvis och öppen konkurrens har Fazer inrättat
ett program för efterlevnad av konkurrenslagstiftningen. Det
bygger på följande element: handledda utbildningar med utvalda grupper medarbetare, e-learningkurs för utvalda medarbetare, en manual om konkurrenslagstiftning och riktlinjer
för gryningsräder, instruktioner för möten med representanter från konkurrenter samt utlåtanden om efterlevnad.
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Företagsansvar integrerat i
affärsverksamheten
Företagsansvaret är integrerat i Fazers dagliga affärsverksamhet. Affärsenheterna har identifierat de viktigaste områdena
inom företagsansvaret, områden som är särskilt viktiga med
tanke på deras egen verksamhetsfokusering, och utarbetat
planer därefter. Sociala och miljömässiga aspekter har införlivats i affärsverksamheternas systematiska risk- och problemhanteringsprocesser.
År 2015 inkluderades företagsansvaret även i Fazers
varumärkesstrategi. Fazer vet att konsumenterna vill njuta av
stunden och må bra av sina val. Därför har Fazer definierat
tre nyckelteman för varumärket Fazer, som finns med i
arbetet med företagsansvar: alltid lite bättre, inspirera till
njutning och känna sig nöjd med sitt val. Fazers mål är att
ständigt förbättra sina processer och prestationer inom
sitt arbete med företagsansvar, erbjuda konsumenterna ett
balanserat sortiment och bygga sin verksamhet på en hållbar
grund som gör det möjligt för konsumenterna att känna sig
nöjda med sina val.
Fazer anser att företagets prestationer inom företagsansvar
har en direkt inverkan på varumärkets värde och verksamhetens lönsamhet. Därför mäter koncernen sin framgång med
sociala och miljömässiga indikatorer förutom de finansiella och
anseendemässiga indikatorerna.

Människorna gör skillnad
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CASE:

Stödja akademisk forskning
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Rättvis värdekedja

5
0

Eget kapital inkl. minoritetsandel, M€
Avkastning på eget kapital (ROE), %

DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

Personal 538,1
Samhälle 42,0
Ägare 31,6
Finansiärer 2,2
Utveckling av affärsverksamhet 27,1

Fazer stöder akademisk forskning för att skapa
gemensamt värde, stärka effekterna av sina
produkter, skapa nya innovationer och locka framtida
medarbetare. Fazer samarbetar med universitet och
forskningsinstitut som Helsingfors universitet, Östra
Finlands universitet, SLU Uppsala, Lund consortium och
Aalto-universitetet. Koncernen har även hjälpt flera
studenter med deras magisterarbeten.
År 2015 donerade Fazer medel till två universitet
för att stödja akademisk forskning i Finland.
Donationer på 100 000 euro var gjordes till agrikulturforstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors
universitet och Hanken Svenska handelshögskolan.
Redan år 2010 deltog Fazer i Hankens medelinsamling
genom att donera 100 000 euro. Fazer upprätthåller
kontinuerliga partnersamarbeten med dessa och andra
forskningsinstitut och hälsovårdsexperter för att
studera frågor som är viktiga med hänsyn till företagets
utbud.
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Skapa mervärde för intressegrupper
Fazers verksamhet skapar mervärde för intressegrupper,
medarbetare, leverantörer och underleverantörer. När
verksamheten är lönsam kan företaget erbjuda många
människor jobb och inkomst och betala skatt till samhället.
År 2015 sysselsatte Fazer 14 709 personer och betalade 42
miljoner euro i skatter. Koncernen köpte varor och tjänster
för 888 miljoner euro av 9 314 leverantörer. Som ett företag
i livsmedelsbranschen har Fazer också en viktig roll när det
gäller att stödja det lokala jordbruket.
Fazer investerade 60 miljoner euro år 2015 och har
planerat att investera 100 miljoner euro i Finland de
kommande tre åren. Exempel på dessa investeringar
är koncernens nya besökscenter och utbyggnaden av
havrekvarnen.

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

2015

Människorna gör skillnad
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Skatter på löner 102,1
Mer värdesskatt, netto 57,2
Övriga skatter 6,7

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR
PERIODEN, M€ *)

Inkomstskatter 15,5
Fastighetsskatter 1,3
Konfektyrskatt 24,4
Arbetsgivaravgifter 112,9
Övriga skatter 0,5

VÄGEN FRAMÅT
• Öka transparensen ytterligare när det gäller Fazers
värdekedja samt åtgärder, utmaningar och framtida
planer inom företagsansvar
• Sträva efter resurseffektivitet, kostnadsbesparingar
och på att hitta nya möjligheter genom cirkulär
ekonomi
• Fortsätta de nuvarande processerna för problemoch riskhantering, säkerställa varumärkesvärdet,
integrera företagsansvaret i den dagliga
verksamheten och söka nya affärsmöjligheter
• Genomföra en konsekvensbedömning för de
mänskliga rättigheterna år 2016

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.

2014

1 589 1 658

Leverantörer
Direkta inköp
Indirekta inköp
Operativa investeringar
Tilläggsvärde
DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)
Samhälle (skatter och donationer)
Ägare (dividender)
Finansiärer (finansiella kostnader)
Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

För hälsa och välmående

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

*)

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE, M€

Daglig verksamhet

-553 -571
-334 -355
-60 -51
641 680
-538 -560
-42 -44
-32 -21
-2
-2
27
54

CASE:

Flyktingar i fokus
Fazers ansvarstagande inkluderar det omgivande samhället. Fazer ser allvarligt på den rådande flyktingkrisen och har
vidtagit omedelbara åtgärder för att stödja de orter där företaget har verksamhet. En plan för långsiktigt stöd har även
utvecklats.
Fazer samarbetar med lokala myndigheter och andra relevanta organisationer i lokalsamhällen för att ge bästa möjliga
nödvändiga stöd. I Finland har Fazer donerat mat till lokala stödorganisationer, samlat in kläder och förnödenheter
till flyktingcenter och stöttat långvariga partners som jobbar med flyktingar, till exempel SOS Barnbyar, och bjudit in
flyktingbarn på besök till Fazers fabrik.
År 2016 kommer Fazer att stå för matserveringen vid evenemang på flyktingcentren i Finland, vilket gör att koncernen
kan dela med sig av finländska mattraditioner samtidigt som Fazer-medarbetarna får chansen att göra frivilligarbete. Fazer
undersöker även möjligheterna att anställa flyktingar med lämplig kompetens.
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För hälsa och välmående
Fazer gör det möjligt för
konsumenterna att göra medvetna val
utifrån kunskap och egna preferenser,
vilket skapar balans och välmående.
Mål:

• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
• Kommunicera transparent med konsumenter i
frågor som relaterar till hälsa och välmående
• Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet
Fazers syn på hälsa och välmående
Människor blir allt mer intresserade av hälsosamma och
hållbara livsstilar. Hälsa och välmående anses vara en viktig
trend för livsmedelsindustrin och en trend som har stor inverkan på konsumtionen. Som leverantör av mat i en mängd
olika former och sammanhang har Fazer en unik position
när det gäller att erbjuda och uppmuntra till en balanserad
kost. Ett nyckeltema i Fazers varumärkesstrategi är att hjälpa
människor att hitta sin egen individuella balans och känna sig
nöjda med sina val.
Fetma och överdriven konsumtion av socker är erkända
hälsorisker för konsumenter överlag och därför ett aktuellt ämne för hela livsmedelsindustrin. Dubbelt så många
människor lider av fetma i världen i dag som 1980, och enligt
WHO:s hälsorapport för 2015 är 59 procent av européerna
överviktiga eller lider av fetma. Fazer är medveten om denna
utmaning och har som mål att hjälpa konsumenter att hitta en
balanserad kost och en hälsosam livsstil, de viktigaste elemen-

PRESTATIONER 2015
• Ökade andelen grönsaker till 39 procent i Fazer Food
Services utbud
• Lanserade flera nya produkter som fokuserar på
hälsotrender, t.ex. Health Energy-bröd
• Lanserade en ny marknadsföringspolicy som lägger
särskild vikt vid ansvarsfull marknadsföring till
minderåriga
• Startade pilotprojektet "green nudging" för att
försiktigt uppmana restauranggästerna att göra gröna
och hälsosamma val
• Gick med i EAT-initiativet för att bättre integrera mat,
hälsa och hållbarhet i Fazers verksamhet genom att
dra nytta av vetenskaplig forskning och dialogen med
intressegrupper
• Publicerade en undersökning om konsumtion av mörk
choklad som en del av en balanserad livsstil
• Tog initiativ till aktiviteter efter skoltid i samarbete med
idrottsorganisationen Valo

ten i ett gott liv. För Fazer är balans nyckeln till välmående,
oavsett om det gäller mat eller godsaker för speciella tillfällen.
I en hälsosam kost finns det utrymme för godsaker emellanåt.
Fazer är stolt över att kunna erbjuda njutningsfulla upplevelser,
men de smakupplevelser företaget skapar ska avnjutas med
måtta. För att må bra måste det goda i livet vara i balans.
För att göra det enklare att göra hälsosamma och hållbara val
har Fazer förbundit sig att tillhandahålla ett balanserat sortiment,
kontrollera portionsstorlekar, ge korrekt och tillräcklig information till konsumenter och andra intressegrupper samt delta i hälsorelaterade undersökningar och samarbeta med intressenter.
För hälsa och välmående 16
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ETT ANSVARSFULLT PRODUKTUTBUD
Mer grönsaker på varje tallrik
Enligt de nordiska näringsrekommendationerna bör vi
öka konsumtionen av frukt och grönsaker, eftersom de
innehåller många skyddande näringsämnen men endast små
mängder energi. Fazer Food Services arbetar kontinuerligt
för att öka andelen grönsaker. Utöver hälsoeffekterna är
även miljöpåverkan från vegetabiliska livsmedel i genomsnitt
mindre än från köttprodukter. Andelen grönsaker i Fazer
Food Services mat 2015 var 39 procent.
Projektet Green Buffet initierades 2014 för att hjälpa
Fazers kockar att fokusera mer på grönsaker. Tanken är att
kockarna ska göra grönsaker mer tilltalande för matgästerna
och utveckla det vegetariska utbudet i företagets
restauranger. Det är första gången i Fazer Food Services
historia som kockar från alla marknader har sammanstrålat
för att gemensamt skapa innovativa lösningar för att
tillgodose den växande efterfrågan på grönsaker. Under
2015 utarbetade samma kockar en vegetarisk kokbok och
fortsatte sina konstruktiva diskussioner. Det långsiktiga målet
för dessa matlagare är att bli ”grönsaksambassadörer” som
utbildar medarbetarna i Fazer Food Services restauranger på
alla marknader.
Pilotprojekt
Fazer Food Services genomför pilotprojekt för att
försiktigt styra matgästerna mot hälsosamma och
hållbara val, så kallad ”green nudging”. Detta sätt att
pusha matgästerna grundar sig på antagandet om att
man kan påverka konsumenternas beteende genom
matens exponering och upplägg i restaurangerna. Det
kan beskrivas som en systematisk metod att på ett vänligt
sätt styra gästerna i rätt riktning så att fler gäster ska göra
bättre val. Med denna metod är matens exponering och
upplägg i fokus. Matgästerna upptäcker inte nödvändigtvis
några förändringar i restaurangernas utbud eller menyer,

Daglig verksamhet
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utan det handlar snarare om att ändra hur rätterna
beskrivs och att de eventuellt presenteras på ett annat sätt
eller i en annan ordningsföljd.
Pilotprojekten inleddes i slutet av våren 2015. Under
sommaren genomfördes tre pilotprojekt i Fazer Food
Services restauranger i Sverige och under hösten två
pilotprojekt i Fazers restauranger i Finland. Pilotprojekten
visade att man genom ”green nudging” kan öka andelen
grönsaker på tallriken.

Joderat salt införs
Undersökningar har visat att finländarna får i sig för
lite jod med kosten. För att åtgärda detta har Statens
näringsdelegation i Finland infört en rekommendation
om användning av joderat salt med ett jodinnehåll på 25
mikrogram (µg/g). År 2014 rekommenderade delegationen
att privathushåll och måltidstjänstföretag ska använda
joderat salt. Denna rekommendation utökades att omfatta
hela livsmedelsindustrin 2015 och därför har Fazer börjat
använda joderat salt i alla sina brödprodukter som tillverkas
i Finland. Fazer Food Services använder joderat salt, och
ungefär 85 procent av allt salt som används i affärsområdets
restauranger är joderat.
Finländarnas totala saltintag är dock fortsättningsvis en
utmaning. Det bör minskas eftersom det har negativa effekter
på hälsan. För närvarande är det rekommenderade saltintaget
endast 5 g om dagen, och denna siffra beaktas i alla Fazers
restaurangrätter och vid utveckling av Fazers bageriprodukter.
Fazer siktar också på att erbjuda produkter med olika
saltinnehåll så att konsumenterna kan välja själva.
Mindre salt i Norge
I Norge pågår ett initiativ för att minska saltet, vilket
görs genom ett samarbete mellan alla segment inom
livsmedelsindustrin. Fazer är representerat i en arbetsgrupp
som har till uppgift att hitta nya möjligheter att minska saltet
i livsmedel.
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Eftersom norska hälsodepartementet är Fazers kund
i Norge har ett antal åtgärder för att minska saltet i
departementets egen restaurang varit ett viktigt resultat. Till
dessa hör:
• En meny med mindre salt
• Programmet Saltskolan som ökar medvetenheten bland
restaurangmedarbetarna
• Information om minskad saltanvändning vid matbord och
hemgjorda kryddblandningar
• En liten örtträdgård där matgästerna kan krydda sin mat
med örter i stället för salt
Dessa åtgärder kommer att fungera som exempel för
Fazers övriga restauranger och ändringarna kommer att
genomföras i större skala under 2016. Fazer har också börjat
diskutera en minskning av saltet med sina leverantörer genom
att kräva att få information om saltinnehållet samt produkter
med mindre salt av dem.

Fazer tillhandahåller 900 miljoner portioner
rågbröd och 2,7 miljoner kg kostfiber om året i
Finland.

Andelen grönsaker i Fazer
Food Services utbud

39%
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NYA HÄLSOSAMMARE PRODUKTER

Rotfruktsbröd

Produktfamiljen Health Energy
Trender inom hälsa och välmående inspirerar Fazer
att utveckla sitt produktsortiment. Ett utmärkt
exempel är Fazers Rotfruktsbröd som lanserades i
Sverige 2015. Som Fazer ser det berör dialogen om
hälsa mer än bara fullkorns- och fiberinnehåll, den
inkluderar även naturligt näringsrika råvaror, som frön,
nötter, frukt, bär, grönsaker och rotfrukter. Brödet
innehåller rotfrukter, vilket har fått både trendiga och
hälsomedvetna konsumenter att upptäcka brödet.
Rotfruktsbrödet har även lanserats i Finland i början
av 2016.

Fazer Alku Skördegröt
Fazer Alku Skördegröt valdes till Årets Finländska
Livsmedel 2015. Tävlingen anordnades av finska
Livsmedelsindustriförbundet och vinnaren
offentliggjordes i samband med Livsmedelsdagen
i Mässcentrum i Helsingfors den 5 maj 2015.
Vinnaren utsågs genom en allmän omröstning, vilket
är ett bevis på att finländarna har tagit Fazer Alkugrötarna till sina hjärtan.
Fazer Alku Skördegröt ingår i en större Fazer
Alku-grötfamilj. Fazer Alku-gröten kommer från
Fazers kvarn och tillverkas av finländsk spannmål.

År 2015 lanserade Fazer Bageri en ny
produktfamilj i Ryssland för att tillgodose
efterfrågan på hälsosamma, näringsrika
alternativ bland konsumenterna. Brödfamiljen
Energiya zdorov’ya (Health Energy) innehåller
fem produkter, där var och en har specifika
hälsorelaterade egenskaper och ingredienser.
Fördelarna för konsumenterna varierar från
låg fetthalt och mer kalorisnåla recept till
egenskaper som främjar hjärtats hälsa och
matsmältningen. Produktfamiljen har lyckats
leva upp till konsumenternas förväntningar
och har överträffat försäljningsmålen.

Xylimax
Fazer har ett brett sortiment av produkter
som innehåller xylitol, ett naturligt
sötningsmedel som förebygger karies
i tänderna. År 2015 lanserade Fazer
Konfektyr Xylimax-xylitoltuggummin i
nya smaker. Affärsområdet lanserade
också nya Lilla My-xylitolpastiller för barn.
Fazers xylitoltuggummin och -pastiller
rekommenderas av många och används på
förskolor och skolor för att förebygga karies
i tänderna.
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Ansvarsfull marknadsföring
Fazer bedriver ansvarsfull marknadsföring, särskilt när det
gäller minderåriga. Marknadsföringspolicyn som infördes
2015 styr företagets marknadskommunikation avseende
sanningsenligheten i alla hälsorelaterade påståenden,
innebörden i reklambudskap och ett antal andra faktorer.
Policyn tillämpas på alla marknadsföringsåtgärder och all
kommunikation, inklusive t.ex. tv, radio, online- och direktmarknadsföring, marknadsföring till köpare, förpackningar,
evenemang, försäljning till andra företag samt övrig professionell kampanjföring och kommunikation. Den följer Internationella handelskammarens (ICC:s) riktlinjer för ansvarsfull
marknadsföring av mat och dryck och marknadsföringsprinciper som har getts ut av lokala självreglerande organisationer,
som Livsmedelsindustriförbundet (ETL) och Annonsörernas
Förbund i Finland. För att stärka implementeringen av denna
policy ordnar Fazer interna utbildningar. Fazer kräver även
att företagets samarbetspartner inom kommunikation följer
samma regler.
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FORSKNING OCH SAMARBETE INOM HÄLSA

Undersökning om konsumentens livskarta
Under 2015 kartlade Fazer konsumenters
beteende och behov genom en livskarta
i syfte att analysera konsumentbeteendet
och -behovet ur ett bredare perspektiv än
individuella undersökningar tillåter. Kartan
har resulterat i hälsorelaterade insikter
inom kategorier som är relevanta för
Fazer och kommer att bidra till att styra
produktutvecklingen och andra initiativ inom
hälsa och välmående i koncernen.

Chokladundersökning
År 2015 genomförde institutionen för livsmedels- och
miljövetenskaper vid Helsingfors universitet en undersökning
på uppdrag av Fazer. Undersökningen visade att
konsumenterna kan äta en rimlig mängd mörk choklad varje
dag som en del av en balanserad kost. Totalt 22 personer
med något förhöjt blodtryck deltog i undersökningen under
10 veckors tid. Deltagarna ersatte sina dagliga snacks med
en motsvarande mängd (250 kcal) mörk choklad (sju Fazerpraliner med 70 % kakao, totalt 49 g).
Undersökningsresultaten visade att en rimlig daglig
konsumtion av mörk choklad inte ledde till viktökning och inte
heller hade några negativa effekter på deltagarnas hälsa.

Samarbete genom EAT-initiativet
Våren 2015 anslöt Fazer sig till EAT, ett icke
vinstdrivande långsiktigt initiativ som förenar mat,
hälsa och hållbarhet med vetenskap, politik och
näringsliv. Genom EAT vill Fazer lära sig mer om
dessa viktiga frågor, utbyta erfarenheter med andra
intressegrupper och, som företrädare för näringslivet,
utnyttja den kunskap som samarbetet ger för att
förbättra Fazers verksamhet och utbud.

Samarbete med Valo
År 2015 inledde Fazer tillsammans med
organisationen Valo Finlands Idrott ett
pilotprojekt med ett koncept kallat Barn
i Rörelse. Målet är att erbjuda roliga
motionsbetonade aktiviteter för barn efter
skoltid. Aktiviteterna arrangeras gemensamt
av grundskolor och idrottsföreningar.
Projektets syfte är att inkludera idrott
som en bestående del av skoldagen
och utveckla samarbetet mellan olika
intressegrupper. Fazers avsikt är att främja
hälsa, gemenskap och glädje i det dagliga livet
genom att ta en aktiv roll i dessa frågor.
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Dialog med intressegrupper
Fazer deltar i hälsorelaterad forskning och dialog
med intressegrupper för att påvisa de hälso- och
hållbarhetseffekter som Fazers produkter har och hitta nya
innovationer. Detta samarbete skapar värde både för Fazer
och för samhället.
År 2015 fortsatte Fazer sin dialog med experter inom
hälsa och omsorg vid olika evenemang. Ett exempel är det
två dagar långa evenemanget Sjukskötardagarna i februari och
Nationella kostdagarna i oktober i Finland.
Fazer deltar i EAT-initiativet i syfte att skapa en dialog
med intressenter och få viktiga insikter om hur företaget kan
göra sitt utbud mer hälsosamt och hållbart. Koncernen deltar
också i Healthgrain Forum, Prolamin Working Group och
Antidiabetic Food Centre vid Lunds universitet.
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CASE:
UTLÅTANDE FRÅN
INTRESSENT:

Fazers bidrag
till forskning och
utveckling
Som universitetsprofessor
uppskattar jag Fazers roll
som en arbetsgivare som
anställer våra studenter,
magisterstudenter och
doktorander, som står
värd för studiebesök som
inspirerar studenterna
och som hjälper lärarna
att kombinera teori med praktik. Jag uppskattar också
Fazer som en aktiv deltagare i olika forskningsprojekt,
till exempel projektet med bondbönor, som syftar till att
förbättra den inhemska vegetabiliska proteinbalansen.
Fazer erbjuder också ämnen för magisterarbeten och
stöder studenterna i handledningen.
2015 var ett speciellt år för oss eftersom Fazer
också gjorde en avsevärd donation till Helsingfors
universitet och vår fakultet. Jag uppskattar Fazers
satsningar och investeringar i inhemsk spannmålsodling
och odlingstekniker, särskilt råg och havre. Dessa
sädesslag är inte enbart livsviktiga inom jordbruk och
kosthållning, utan representerar också ett område
med unik teknisk kompetens i Finland. Jag skulle dock
gärna se Fazer utveckla fler havrebaserade produkter,
inklusive bageriprodukter som skulle kunna ha
betaglukanbaserade hälsopåståenden, och därigenom
visa vägen när det gäller hälsofrämjande livsmedel.
Hannu Salovaara

Professor emeritus i spannmålsteknik, Helsingfors universitet

Havrederivat
År 2015 erhöll Fazer licens för en uppfinning
som tagits fram och patenterats av Teknologiska
forskningscentralen VTT i samarbete med
Naturresursinstitutet (Luke) i Finland. Den möjliggör
utvinning av hälsosamma och värdefulla ämnen ur
havre, som havrebetaglukan, -protein och -olja.
Fazers mål är att svara på den stigande havretrenden
med dessa derivat. De nya näringsrika havrederivaten
kan användas i snackbars hälsosamma för hjärtat, kex,
mjölkprodukter, bröd och kosttillskott.
Globalt sett har konsumtionen av havre ökat, och
efterfrågan på havreprodukter är stor särskilt till följd
av havrens bevisade hälsofrämjande effekter. Havre
är ett magvänligt sädesslag som innehåller en mängd
hälsosamma näringsämnen. EU har godkänt fyra
hälsopåståenden om havre, vilka relaterar till hjärthälsa,
kolesterolkontroll, blodsockernivå och bättre
matsmältning.

VÄGEN FRAMÅT
• Fortsätta att lansera hälsosammare alternativ i
Fazers sortiment
• Bidra till att hitta lösningar på utmaningarna inom
mat och hälsa tillsammans med intressegrupper
• Ge ut näringsriktlinjer 2016
• Fokusera på portionsstorlek och att ange
energiinnehåll i alla rätter
• Fortsätta att samarbeta med forskningsinstanser
och intressegrupper inom hälsa och välmående
i frågor som till exempel surdegskunskap,
havre- och fullkornsforskning, hållbart protein,
hälsosamma snacks, minskning av socker och
ersättande av salt
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Människorna gör
skillnad
Fazer behandlar alla som jobbar för och
med företaget rättvist. Medarbetarna
gör Fazer.
Mål:

• Ha skickliga, motiverade och välmående
medarbetare samt en välfungerande
personalledning
• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en
jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt arbete,
motivation och en trygg arbetsmiljö
• Utveckla en mångkulturell arbetsplats som både
en styrka och en framgångsfaktor
Fazer är beroende av sina medarbetare
Fazer är ett prestationsdrivet företag vars mål är att vara en
ansvarsfull arbetsgivare som erbjuder människor jobb och utvecklingsmöjligheter. Det är Fazers närmare 15 000 medarbetare
som får koncernen att fungera. Bilden av företaget som arbetsgivare och dess framgångar är beroende av medarbetare som är
motiverade, kompetenta och har tydliga ansvarsroller och mål.
Välmående möjliggör topprestationer och för detta krävs det
medarbetare som mår bra, är stolta över sitt arbete och sina
prestationer och som behandlas jämlikt och respektfullt.
För att bevara medarbetarnas motivation och engagemang
i det rådande tuffa ekonomiska läget är det av yttersta vikt att
medarbetarna förstår koncernens strategi och hur de kan bidra
till den. Nivån på arbetssäkerhet och välmående bör förbättras
för att Fazer ska nå sin fulla potential som företag.

Rättvis värdekedja

En del av miljön
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PRESTATIONER 2015
• Fazers förhållningssätt, Fazer Behaviours, fastställdes
efter workshoppar med Fazers medarbetare där man
diskuterade vad en högpresterande kultur innebär
• Fazer-filosofin, som vägleder medarbetarna och cheferna i
alla medarbetarfrågor, fastställdes
• Medarbetarindexet visade att medarbetarnöjdheten var
73,4 (2014: 71,7)
• Välmåendeindexet var 71,7 (2014: 69,4)
• Ledarskapsindexet var 73,3 (2014: 70,9)
• Engagemangsindexet var 77,5 (2014: 75,5)
• Svarsprocenten i medarbetarundersökningen var
exceptionellt hög, 84,4 procent
• Arbetet med en mångfaldsplan inleddes
• Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time
accident frequency) minskade med 13,8 procent från 2014
• Över 15 100 säkerhetssamtal fördes med medarbetare
och antalet säkerhetsobservationer på Fazers
produktionsanläggningar ökade med 38,4 procent från 2014
• Minimikrav på åtgärder inom välmående definierades för
affärsenheterna och inkluderades i lokala åtgärdsplaner

Fazers medarbetarfilosofi ’Fazer Philosophy’ grundar sig
på företagets värderingar och etiska principer samt dess
policyn och riktlinjer som gäller medarbetare och mänskliga
rättigheter. Dessa styr Fazers ledning och medarbetare och
implementeras genom vårt förhållningssätt och hur vi agerar
varje dag. I linje med FN:s Global Compact behandlar Fazer
alla medarbetare i enlighet med de internationella mänskliga
rättigheterna, respekterar varje individs värde och integritet, accepterar inte diskriminering, hot eller trakasserier
och säkerställer att medarbetarna arbetar i en säker miljö.
Människor gör skillnad är ett av fem strategiska områden
i Fazers företagsansvarsprogram. Inom detta område är
fokusområden säkerhet, jämlikhet, medarbetarnas välmående,
utveckling, ledarskap och rättvis behandling.
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FAZERS SÄTT ATT ARBETA

Vi visar respekt

Vi tar initiativ, hittar
lösningar och håller våra
löften
Vi tar ansvar
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Fazers förhållningssätt
Fazers förhållningssätt definierar vad koncernen förväntar
sig av ledare, chefer och medarbetare på alla nivåer för
att ha en högpresterande kultur i företaget. Målet är att
vara en arbetsplats där alla medarbetare förstår sina roller
i förverkligandet av koncernens strategi, tar personligt
ansvar för sina prestationer och bidrar till verksamheten.
Medarbetarna ska därför agera enligt koncernens värderingar
och principer, stödja sina kollegor och både ge och få
konstruktiv feedback.

VI
ENGAGERAR

Män 42 %
Kvinnor 58 %
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FAZERS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi pratar med och lyssnar
på varandra

En del av miljön

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

Högpresterande kultur
Fazers högpresterande kultur skapas av kompetenta och
motiverade medarbetare som är stolta över sina prestationer.
Koncernens mål är att ge medarbetarna möjlighet att
prestera på topp. På samma sätt är ett gott ledarskap en
av hörnstenarna när det gäller att höja prestationerna och
motivationsnivån och hålla kvar medarbetarna.
Fazer har fastställt en åtgärdsplan för att skapa en
högpresterande kultur, ‘High Performance Culture’. Detta
ska ske genom att utveckla ledarskapskulturen, fokusera på
prestationsutveckling, definiera nya sätt att arbeta och fästa
stor uppmärksamhet vid extern utveckling.

Vi är framtidsorienterade

Rättvis värdekedja

VI
UTVECKLAR

FAZERS
VÄRDERINGAR

VI
PRESTERAR

Vi frågar, får och ger
feedback

FI

< 20 år
21–30 år

SE

RU

DK

31–40 år
41–50 år

LV

EE

NO

LT Totalt

51–60 år
> 60 år

Vi samarbetar och
utbyter kunskap
Vi utvecklar oss själva
och våra arbetssätt

ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND

Finland
Sverige
Ryssland
Danmark
Lettland
Estland
Norge
Litauen

6 146
3 209
3 103
922
312
150
629
238

Vi levererar resultat
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Stödja mångfald och inkludering
Fazer har förbundit sig att stödja mångfald, lika möjligheter
och rättvis behandling av alla. Koncernen anser att mångfald
också är en framgångsfaktor och en källa till kunskap,
nya perspektiv och innovativa idéer för utveckling av
verksamheten, produkter och tjänster. Fazer gjorde ett
åtagande till finska mångfaldsnätverket (FIBS) 2014 och
började utarbeta en mångfaldsplan 2015. Fazer kommer att
implementera lokala mångfaldsplaner i sina verksamhetsländer
under 2016.
Prestationsutveckling
I utvecklingen av en högpresterande kultur på Fazer är det
viktigt att varje medarbetare känner till sina personliga
mål och kan få och ge feedback. Den individuella
prestationsledningsprocessen (IPMP, Individual Performance
Management Process) är till för att definiera tydliga mål, se
över prestationer och förhållningssätt och skapa individuella
utvecklingsplaner. Fazers förhållningssätt är en del av IPMP.
Medarbetarna har regelbundet personliga utvecklingssamtal
där de bedömer sina egna prestationer och får feedback
från sina chefer. Produktionsmedarbetarna på alla Fazers
anläggningar och restaurangmedarbetarna har också
regelbundna utvecklingssamtal.
Utöver utvecklingssamtal använder Fazer ett antal andra
metoder för att stödja medarbetarnas personliga och
yrkesmässiga utveckling. Medarbetarna har det huvudsakliga
ansvaret för den egna utvecklingen, yrkesutvecklingen
och kunskapsutbytet, men cheferna ansvarar för att
säkerställa att deras team har tillgång till relevant och viktig
information med tanke på verksamheten. De ansvarar
också för att se till att det finns utvecklingsmöjligheter
för medarbetarna. Lärande i arbetet är den huvudsakliga
bidragande faktorn till ständig utveckling. Andra
utvecklingsmöjligheter är mentorverksamhet, coachning,
öppen feedback och utbildningar.

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående
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UTLÅTANDE FRÅN MEDARBETARE::

Lära mer i Fazers Bageriskola
Jag sökte till Fazers Bageriskola eftersom den var
någonting helt nytt. Den verkade lovande då den
kombinerar teori och praktik. Jag ville lära mig mer om
de olika skedena vid brödbakning och innovationer.
Jag kunde inte föreställa mig att nivån skulle
vara så hög – allt från föreläsningar och lärare till
teammedlemmar och studiebesök. Bageriskolan gav
mig en mer detaljerad syn på brödbakning och mer
självförtroende. Nu kan jag lösa produktionsrelaterade
problem mer effektivt och förklara för operatörerna
vad som händer med vårt bröd och vad som kan
påverka dess kvalitet. Jag utvecklades också som
teammedlem och teamledare. Nu kan jag bättre hjälpa
den tekniska avdelningen att välja rätt utrustning och
maskiner. Bageriskolan är en dröm för dem som vill
bli bättre på brödbakning. Den är till nytta inte enbart
för individen, utan för hela företaget. Ju mer kunskap
specialisterna har, desto effektivare arbetar vi och desto
mer högklassiga produkter bakar vi.
Jag började jobba som produktionschef på
bageriet i Kaunas den 4 januari 2016, och tiden vid
bageriskolan har haft mycket stor inverkan på min
karriär. Jag jobbar på produktionsavdelningen med
att lösa problem, förbättra processerna och utbilda
produktionsmedarbetarna. Jag får använda mig av mina
kunskaper och färdigheter varje dag.
Tadas Aleknavicius

Processingenjör inom produktion, Litauen
Fazer Bageri Baltikum
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ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHET
Arbetssäkerhetspolicy och
ledningssystem för arbetssäkerhet
Fazers mål är att förhindra arbetsrelaterade olyckor och
sjukdomar och att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö
för sina medarbetare på alla verksamhetsställen och
anläggningar. Fazer har fastställt en arbetssäkerhetspolicy som
definierar företagets åtaganden och hur de implementeras.
Fazers säkerhetsstatistik visar dock att det finns utrymme
för förbättring. Därför har arbetssäkerheten valts till
ett av de viktigaste fokusområdena på koncernens alla
produktionsanläggningar.
Arbetssäkerheten är en del av den dagliga ledningen.
Fazer har infört ett ledningssystem och definierat åtgärder
och ansvarsroller inom ett antal områden, inklusive ledarskap
och ansvar, ledning av hälso- och säkerhetsrisker, hälso- och
säkerhetskrav för medarbetare, kris- och katastrofledning,
rapportering och undersökning av incidenter samt
ledningsgenomgång och -rapportering. Fazers ledning
gör regelbundet översyner och utvärderingar av nivån på
hälso- och säkerhetsledningen och genomför industriella
säkerhetsinspektioner. De månatliga säkerhetsrapporterna
skickas till alla Fazer-medarbetare och säkerhet ingår också i
företagets belöningssystem.

Antalet säkerhetssamtal var

OLYCKSFALLSFREKVENS
Antal olycksfall per miljon arbetstimmar

Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per miljon
arbetstimmar

2015

2014

Fazer Konfektyr
Fazer Bageri
Fazer Food Services
Totalt i koncernen

20,8
6,3
18,1
12,5

28,5
8,4
18,6
14,5

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15,5

15,3

15,0
12,5

2012

2013

2014

15111

2015
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Ständiga förbättringar i
arbetssäkerhetsstatistik och -kompetens
Att minska frekvensen olyckor har varit ett viktigt mål för
Fazer. År 2015 minskade frekvensen olycksfall med 13,8
procent jämfört med 2014.
Flera konkreta åtgärder vidtogs 2015 för att
förbättra arbetssäkerheten. Fazer ökade antalet
säkerhetsobservationer och säkerhetssamtal, med fokus på
att vidta korrigerande åtgärder för att förebygga framtida
risker. Dessutom stärktes kompetensen inom funktionen
för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS). Koncernen
anställde till exempel en ny QEHS-chef och Fazer Bageri
Sverige två säkerhetssamordnare. Säkerhetssamtal
inkluderades i de personliga utvecklingssamtalen och hölls
även när medarbetare återvände från semestern.
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CASE:

Säkerhetsvecka på Fazers bagerier i Finland
År 2015 ordnade Fazer en säkerhetsvecka på alla sina bagerier i Finland. Målet var att öka medvetenheten om
säkerhetsobservationer, påminna medarbetarna om säkerhetsföreskrifter, principer och personlig skyddsutrustning samt
att utveckla Fazers säkerhetskultur. Cheferna och säkerhetspersonalen fick också grundläggande säkerhetsutbildning.
Totalt deltog 1 500 medarbetare i säkerhetsveckan. Fazer fick positiv feedback och 200 idéer på hur säkerhetskulturen
skulle kunna utvecklas ytterligare. Cheferna fick stödmaterial för att fortsätta dialogen och implementeringen. En
säkerhetsvecka kommer att ordnas på nytt hösten 2016 och Fazer har planer på att göra den till ett årligt evenemang.

Säkerhetsutbildning och ökad medvetenhet
Fazers mål är att förhindra olyckor genom att säkerställa
att alla medarbetare har fått utbildning i säkra arbetssätt.
Säkerhetsutbildningar för chefer och säkerhetspersonal
var viktiga fokusområden 2015. Vid ledningsöversynerna
diskuterades bland annat säkerhets- och skyddsutrustning,
brandskydd, säkerhet, produktionsmål och mötesrutiner. År
2015 förbättrades introduktionsprocessen och -materialen
ytterligare.
Arbetssäkerhetsrelaterat kommunikationsmaterial
tillhandahölls också och delades ut i hela företaget. Under
2015 ordnades också flera säkerhetskampanjer för att främja
säkerheten i arbetet.
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MEDARBETARNAS VÄLMÅENDE OCH TRIVSEL
Medarbetarnas välmående
Fazers strategi för välmående på jobbet är avsedd att
påverka hela koncernens konkurrenskraft, ekonomiska
resultat och anseende. Välplanerade och noggrant
genomförda åtgärder för att främja välmående på jobbet
leder sannolikt till bättre produktivitet. Riktlinjerna för
välmående omfattar följande områden: ledarskap, smidighet
i arbetet, säkerhet, kompetens, meningsfullhet, hälsa,
gemenskapskänsla och medarbetarskap samt hantering av
arbetslivscykeln. I strategin definieras tydliga ansvarsroller
för medarbetare, ledare och den högsta ledningen.
Fazer fastställde också minimikrav på åtgärder inom
välmående som alla affärsenheter måste vidta för att
implementera strategin för välmående. Dessa åtgärder
inkluderades i enheternas lokala åtgärdsplaner i december 2015.
Medarbetarundersökning
Medarbetarundersökningar genomförs regelbundet på
Fazer för att följa upp medarbetarnas engagemang och
syn på olika aspekter i organisationen. De är ett av de
grundläggande verktygen för utveckling av företagets
verksamhet och företagskultur. Genom att delta i
undersökningen har medarbetarna möjlighet att påverka
både det interna samarbetet i koncernen och det egna
arbetet. Skalan är 0–100 med betyg från C (svagt) till AAA
(utmärkt). Undersökningen mäter medarbetarnas syn på
engagemang, ledarskap och prestationskultur. Cheferna går
igenom resultaten tillsammans med teamen för att utarbeta
utvecklingsplaner som följs upp regelbundet.
Utifrån resultaten från 2014 ägnades särskild
uppmärksamhet under 2015 på bland annat chefsarbete
samt feedback och introduktionsprogram för nyanställda.
Motivationen förbättrades också genom att belöna goda
prestationer och uppmuntra medarbetarna att visa
uppskattning för kollegornas arbete. År 2015 förbättrades

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

resultatet i undersökningen till 73,4 (2014: 71,1), och
svarsprocenten var exceptionellt hög, 84,4 procent.
Medarbetarindexet, som visar den generella nöjdheten
och engagemangsnivån på Fazer, hade förbättrats inom
nästan alla affärsområden inom koncernen. Frågor som
gäller engagemang ligger tydligt på en högre nivå än i tidigare
undersökningar. Frågor som gäller arbetsmotivation får också
bra betyg, med undantag av stressnivån som är högre än
andra organisationer i Europa generellt.
Ledarskapsrelaterade frågor har också förbättrats avsevärt
inom alla Fazers affärsområden och ledarskapsindexet
överstiger det europeiska riktmärket. Chefsarbetet ligger
totalt sett på en mycket bra nivå och har förbättrats avsevärt
sedan föregående undersökning. Prestationsnivårelaterade
frågor följer den generella positiva trenden inom Fazer, och
prestationsindexet har förbättrats inom alla affärsområden.
Fazers verksamhetskultur har också förbättrats, trots att det
enligt undersökningen fortfarande finns för mycket byråkrati.
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VÄGEN FRAMÅT
• Fortsätta att skapa en högpresterande kultur: en
kultur av positivitet, samarbete, personligt ansvar,
feedback och förtroende
• Implementera Fazers förhållningssätt i det dagliga
arbetet
• Fortsätta att arbeta för att nå målet med noll
olyckor
• Uppdatera strategin för välmående
• Fastställa ett mål för nyckeltalet sjukfrånvaro för
2016
• Fokusera på de utvecklingsområden
som framkommit i resultaten i
medarbetarundersökningen
• Utveckla arbetssätt genom att publicera riktlinjer
för flexibelt arbete och nya samarbetsverktyg
• Fortsätta arbetet med diversitet genom lokala
samtal

CASE:

Arbetslivscykelprogrammet
Ett exempel på Fazers åtgärder inom välmående är det
nya arbetslivscykelprogrammet som introducerades i
Finland under 2015. Fazer förstår att olika livssituationer
kräver olika lösningar. Exempelvis kan nya medarbetare
behöva mer stöd, personer med små barn kan behöva
mer flexibilitet och medarbetare som närmar sig
pensionen kan ha egna individuella behov. Av den
orsaken har Fazer introducerat flera olika HR-åtgärder
inom arbetslivscykelprogrammet. Dessa definierar
Fazers syn på rekrytering, introduktion, yrkesutveckling,
kompensation och förmåner, balans i arbetslivet,
möjligheter till deltid, åldersprogram och pensioner, och
beaktar medarbetarens situation i alla faser.
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Rättvis värdekedja
Fazer agerar ansvarsfullt och skapar
rättvisa affärsmöjligheter i hela
värdekedjan.
Mål:

• Ständigt förbättra ansvarsnivån och stärka
samarbetet i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i värdekedjan och
säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade
med råvarorna; fastställa mål för råvarukategorier,
kontrollera dem och vidta korrigerande åtgärder

Fazers ansvar sträcker sig utanför
den egna verksamheten
Fazers ansvar slutar inte vid de egna produktionsanläggningarna. Koncernens mål är att säkerställa att råvarorna är säkra
och ansvarsfullt upphandlade, oavsett varifrån de kommer.
De negativa effekterna är ofta större i värdekedjan än i
Fazers egen verksamhet. Fazer är medveten om de risker
för miljö och mänskliga rättigheter som är förknippade med
råvaror, och bolaget identifierar strategier och åtgärder för
att minimera den negativa påverkan och, om möjligt, skapa
positiva effekter. Klimatförändringarna inverkar också på
råvarutillgången och -kvaliteten, och Fazer inser att detta kan
komma att öka komplexiteten i verksamheten.

PRESTATIONER 2015
• Ökade andelen ansvarsfullt producerad kakao till
72 procent
• Köpte de första kakaopartierna genom programmet
Fairtrade Cocoa
• Använde 100 procent RSPO-segregerad palmolja i
kexprodukter
• 67 procent av den fisk som användes i Sverige var
MSC-certifierad och 63 procent av den fisk som
användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s
Fiskguide
• 100 procent inhemsk produktion av färskt rågbröd
med finländsk råg
• Tillhandahöll 64 procent inhemska produkter i Fazers
restauranger i Finland, 59 procent i Danmark och
43 procent i Sverige
• Inkluderade företagsansvar i verktyget för hantering
av produktlivscykeln
• Fazer Konfektyr godkändes i Sedex etiska revision
• 16 av Fazers produktionsanläggningar är certifierade
enligt FSSC 22000

Livsmedelssäkerhet och -kvalitet är en annan viktig
fråga inom hantering av leveranskedjan på Fazer. Fazer
har förbundit sig att förse konsumenterna med hållbara
produkter och tjänster som de kan lita på.
År 2015 fokuserade Fazer på företagets värdekedja i sin
helhet. Koncernen arbetade med att öka ansvarstagandet
inom inköp av viktiga råvaror som kakao, palmolja, fisk
och spannmål och utvärderade deras ursprung. Fazer
har inrättat processer för hantering av problem med
både direkta leverantörer och leverantörer längre ner i
leveranskedjan.
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LEVERANTÖRSKRAV,
UPPFÖLJNING OCH SAMARBETE
Fazer har förbundit sig att bedriva en ansvarsfull verksamhet
och förväntar sig att företagets leverantörer följer samma
principer. Koncernens leverantörer och samarbetspartner
har en viktig roll när det gäller att implementera Fazers
företagsansvarsagenda. Fazers väljer leverantörer noggrant,
utvärderar dem utifrån koncernens leverantörskrav, där
sociala och miljökriterier ingår, och jobbar hela tiden med att
förbättra sina processer.
Fazers etiska principer och leverantörskrav har ingått i
ramavtalen sedan 2008. För att stärka implementeringen av
principerna har koncernen infört processer för bedömning
av leverantörsrisker och revisioner av efterlevnaden. Fazer
utvärderar alla direkta leverantörer och leverantörer av
förpackningar innan nya samarbeten godkänns.
Det är viktigt att ta hänsyn till hållbarhet redan vid
urvalet av leverantörer, därför har sociala och miljömässiga
aspekter integrerats i de årliga inköpskategoriplanerna. År
2015 inkluderade Fazer också företagsansvar i sitt verktyg
för hantering av produktlivscykeln.

ANSVARSFULLA INKÖP
Konsumenterna visar allt större intresse för hållbar
livsmedelsproduktion och ingredienser och råvarors ursprung.
Fazer är medveten om utmaningarna när det gäller de
miljömässiga och sociala aspekterna i leveranskedjan och
förstår vikten av spårbart och hållbart ursprung med hänsyn
till både livsmedelssäkerhet och ansvarstagande i Fazers
leveranskedja.
I många år har koncernen arbetat för att öka
transparensen i värdekedjan och ansvarstagandet vid inköp
av viktiga råvaror, som kakao, palmolja, fisk och spannmål.

CASE:

Stödja inhemsk rågproduktion i Finland
I Finland har Fazer arbetat hårt för att främja och
öka användningen av inhemsk råg och kan nu infria
sitt kundlöfte. Råg är en gröda som ofta betraktas
som en viktig symbol för den finländska kulturen.
År 2011 grundade Fazer Bageri Finland, Fazer Mill &
Mixes och Boreal Växtförädling Ab föreningen Pro
Råg rf. Drivkraften bakom samarbetet var en delad
oro för tillgången på inhemsk råg och hela rågens
framtid i Finland. Föreningens mål är att förbättra
förutsättningarna för rågodling och öka rågens
popularitet bland både odlare och konsumenter. År 2015
ökade odlingsarealen för inhemsk råg med 60 procent.
Hösten 2014 ingick Fazer i sex gånger så många
rågavtal med finländska odlare och höstråg såddes på
en rekordstor areal. Fazer är det enda riksomfattande
bageriet vars hela rågbrödssortiment bakas i Finland. År
2015 uppnådde Fazer en 100-procentig andel inhemsk
råg för de färska rågbröden i Finland. Cirka 26 miljoner
kilo rågbröd bakades 2015 på bagerierna i Lahtis och
Uleåborg.
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Kakao
Ansvarsfullt odlad kakao är ett av de viktigaste
fokusområdena inom Fazers konfektyrverksamhet.
Koncernens mål är att göra denna råvara så spårbar som
möjligt, stödja kakaoodlare och deras utbildning, göra skillnad
i kakaoodlarsamhällena och säkerställa tillgången på kakao
på lång sikt. Senast 2017 kommer all Fazers kakao att vara
spårbar och uppfylla kriterierna för ansvarsfull produktion. År
2015 ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 72 procent,
vilket överstiger målet som var 70 procent.
Fazers kriterier för ansvarsfullt odlad kakao grundar sig
på att öka spårbarheten och World Cocoa Foundations
principer: människor, lönsamhet och vår planet. Kriterierna
uppfylls när odlarna har goda inkomstmöjligheter,
människorna mår bra och odlingsmetoderna är miljömässigt
hållbara. Fazer kompromissar inte när det gäller kvaliteten
på kakaon, det är ett baskrav som alltid måste uppfyllas
tillsammans med ovanstående.
Fazers mål är att stödja certifierad kakaoproduktion men
också odlare utanför certifieringssystemen, eftersom de
utgör en stor majoritet av odlarna, cirka 80 procent. Fazer
köper kakao och stöder kakaoodlarsamhällen genom direkta
hållbarhetsprogram i Nigeria och Ecuador. Programmet i
Ecuador startade 2015 och stöder 1 500 kakaoodlare med
hållbar kakaoproduktion. I programmet i Nigeria ingår nu
över 4 500 odlare.
Fazer köper certifierad kakao genom tre olika system:
UTZ Certified, Rainforest Alliance och Fairtrade Cocoa
Programme. Koncernen började köpa kakao via Fairtrade
Cocoa Programme 2015.
Fazer deltar i livsmedelsindustrins satsningar på att
förbättra kakaoinköpen genom utveckling av CEN/ISOstandarden för hållbar och spårbar kakao. Koncernen är också
medlem i World Cocoa Foundation sedan över tio år tillbaka.
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STATUS, HÅLLBAR KAKAO

Kakao inhandlat enligt
Fazers kakaoprogram 72 %
Certifierad 49 %
Direkta hållbarhetsprogram 23 %
Konventionell 28 %

UTLÅTANDE FRÅN INTRESSENT:

Stödja kakaoodlare i Nigeria
År 2014 började Fazer samarbeta med Source Trust
för att kunna nå odlarna direkt i deras leveranskedja
och uppfylla sin kakaostrategi. Målet med programmet
i Nigeria är att förbättra levnadsvillkoren för
kakaoodlarna i Fazers leveranskedja genom att investera
i deras kapacitet att producera kakao av hög kvalitet
och i infrastrukturen i de lokala odlarsamhällena.
Vid utgången av 2015 hade över 3 000 odlare
fått möjlighet att lära sig mer om välfungerande
odlingsmetoder samt om miljömässig och
social hållbarhet. Personlig skyddsutrustning har
tillhandahållits grupper av odlare för att säkerställa
att växtskyddsmedel används och hanteras säkert. I
september 2015 började vi också grunda plantskolor
i samhällena för att kunna levereras högkvalitativt
hybridplantmaterial.
Jason Green
Hållbarhetschef, Source Trust
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Palmolja
Palmoljeindustrins kraftiga expansion har gjort de
miljömässiga och sociala utmaningarna mer uppenbara. Fazer
stöder ansvarsfulla inköp av palmolja genom att följa kraven
i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett globalt
initiativ för hållbar palmolja som har skapats av ett antal olika
intressegrupper. Som medlem i RSPO har Fazer förbundit sig
att förbättra hållbarheten.
Det finns fyra alternativa handelssystem enligt RSPO.
I alla RSPO-handelssystem har oberoende kontrollanter
säkerställt att de RSPO-certifierade plantagerna arbetar
enligt RSPO:s riktlinjer. Med alternativet Book & Claim (köp
av certifikat) betalas en frivillig premie för att stödja RSPOcertifierade plantager för varje ton palmolja som används.
Med alternativet Mass Balance (massbalans) övervakas
volymen av certifierad palmolja genom hela leveranskedjan.
Alternativet Segregated (segregerad) innebär att palmoljan
är fysiskt särhållen från icke-certifierad palmolja genom hela
leveranskedjan. All palmolja som Fazer använde åren 2012
och 2013 omfattades av systemet Book & Claim, och sedan
dess har Fazer hela tiden ökat andelen palmolja som köpts
enligt systemen Segregated och Mass Balance.
År 2014 publicerade Fazer ett åtagande om ansvarsfull
palmolja, vilket styr koncernens inköp fram till 2020. År 2015
nådde Fazer sitt mål att köpa 100 procent RSPO Segregatedcertifierad palmolja för kexprodukter. Målet är att nå 100
procent Segregated- eller Mass Balance-certifierad palmolja i
alla verksamhetsländer senast 2020.
Fazer vill använda palmolja på ett hållbart sätt med
hänsyn till naturens mångfald och klimatförändringarna.
Leveranskedjan är komplex och Fazer köper ett stort antal
olika palmoljeprodukter, därför måste Fazer kunna förlita
sig på ett gott samarbete med leverantörerna. Ett viktigt
kriterium vid valet av palmoljeleverantörer är att de ska
kunna leverera hållbar palmolja.
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FAZERS ANVÄNDNING AV PALMOLJA PER LAND

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

RSPO-certifierad palmolja
(inkl. alla RSPO handelssystem/
certifieringsordningar) 100 %

Fazer Bageri Baltikum 0,2 %

Segregerad 11 %

Fazer Bageri Sverige 2,0 %

Mass Balance 7 %
Book & Claim / GreenPalm-certifikat 82 %

Fazer Food Services 1,2 %

Fazer Bageri Finland 6,0 %
Fazer Konfektyrt 25,8 %
Fazer Bageri Ryssland 64,7 %
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Fisk
Fisk utgör cirka 10 procent av de råvaror som används inom
Fazer Food Services. Därför eftersträvar Fazer att stödja
ansvarsfulla fiskinköp och har fastställt specifika mål för
fiskinköpen i alla verksamhetsländer. Koncernens restauranger
i Finland, Sverige, Norge och Danmark följer WWF:s
rekommendationer om hållbar användning av fisk och skaldjur.
Inga fisk- eller skaldjursarter som är rödlistade i WWF:s
Fiskguide används i restaurangerna.
I Finland är målet att öka mängden grönlistad och inhemsk
fisk. År 2015 var 43 procent av all fisk som Fazer använde
i Finland grönlistad av WWF. I Sverige var 70 procent av
all fisk som Fazer använde MSC-certifierad. I Danmark har
stora satsningar gjorts på att förstå handeln med fisk och
på att förhindra ohållbart fiske, till exempel trålning. Fazer i
Danmark har utvecklat särskilda riktlinjer i detta syfte.

LIVSMEDELSSÄKERHET OCH -KVALITET
Fazers råvaruinköp styrs av livsmedelslagstiftningen och Fazers
egna säkerhetsstandarder. Hänsyn till livsmedelssäkerheten
måste tas i hela värdekedjan, från leverantör till kund.
För att säkerställa att livsmedelssäkerheten kontrolleras
systematiskt och att alla eventuella risker identifieras har
Fazer upprättat system för hantering av livsmedelssäkerhet
och -kvalitet med tydliga ansvarsroller och mätbara mål. Fazer
har utarbetat en omfattande plan för att certifiera alla Fazers
produktionsanläggningar enligt FSSC 22000, den globala
standarden för livsmedelssäkerhet. År 2015 certifierades alla
Fazers bagerier i Sverige och Ryssland, alla konfektyrfabriker
i Finland och bagerierna i Vanda, Lahtis och Villmanstrand
enligt FSSC 22000. Knäckebrödsfabriken i Finland har
certifierats enligt BRC-standarden för livsmedelssäkerhet och
bageriet i Lidköping i Sverige enligt IFS-livsmedelstandarden.
Fazers restauranger i Finland har certifierats enligt ISO
9001-standard för kvalitetsledning. Fazer Food Services
tar ett prov på varje produkt och parti för att övervaka

VÄGEN FRAMÅT
livsmedelssäkerheten. Proverna sparas i två veckor ifall
det uppstår ett behov av att bevisa produktens hygieniska
kvalitet. Vid avvikelser agerar Fazer genast och kommunicerar
ärligt och öppet.
Fazer Mill & Mixes produktionsprocess kvalitetsrevideras
varje år av American Institute of Baking (AIB), ett
internationellt erkänt, oberoende institut. Målet med
revisionsprogrammet är att säkerställa att Fazer Mill & Mixes
produktionsprocess hela tiden utvecklas. År 2015 fortsatte
Fazer Mill & Mixes att få utmärkta resultat.

• Ta fram genuint hållbara lösningar på utmaningar i
leveranskedjan
• Fortsätta att arbeta med spårbarhet
• Utveckla en strategi för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet
för att på bästa sätt nå toppresultat
• Nå målet att 85 procent av all kakao uppfyller kriterierna
för ansvarsfull produktion senast 2016 och 100 procent
senast 2017
• Ta ytterligare steg i enlighet med Fazers åtagande om
ansvarsfull palmolja
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Fazer är beroende av naturens resurser
och använder dem på ett ansvarsfullt
sätt.
Mål:

• Minska klimatpåverkan och öka
energieffektiviteten
• Förebygga avfall och råvarusvinn
• Hantera och använda vattenresurser på ett
ansvarsfullt sätt
• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra
förlust av biologisk mångfald

Fazer eftersträvar hållbar resursanvändning
Den globala livsmedelsproduktionen står för mer än 30
procent av de globala växthusgasutsläppen, 70 procent av
färskvattenförbrukningen och 80 procent av skogsskövlingen.
Det är den största enskilda orsaken till förlusten av arter
och minskad biologisk mångfald. Det är även en orsak till
övergödning och vattenförorening. En tredjedel av all mat
som tillverkas för att konsumeras av människor världen över
varje år slängs.
Fazer är beroende av tillgången på råvaror på lång sikt
och är medvetet om att företagets verksamhet påverkar
miljön. Företaget arbetar aktivt med att minimera
miljöeffekterna av verksamheten i hela värdekedjan och
bland kunder och konsumenter.
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PRESTATIONER 2015
• Minskade energiförbrukningen med 3 procent per
producerat ton*
• Ökade andelen förnybar elektricitet till 80 procent*
• 93 procent av den totala mängden avfall återvanns eller
utnyttjades som energi
• Specificerade fokusområden för företagsansvar inom Fazer
Food Services: minska matsvinnet, öka andelen grönsaker,
arbetssäkerhet
• Fastställde mål för minskat avfall inom Fazer Food Services,
Fazer Cafés och bageributikskedjan Gateau
• Utvecklade en vision för spannmålsinköp för att främja
ansvarsfull spannmålsodling
• Började utveckla riktlinjer mot skogsskövling och
identifierade de huvudsakliga råvarorna relaterade till
skogsskövling
• Vann hållbarhetspriset i Pro Carton ECMA 2015 för Fazer
Alku-grötarnas förpackning
• Inledde samarbete med företaget Dropp som tillverkar
kolsyrat källvatten till förmån för Östersjön

* Omfattning: Fazers bagerier och konfektyrfabriker,
Fazer Mill & Mixes
Att ta ansvar för miljön är Fazers skyldighet som
samhällsmedborgare, men det är också en faktor som
påverkar företagets anseende, en åtgärd för att hantera
risker och en källa till kostnadsbesparingar. Koncernen har
fastställt en miljöpolicy där Fazer förbinder sig att förbättra
resurseffektiviteten, minska energi- och vattenförbrukningen,
dämpa växthusgasutsläppen, minska avfallet, använda
råvaror effektivt samt förhindra förorening och minskad
biologisk mångfald. Specifika mål och åtgärder har fastställts
i Fazers företagsansvarsprogram när det gäller energi,
avfall, vattenförbrukning, hållbart jordbruk och att öka
miljömedvetenheten.
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MINSKA UTSLÄPPEN OCH
ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Inhemska råvaror i Fazer Food
Ser vices utbud:

Utveckla Fazers sortiment
Den globala livsmedelsindustrins bidrag till utsläppen av växthusgaser är stort, och hur livsmedel tillverkas har betydelse.
Fazer vill göra skillnad genom att erbjuda produkter och tjänster
med mindre klimatavtryck för att det ska vara lättare för konsumenterna att göra ansvarsfulla val.
Fazer Food Services mål är att öka andelen grönsaker i sitt
utbud, förbättra råvarornas spårbarhet, använda säsongsråvaror
och minska mängden matsvinn. I genomsnitt är miljöavtrycket
från växtbaserade livsmedel mindre än från kött- och mejeriprodukter. Genom att prioritera säsongsråvaror går det att
minska klimatavtrycket från de livsmedel som används i Fazers
restauranger.
År 2015 var andelen inhemska råvaror i Fazer Food Services
utbud 64 procent i Finland, 56 procent i Danmark och 44 procent i Sverige. Andelen grönsaker i Fazers restauranger var
39 procent.

Finland

Energianvändning
Energianvändningen är ett av de viktigaste områden där Fazers
produktionsanläggningar och restauranger har en direkt miljöpåverkan. Fazer har fastställt en energistrategi för att hantera
energiförbrukningen på sina produktionsanläggningar. Koncernens
mål är att minska energiförbrukningen med 20 procent per ton
senast år 2020 och öka andelen förnybar elektricitet till 70 procent senast år 2017. Målen omfattar verksamheten inom Fazer
Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer Mill & Mixes. Fazer har begränsad kontroll över restaurangernas energiförbrukning, eftersom
restaurangerna vanligtvis använder utrustning som tillhandahålls
av kunden som har egna energiplaner.
År 2015 minskade Fazers totala energiförbrukning med 3 procent jämfört med 2014. Andelen förnybar elektricitet ökade till 80
procent vilken överträffade målet i energistrategin. Andelen förnybar elektricitet i Fazers bagerier i Sverige ökade till 100 procent.

Danmark

Rättvis värdekedja
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Sverige

64 % 56 % 44 %
Andel
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FÖREBYGGA AVFALL OCH RÅVARUSVINN
Förebygga avfall i Fazers restauranger, bagerier
och konfektyrfabriker
Att förebygga matsvinn är ett viktigt fokusområde för Fazer
Food Services, och flera åtgärder har vidtagits de senaste
åren. Stora satsningar har gjorts för att hitta enhetliga sätt att
följa upp och mäta svinnet i restauranger på alla marknader.
I mars 2015 deltog över 600 av Fazers restauranger med
framgång i den första nordiska kampanjen mot matsvinn.
En andra kampanj ordnades i mitten av maj och en tredje
i september. Målet med dessa kampanjer var att öka
medvetenheten om matsvinn i alla 1 200 restauranger, och
rikta uppmärksamhet mot behovet av att börja planera för en
minskning av matsvinnet på restaurangnivå, samt att utbyta
framgångsrika arbetssätt. År 2015 implementerade Fazer
också en modell för mätning av matsvinnet inom Fazer Food
Services och införde två mål för minskning av matsvinnet:
• Minska matsvinnet (lager och framdukning) i restauranger
med fem gram per portion senast år 2017
• Minska mängden mat som matgästerna lämnar på sina
tallrikar med fem gram per portion senast år 2017 jämfört
med 2015 genom kampanjer och portionsutveckling
Även inom Fazer Cafés och bageributikskedjan Gateau
i Sverige infördes mål för minskning av matsvinnet. Fazer
Cafés beslutade att minska matsvinnet genom att sätta som
mål att utveckla en process för att donera osåld mat till
välgörenhet under år 2016 och minska det organiska avfallet.
Bageributikskedjan Gateau i Sverige ställde målet att minska
svinnet från framdukningen med 40 procent senast år 2020.
I Fazers bageri- och konfektyrverksamhet ökade den totala
mängden avfall per producerat ton under 2015. 93 procent
av den totala mängden avfall skickades till återvinning eller
återvanns som energi. Fazer Bageri, Fazer Konfektyr och Fazer
Mill & Mixes har förbundit sig till att minska avfallsmängden
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För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad
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per producerad enhet med 10 procent från nivån år 2014
innan utgången av 2020. Fazer arbetade fram en plan för att
reducera mängden avfall.
Fazer undersökte även metoder för att minska matsvinnet
längre ned i värdekedjan. Man har till exempel köpt
andraklassgrönsaker för att minska matsvinnet från grönsaker
som inte uppfyller de estetiska kraven.

Priser och samarbete med intressegrupper
Fazer har engagerat sig i nationella och europeiska
intressentnätverk för att minska matsvinnet. Fazer sponsrar
också RSA Student Design Awards, en tävling där nya
formgivare världen över utmanas att tackla brådskande
sociala, miljömässiga och ekonomiska problem – som
matsvinn – genom designtänk. Vinnarna och deras bidrag
presenteras i juni 2016.
Fazers populära Fazer Alku-grötar fick internationellt
erkännande i september. Förpackningen på dessa nya
kvarnprodukter utsågs till vinnare i kategorin hållbarhet vid
Pro Carton ECMA Awards. Fazer Alku-förpackningen har
ingen plastpåse inuti och består till stor del av kartong, vilket
är bra ur återvinningssynpunkt.

TOTAL AVFALLSMÄNGD/PRODUKTIONSMÄNGD
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Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Mill & Mixes.
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VATTENANVÄNDNING, BEVARANDE
AV VATTENRESURSER OCH RENING AV
AVLOPPSVATTEN
Minska vattenförbrukningen
Global vattenstress håller i snabb takt på att bli ett stort
ekonomiskt, politiskt och socialt problem, och utgör en
risk i leverantörskedjan. Fazer måste använda vatten på ett
ansvarsfullt sätt i alla sina produktionsprocesser och beakta produkternas indirekta effekter på vattenanvändningen
genom de råvaror som företaget köper.
Fazer mäter vattenförbrukningen i sina bagerier och
konfektyrfabriker. Koncernen använder även ett verktyg för
att analysera de råvaror som köps från områden där det
råder brist på vatten. År 2015 minskade användningen av
vatten per producerat ton med 3,7 procent.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

Åtagande för att bevara Östersjön
Fazer är en betydande aktör i Östersjöområdet och Östersjön
förenar Fazers verksamhetsländer och medarbetare. Koncernens
åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG) består av fyra delområden, inom vilka Fazer gjorde följande framsteg under 2015:

Rättvis värdekedja

3.

4.
1.

2.

Fazers vision för spannmålsinköp: År 2014 låg fokus
på att inleda en dialog med odlarna för att definiera
kriterier för ansvarsfulla spannmålsinköp och genomföra
undersökningar för att fastställa den nuvarande
näringsbalansen i jorden. År 2015 arbetade Fazer
för att definiera gemensamma inköpskriterier för
spannmålsvisionen i Finland och Sverige.
Fazer Mill & Mixes ansvarsprogram: Ett ansvarsprogram
inrättades år 2014 och målet är att minimera
miljöeffekterna av Fazers verksamhet och maximera
fördelarna för odlare och konsumenter.
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Fazer Food Services ska utveckla ett mer ansvarsfullt
produktutbud: År 2015 ökade Fazer Food Services
andelen ekologiska och inhemska produkter i sitt
utbud, förbättrade råvarornas spårbarhet, använde
säsongsråvaror och minskade mängden matsvinn.
Implementering av Fazers energistrategi: Fazers mål är
att förbättra energieffektiviteten (20 procent senast år
2020) och öka andelen förnybar elektricitet av den totala
energiförbrukningen (70 procent senast år 2017). År 2015
nådde Fazer sitt mål med 70 procent förnybar elektricitet.

Rening av avloppsvatten
År 2015 installerade Fazer ett lokalt avloppssystem på
sitt Murinskij-bageri i Ryssland. Med det nya systemet
renas vattnet i tre steg innan det släpps ut i det centrala
vattensystemet. De 70 kubikmeter vatten som dagligen renas
är fria från föroreningar och minimerar bageriets miljöavtryck.
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HÅLLBART JORDBRUK
Ansvarsfull spannmålsodling
Fazer vill köpa spannmål och spannmålsprodukter som har
producerats med bästa möjliga odlingsmetoder med tanke
på miljön. Företagets långsiktiga vision är att minimera
Fazers utsläpp av näringsämnen i vattensystemet som
uppstår genom produktion av jordbruksgrödor på vår
hemmamarknad. Fazer vill, i samarbete med odlarna, öka och
främja tillämpningen av hållbara produktionsmetoder.
Fazer har arbetat med att definiera kriterier för
Fazers vision för spannmålsinköp för att främja ansvarsfull
spannmålsodling. Fazers mål med visionen är att stödja
hållbara odlingsmetoder, gynna odlarna och samhällena och
förhindra minskad biologisk mångfald.
År 2015 bildade Fazer en arbetsgrupp för sin
spannmålsvision i Sverige och konsulterade intressenter
för att definiera kriterier för vad ansvarsfull odling innebär.
Kriterier utarbetades även i Finland. Dessa kriterier kommer
att fastställas under år 2016, och Fazer kommer att testa den
praktiska implementeringen av dem.
Det har varit en utmaning att komma överens om
gemensamma kriterier för spannmålsvisionen eftersom
marknadslägena ser olika ut i Finland och Sverige. Fazers
mål är att hitta en balans mellan att sätta realistiska mål
för odlarna i dag och att utveckla odlingsmetoder så att de
blir mer hållbara för framtiden. Detta är en fortlöpande
process och Fazer tacklar utmaningen genom en stegvis
implementering av visionen för spannmålsinköp.

övergödning, försurning, skogsskövling och överfiske påverkar
den biologiska mångfalden.
2014 förlängde Fazer sitt samarbete med WWF Finland
för att säkerställa och bevara den biologiska mångfalden.
Fazers mål är att bättre kunna identifiera och påverka

miljöeffekterna i leveranskedjan och stödja hållbara val när
det gäller koncernens produkter och tjänster. Fazer började
också utarbeta riktlinjer mot skogsskövling som kommer att
färdigställas under år 2016.

Biologisk mångfald
Med biologisk mångfald avses de många miljontals olika
levande organismer som finns på jorden och som är resultatet
av fyra miljarder års evolution. Den biologiska mångfalden är
viktig för att vår planet ska må bra och har en direkt inverkan
på våra liv. Den förser oss med livsmedel, rent vatten och ren
luft. Klimatförändringar, föroreningar, ändrad markanvändning,
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ÖKA MEDVETENHETEN
Kommunikation om miljöfrågor
Fazers miljöavtryck omfattar mer än den egna verksamheten.
Koncernen förlitar sig på att såväl de 15 000 medarbetarna
som konsumenter, kunder, leverantörer och andra
intressegrupper implementerar koncernens miljöpolicy. Det
är därför viktigt att öka medvetenheten om Fazers miljömål
och åtgärder. Intressegrupperna förväntar sig även att Fazer
ska kommunicera öppet om sina mål och framsteg i att nå
målen.
År 2015 fokuserade Fazer på att kommunicera om sitt
uppdaterade företagsansvarsprogram, där miljöansvaret är
ett delområde. Det är viktigt att fastställa tydliga mål och
åtgärdsplaner för att öka medvetenheten om de åtgärder
som krävs av både interna och externa intressegrupper.
Engagerade medarbetare och sponsring
2015 arrangerade Fazer en hållbarhetsvecka på tre av sina
kontor och två produktionsanläggningar i Baltikum. Under
kampanjen uppmanades medarbetarna att vidta extra
åtgärder för att spara energi, minska svinnet och städa upp

NYCKELTAL, MILJÖ

Produktionsmängd (ton)
Energiförbrukning (MWh)
Energiförbrukning/produktionsmänd (MWh/ton)
Vattenförbrukning (m³)
Vattenförbrukning/produktionsmängd (m³/ton)
Använda råvaror (ton)
Använda råvaror/produktionsmängd (ton/ton)
Total avfallsmängd/produktionsmängd (ton/ton)
Total avfallsmängd (ton), varav
Till återvinning (%)
Utnyttjats som energi (%) *
Till soptippen (%)

i sin arbetsmiljö. Målet var att förbättra effektiviteten och
arbetssäkerheten samt att förespråka energibesparande
åtgärder bland medarbetarna.
Fazer-koncernen sponsrar också en miljöutbildning på
Högholmens djurpark i Finland.

VÄGEN FRAMÅT
• Uppdatera Fazers energistrategi under år 2016
• Fortsätta arbetet för ett hållbart jordbruk och
visionen för spannmålsinköp och föra en dialog med
de viktigaste intressegrupperna under år 2016
• Implementera de mål för minskning av matsvinnet
som fastställdes år 2015
• Utveckla en plan för översyn av vattenförbrukningen
och -kvaliteten
• Färdigställa Fazers riktlinjer och initiativ mot
skogsskövling under år 2016

2015

2014

564 275
510 609
0,90
873 795
1,55
518 153
0,92
0,08
45 215
60
33
7

579 670
538 053
0,93
935 477
1,61
541 778
0,93
0,07
41 789
71
20
10

*Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Mill & Mixes.
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STANDARDER, CERTIFIKAT OCH KONTROLLER

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSSC
22000

BRC

Fazer Konfektyr
Vanda
X
X
X
Villmanstrand
X
X
X
Högfors
X
X
X
Vanda (kex)
X
X
Fazer Bageri Finland								
Vanda
X
Lahtis
X
Lahtis (crisp)
X
X
Villmanstrand
X
Uleåborg
Fazer Bageri Sverige								
Eskilstuna
X
Lidköping
X
X
X
Lund
X
Lövånger
X
Umeå
X
Fazer Bageri Ryssland								
Smolenskaija
X
X
X
X
Murinskij
X
X
X
X
Neva
X
X
X
X
Zvezdnyj
X
X
X
X
Fazer Bageri Lettland								
Ogre
Fazer Bageri Litauen								
Kaunas
Fazer Mill & Mixes								
Lahtis
X
Fazer Food Services
Restauranger i Finland
X
X
Restauranger i Sverige
X

IFS

AIB

SMETA
4-pilar
X
X
X
X

X

ISO 9001

Standard för kvalitetsledning

ISO 14001

Standard för miljöledning

OHSAS
18001

Standard för arbetsmiljöledning

FSSC 22000 Certifikat för livsmedelssäkerhet
BRC
IFS
X

AIB
SMETA

Standard för livsmedelssäkerhet
Livsmedelsstandard för kvalitet och
säkerhet
Auditering av livsmedelssäkerhet av AIB
International
Sedex Members Ethical Trade Audit
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Fazers företagsansvar, mål och resultat
Mål

Prestationer 2015

2016 och framåt

Daglig verksamhet – Fazer skapar välstånd för företaget och samhället.		
• Hantera frågor som påverkar Fazers
anseende
• Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressegrupperna
• Säkerställa en lönsam verksamhet och
tillväxt

• Reputation Institutes Rep Trak-resultat var utmärkt eller starkt i Finland, Sverige och
Ryssland
• Det ekonomiska mervärdet var 641 miljoner euro
• Avkastningen på eget kapital var 4,9 procent, en ökning med 39,2 procent från 2014
• Betalade 42 miljoner euro i skatter
• Sysselsatte närmare 15 000 personer
• Godkände en ny människorättspolicy

• Öka transparensen ytterligare när det gäller Fazers värdekedja samt åtgärder, utmaningar och framtida planer inom företagsansvar
• Sikta på resurseffektivitet, kostnadsbesparingar och på att hitta nya möjligheter genom
cirkulär ekonomi
• Fortsätta de nuvarande processerna för problem- och riskhantering, säkerställa
varumärkesvärdet, integrera företagsansvar i den dagliga verksamheten och söka nya
affärsmöjligheter
• Genomföra en konsekvensbedömning för mänskliga rättigheter 2016 med syfte att
identifiera företagets negativa effekter och definiera lämpliga åtgärder

För hälsa och välmående – Fazer gör det möjligt för konsumenter att göra medvetna val utifrån kunskap och egna preferenser, vilket skapar balans och välmående.
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
• Kommunicera transparent med
konsumenter i frågor som relaterar
till hälsa och välmående
• Delta i studier om mat, hälsa och
hållbarhet

• Ökade andelen grönsaker till 39 procent i Fazer Food Services utbud
• Lanserade flera nya produkter som fokuserar på hälsotrender, t.ex. Health Energy-bröd
• Lanserade en ny marknadsföringspolicy som lägger särskild vikt vid ansvarsfull marknadsföring till minderåriga
• Startade pilotprojekt ""green nudging" för att försiktigt uppmana restauranggästerna att göra
gröna och hälsosamma val
• Gick med i EAT-initiativet för att bättre integrera mat, hälsa och hållbarhet i Fazers verksamhet genom att dra nytta av vetenskaplig forskning och dialogen med intressegrupper
• Publicerade en undersökning om konsumtion av mörk choklad som en del av en balanserad
livsstil
• Tog initiativ till aktiviteter efter skoltid i samarbete med idrottsorganisationen Valo

• Fortsätta att lansera hälsosammare alternativ i Fazers sortiment
• Bidra till att hitta lösningar på utmaningar inom mat och hälsa tillsammans med intressegrupper
• Ge ut näringsriktlinjer 2016
• Fokusera på portionsstorlek och att ange energiinnehåll i alla rätter
• Fortsätta att samarbeta med forskningsinstanser och intressegrupper inom hälsa och
välmående
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2016 och framåt

Människorna gör skillnad – Fazer behandlar alla som jobbar för och med företaget rättvist. Medarbetarna gör Fazer. 		
• Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare
samt en välfungerande personalledning
• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en
jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt arbete,
motivation och en trygg arbetsmiljö
• Utveckla en mångkulturell arbetsplats som både en
styrka och en framgångsfaktor

• Fazers förhållningssätt, Fazer Behaviours, fastställdes efter workshoppar med Fazers medarbetare där man
diskuterade vad en högpresterande kultur innebär
• Fazer-filosofin, som vägleder medarbetarna och cheferna i alla medarbetarfrågor, fastställdes
• Medarbetar-, välmående-, ledarskaps- och engagemangsindexen förbättrades från 2014
• Arbetet med en mångfaldsplan inleddes
• Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF, lost time accident frequency) minskade med 13,8 procent från 2014
• Över 15 100 säkerhetssamtal fördes med medarbetare och antalet säkerhetsobservationer på Fazers produktionsanläggningar ökade med 38,4 procent från 2014
• Minimikrav på åtgärder inom välmående definierades för affärsenheter och inkluderades i lokala åtgärdsplaner

• Fortsätta att skapa en högpresterande kultur: en
kultur av positivitet, samarbete, personligt ansvar,
feedback och förtroende inom hela Fazer
• Implementera Fazers förhållningssätt i det dagliga
arbetet
• Fortsätta att arbeta för att nå målet med noll olyckor
• Uppdatera strategin för välmående
• Fastställa ett mål för nyckeltalet sjukfrånvaro för 2016
• Fokusera på de utvecklingsområden som
framkommit i resultaten i medarbetarundersökningen
• Utveckla arbetssätt genom att publicera riktlinjer för
flexibelt arbete och nya samarbetsverktyg
• Fortsätta arbeta med diversitet och inkludering
genom lokala samtal

Rättvis värdekedja – Fazer agerar ansvarsfullt och skapar rättvisa affärsmöjligheter i hela värdekedjan. 		
• Ständigt förbättra ansvarsnivån och stärka
samarbetet i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i värdekedjan och
säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade
med råvaror; fastställa mål för råvarukategorier,
kontrollera dem och vidta korrigerande
åtgärder

•
•
•
•
•
•
•
•

Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 72 procent
Köpte de första kakaopartierna genom programmet Fairtrade Cocoa
Använde till 100 procent RSPO-segregerad palmolja i kexprodukter
67 procent av den fisk som användes i Sverige var MSC-certifierad och 63 procent av den fisk som
användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide
100 procent inhemsk produktion av färskt rågbröd med finländsk råg i Finland
Tillhandahöll 64 procent inhemska produkter i Fazers restauranger Finland, 59 procent i Danmark
och 43 procent i Sverige
Fazer Konfektyr godkändes i Sedex revision
16 av Fazers produktionsanläggningar är certifierade enligt FSSC 22000

• Ta fram genuint hållbara lösningar på utmaningar i
leveranskedjan
• Fortsätta att arbeta med spårbarhet
• Utveckla en strategi för kvalitet, miljö, hälsa och
säkerhet för att identifiera de bästa sätten att nå
toppresultat
• Nå målet att 85 procent av all kakao uppfyller
kriterierna för ansvarsfull produktion senast 2016
och 100 procent senast 2017
• Ta ytterligare steg i enlighet med Fazers åtagande
om ansvarsfull palmolja

En del av miljön: Fazer är beroende av naturens resurser och använder dem på ett ansvarsfullt sätt.
• Minska klimatpåverkan och öka
energieffektiviteten
• Förebygga avfall och råvarusvinn
• Hantera och använda vattenresurser på ett
ansvarsfullt sätt
• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra
förlust av biologiskt mångfald

* Omfattning: Fazers bagerier och konfektyrfabriker samt Fazer Mill & Mixes

•
•
•
•

Minskade energiförbrukningen med 3 procent per producerat ton *
Ökade andelen förnybar el till 80 procent *
93 procent av den totala mängden avfall återvanns eller utnyttjades som energi *
Specificerade fokusområden för företagsansvar inom Fazer Food Services: minska matsvinnet, öka andelen
grönsaker, arbetssäkerhet
• Fastställde mål för minskat avfall inom Fazer Food Services, Fazer Cafés och bageributikskedjan Gateau
• Utvecklade en vision för spannmålsinköp för att främja ansvarsfull spannmålsodling
• Började utveckla riktlinjer mot skogsskövling och identifierade de huvudsakliga råvarorna relaterade till
skogsskövling

• Uppdatera Fazers energistrategi under 2016
• Fortsätta arbetet för ett hållbart jordbruk med
visionen för spannmålsinköp och föra en dialog
med de viktigaste intressegrupperna under 2016
• Implementera de mål för minskning av matsvinnet
som fastställdes 2015
• Utveckla en plan för översyn av
vattenförbrukningen och -kvaliteten
• Publicera Fazers riktlinjer och initiativ mot
skogsskövling under 2016
41

Hitta oss online
fazergroup.com | fazer.com | fazer.fi | fazer.se | fazer.ru | fazer.ee | fazer.lt | fazer.lv | fazer.dk | fazer.no
Facebook

Snapchat

Pinterest

YouTube

Twitter

Instagram

Linkedin

