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Välkommen till Fazers företagsansvarsöversikt
Fazers företagsansvarsöversikt 2016 beskriver hur Fazer jobbar för att utveckla sin verksamhet på ett hållbart sätt, med
hänsyn till de sociala och miljömässiga konsekvenserna av koncernens verksamhet. Översikten ger information om
Fazers intressentengagemang, forskningssamarbete, sociala initiativ och miljöåtaganden. Den beskriver Fazer som en del
av samhället där företaget skapar mervärde för aktieägare, medarbetare, leverantörer, kunder, konsumenter och hela
samhället.
Rapporten börjar med en introduktion i Fazers syn på företagsansvar. Därefter beskrivs målen, åtgärderna och
utmaningarna inom de fem områdena som utgör koncernens företagsansvarsprogram: daglig verksamhet, hälsa och
välmående, människorna gör skillnad, rättvis värdekedja och en del av miljön.
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Fokus på mat
Nu när vi har firat Fazers 125-årsjubileum är det ett bra
tillfälle att blicka bakåt och se vilka framsteg vi har gjort. Det
är också viktigt att fundera på vart vi är på väg: hur kan vi
överträffa kundernas förväntningar i framtiden? Som företag
i livsmedelsbranschen måste vi förstå matens roll och de
megatrender som påverkar den, allt från tillgång på råvaror
till förändrade kostvanor. Genom förståelse för dessa
faktorer kan vi förbättra hur vi producerar och konsumerar
mat. Ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser
av vår mat uppstår i odlings- och produktionsfasen, medan
privathushållen påverkar genom sina kostval. Mat gör skillnad.
FN:s Agenda 2030, som inkluderar 17 globala mål för
hållbar utveckling, kommer att forma de nationella
utvecklingsplanerna de kommande 15 åren. Oavsett om
det gäller att bekämpa klimatförändringarna, stödja hållbara
konsumtionsvanor, utrota fattigdomen eller främja biologisk
mångfald på jorden eller i haven, är mat och jordbruk
kärnan i Agenda 2030. Mat är ett av fokusområdena
i EU-kommissionens Paket för Cirkulär Ekonomi, där
förhindrandet av matsvinn är ett viktigt delområde. Paketet
ska stimulera de europeiska ländernas övergång till cirkulär
ekonomi, vilket kan öka den globala konkurrenskraften,
gynna hållbar tillväxt och skapa nya arbetstillfällen.
Kärnan i Fazers företagsansvar är det ansvarsfulla
produktutbudet, som främjar människors dagliga
välbefinnande och ett hållbart utnyttjande av jordens
naturresurser samt skapar gemensamma värden i samhället.
Vi fokuserar på mat och investerar i att utveckla och förnya
vår verksamhet. Vi satsar också på forskning. Människornas

förväntningar kommer att förändras, och våra produkter
måste vara framtidssäkrade för att leva upp till dem
– oavsett om det är fråga om nya lösningar vad
gäller snacks eller ökad efterfrågan på vegetabiliska
livsmedel. Samtidigt som vi förnyar vår verksamhet
fortsätter vi att jobba med kvalitet, livsmedelssäkerhet,
miljö, arbetshälsa och arbetssäkerhet i allt vi gör.
Under 2016 gjorde vi viktiga framsteg i vårt arbete. Fazer
Konfektyr ökade andelen ansvarfullt odlad kakao till 85
procent och i början av 2017 nåddes målet på 100 procent.
Fazer Food Services lyckades minska matsvinnet och
utbildade kockar i användning av grönsaker. Fazer Bageri tog
fram en teknisk innovation för tillverkning av rågbröd med
lågt FODMAP-innehåll och lanserade nya hälsosamma bröd.
Fazer fick fulla poäng i WWF:s rankning av palmoljeköpare
2016, som mäter hållbarheten vid inköp av palmolja.
Dessvärre lyckades vi inte nå vårt mål för arbetssäkerheten,
trots stora insatser. Arbetet fortsätter.
Med denna rapport uttrycker vi Fazer-koncernens
fortsatta stöd för FN:s Global Compact och förnyar vårt
åtagande till initiativet.

Christoph Vitzthum
Koncernchef
Fazer-koncernen

WE SUPPORT
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Fazer Food Services

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.
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Fazers syn på företagsansvar
Hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan
på miljön och samhället. Fazers företagsansvarsvision är att
skapa ansvarsfulla smakupplevelser. Koncernen strävar efter
att förbättra människornas dagliga välmående och ett mer
hållbart nyttjande av jordens naturresurser. Fazer tillhandahåller
ett brett utbud av produkter och tjänster som ger möjlighet
att välja en hälsosam och hållbar livsstil. Genom sitt långvariga
hållbarhetsarbete har Fazer fått gott anseende som ett
ansvarstagande företag, vilket ökar värdet på koncernens
varumärke.
Företagsansvaret är en integrerad del av Fazers företagskultur
och -identitet och är en del av det dagliga arbetet i Fazers affärsverksamheter och i koncernens affärsutveckling. Utgångspunkten
för Fazers företagsansvarsstrategi är att säkerställa en långsiktigt
lönsam verksamhet.
Ansvarstagandet hjälper Fazer att minska kostnaderna genom
effektiv resursanvändning och förbättrar därmed lönsamheten.
Fokus på välmående kan öka produktiviteten på arbetsplatsen
och hjälpa Fazer att locka ny kompetens till företaget. Nära
samarbete med intressegrupper och koncernens ansvarsprogram
hjälper Fazer att identifiera och minska riskerna relaterade till
råvaruinköp och säkerställa tillgången på råvaror på lång sikt.
FN har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling för att utrota
fattigdom, motverka ojämlikhet och orättvisa och bekämpa
klimatförändringarna senast 2030. Företag uppmuntras att delta i
arbetet med att nå målen. Som ett livsmedelsföretag med internationell verksamhet ser Fazer sina möjligheter och sin inflytelserika roll när det gäller att förespråka dessa mål, som i många fall
går hand i hand med företagets egna hållbarhetsmål. Under 2016
gjorde koncernen en preliminär utvärdering av hur dess nuvarande ansvarsåtgärder bidrar till att genomföra de 17 globala målen.

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 UTB
A
V
UD
S
N
A
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.

5

Koncernchefens översikt

Fakta om Fazer

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

Verksamhetsspecifika fokusområden

2016

Fazer-koncernen har gemensamma företagsansvarsmål
som koncernens affärsområden och affärsenheter jobbar
mot genom egna åtgärder. Alla affärsverksamheter har
egna fokusområden som de betonar i sina strategier.

2016

Fazer Konfektyrs primära område inom företagsansvar
är inköp av ansvarsfullt producerad, högklassig kakao.
Målet är att säkerställa att den kakao som Fazer köper
är ansvarsfullt producerad och spårbar, samt att säkerställa att arbetsförhållandena är acceptabla genom hela
värdekedjan och att odlingsmetoderna är miljömässigt
hållbara. I början av 2017 nådde Fazer ett viktigt mål i sin
kakaostrategi: nu är 100 procent av Fazers kakao ansvarsfullt producerad.
Fazer Food Services lägger stor vikt vid att erbjuda
restauranggästerna ansvarsfulla måltider. Fazers mål är
att öka användningen av grönsaker och minska köttkonsumtionen för att både erbjuda hälsosam mat och minska
miljöeffekterna. Fazer Food Services jobbar kontinuerligt
för att minska matsvinnet och erbjuda ett säsongsbetonat
utbud.
Fazer Bageri och Fazer Kvarn fokuserar på hållbar odling.
Fazer har utarbetat en spannmålsvision för att främja
bästa möjliga jordbruksmetoder och minska utsläppen
av näringsämnen från jordbruket. Koncernen samarbetar
aktivt med odlare för att utveckla mer hållbara metoder
som gynnar såväl odlarna som Fazer.
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För hälsa och välmående
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2020

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA FÖR KAKAO
All kakao är spårbar och uppfyller kriterierna för ansvarsfull produktion.
Vidareutveckling av direkta odlarprogram.
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i fokus.produktion.
All kakao är
spårbarmängd
och uppfyller
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för ansvarsfull
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ER AZE Spannmålsvision för att minimera näringsbelastningen och främja bästa odlingspraxis.
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Ökad användning av grönsaker och hållbara proteinkällor.
CH
Minskad mängd avfall och säsongstänkande i fokus.
O
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2020

ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA FÖR KAKAO
ANSVARSFULL MAT
ANSVARSFULL VÄRDEKEDJA FÖR KAKAO
ANSVARSFULL MAT
HÅLLBAR ODLING
ANSVARSFULL MAT
HÅLLBAR ODLING

Spannmålsvision för att minimera näringsbelastningen och främja bästa odlingspraxis.

H
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A
A
B
ER R KV
FAZ FAZE

HÅLLBAR ODLING

Spannmålsvision för att minimera näringsbelastningen och främja bästa odlingspraxis.
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Fazer Bageri
Höjdpunkter 2016
• Lanserade hälsosamma bröd: till exempel Fazer Rotfruktsbröd
och bröd för känsliga magar
• Utvecklade en teknisk innovation för tillverkning av rågbröd med
lågt FODMAP-innehåll
• Färdigställde Fazers spannmålsvision – principer för hållbar
spannmålsodling
• Förbättrade arbetssäkerheten genom till exempel ett
säkerhetstekniskt program
Vägen framåt 2017
• Lansera nya produkter som främjar välmående
• Ytterligare utveckla och implementera Fazers spannmålsvision
• Fortsätta resurseffektivisera med mål för minskat avfall
och energieffektivisering
Huvudsakliga mål
• Fortsatt utvidgning av ett hälsosamt produktutbud
• Fortsatt utveckling av hållbar odling och stöd för inhemsk odling
• Resurseffektivisering och minskat produktionsavfall
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Fazer Konfektyr
Höjdpunkter 2016
• Ökade andelen ansvarsfull kakao till 85 %
• Genomförde en utvärdering av verksamhetens inverkan på de mänskliga rättigheterna
• Använde 92 % segregerad palmolja i konfektyrprodukterna
(8 % RSPO Mass Balance eller RSPO Book & Claim)
• Förbättrade arbetssäkerheten med 34 % (LTAF) jämfört med året innan
Vägen framåt 2017
• Nådde 100 % ansvarsfull kakao i början av 2017; fortsätta att utveckla direkta program
med kakaoodlarna
• Se över Fazers åtagande för ansvarsfull palmolja
• Fortsätta resurseffektiviseringen med mål för minskat avfall och energieffektivisering
• Fortsätta att förbättra arbetssäkerheten
Huvudsakliga mål
• Ständigt förbättra spårbarheten och ansvarstagandet för råvaror
• Förespråka portionskontroll och välunderbyggda beslut
• Ständig materialeffektivisering
• Ständig utveckling av arbetssäkerheten
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Fazer Food Ser vices
Höjdpunkter 2016
• Ordnade svinnkampanjer för att minska lager-, serverings- och
tallrikssvinnet
• Skapade en handbok om nudging för att hjälpa restaurangerna att öka
konsumtionen av grönsaker
• Ökade antalet vegetariska recept som en del av kampanjen Mer grönt
• Fazer Food Services första enheter i Sverige certifierades enligt ISO
9001-standarden för kvalitetsledning
Vägen framåt 2017
• Fortsatta satsningar på att minska svinnet i alla delar av värdekedjan
• Större satsningar på att öka andelen grönsaker
• Fortsätta förbättra arbetssäkerheten i restaurangerna
Huvudsakliga mål
• Fortsatta satsningar på att öka andelen grönt
• Ständig utveckling för att förebygga svinn
• Förespråka en balanserad kost som främjar välmående
• Säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten genom spårbara livsmedel
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Ledning av företagsansvar på Fazer
Företagsansvaret är en integrerad del av all Fazers verksamhet. Rollerna och ansvarsområdena för företagsansvars
funktionen, -nätverket och -ledarskapsforumet har definierats
tydligt, och det yttersta ansvaret ligger hos koncernens
styrelse och ledningsgrupp.

Fazers arbete inom företagsansvar styrs av företagsansvarspolicyn, människorättspolicyn, QEHS-policyn, lednings- och
verksamhetsprinciperna samt de etiska principerna, som
bygger på de tio internationella principerna i FN:s Global
Compact som Fazer-koncernen har undertecknat. Dessutom

styrs Fazers verksamheter av specifika policyer, till exempel
inom marknadsföring, HR, förhindrande av mutor och efterlevnad av konkurrenslagstiftningen. Under 2016 publicerade
Fazer en ny koncernomfattande QEHS-policy och koncernens nya långsiktiga QEHS-plan.

Hantering av företagsansvar
FAZER-KONCERNENS STYRELSE

Godkänner etiska principer
FAZER-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

Nätverket för företagsansvar

Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med företagsansvar
inom koncernen; definierar
strategier, policyn, riktlinjer, mål och
ståndpunkter inom koncernen

Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med företagsansvar inom
koncernen

Utvärderar, övervakar och
utvecklar företagsansvarsfrågor
inom koncernen

Sprider kunskap, färdigheter och
marknadssyn i olika länder och
affärsverksamheter

Säkerställer att överenskomna
åtgärder implementeras

Säkerställer en effektiv
resursanvändning

Eskalerar och förbereder frågor till
rätt forum för beslutande

FÖRETAGSANSVARSTEAMET

Utvecklar företagsansvarsvisionen, -strategin och -programmet och stöder implementeringen
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Transparent kommunikation engagerar intressegrupper
En aktiv och ständigt pågående dialog med alla intresse
grupper – från kunder och konsumenter till aktieägare,
medarbetare och leverantörer – är av yttersta vikt för
Fazer. Den hjälper Fazer att identifiera lokala och globala

trender, följa ändringar i lagstiftningen och politiken samt
skapa starka relationer som bygger på transparens och
förtroende. Fazer är en del av människors vardag och
samhället överlag och sätter därför stort värde på respons

från sina intressegrupper. Fazer har identifierat sina viktigaste
intressegrupper och har definierat flera metoder för att
engagera dem.

INTRESSEGRUPPER

KANALER FÖR ENGAGEMANG

Konsumenter

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

Kunder

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

Aktieägare

Regelbunden kontakt, möten och evenemang, tertialrapporter, årsredovisning, nätsidor, företagsansvarsöversikt, 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, företagsansvarsöversikt

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

Start-ups

Möjligheter och stöd genom Vertical Accelerator och hackathons
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Par tnersamarbeten och sponsring
Delade partnersamarbeten
• Baltic Sea Action Group
• Samarbete med World Cocoa Foundation, WCF, för att
stödja byn Biéby i Elfenbenskusten
• EAT-samarbete
Finland
• SOS Barnbyar
• Välgörenhetskampanjen Näsdagen (Nenäpäivä)
• Cyklingskampanjen Kedjereaktion (Ketjureaktio) med
Finlands Röda Kors
• Barn i rörelse (Lasten Liike)
• Företaget Dropp som tillverkar kolsyrat källvatten till förmån
för Östersjön
• Forskningsunderstöd till Helsingfors universitet och Hanken
• Stöd till flyktingcenter
• Samarbete med WWF Finland för att skydda naturens
mångfald
• Mathjälp: Veikko ja Lahja Hurstin Laupeudentyö, Vantaan
ruoka-aputerminaali, Tampereen RuokaNysse
• Diakonissanstalten i Helsingfors: 125 möjligheter till arbete

Litauen
• Understödsorganisationen Malteserorden
Ryssland
• SOS Barnbyar
• Program för orientering i skolor
• Välgörenhetsevenemang för handikappade barn vid Ryska
museet och Eremitaget
• Donationer av bröd till icke-statliga organisationer
(Röda Korset osv.) och sociala vårdcentraler
Estland
• Icke-vinstdrivande organisation för
familjer med många barn i Estland

Sverige
• Kampanj för att stödja SOS Barnbyars arbete i Ecuador
• Stockholms Stadsmission
• Rosa Bandet och Bröstcancerfonden
Lettland
• Samarbete med städerna Ogre, Ķegums, Lielvārde och Ikšķile
för att donera bröd till mindre bemedlade familjer och äldre
människor
• Donationer av bröd till lettiska Röda Korsets härbärge Gaizins
• Lettiska olympiska socialfonden
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Fazer företagsansvarsvision, -strategi och -program grundar
sig på en utförlig utvärdering av intressegruppernas åsikter,
en djup förståelse för konsumenternas föränderliga behov
och koncernens affärsstrategi. Företagsansvarsprogrammet
är uppbyggt kring fem strategiska fokusområden som styr
företagets verksamhet:
•
•
•
•
•

Människorna gör skillnad

R
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Daglig verksamhet
Fazer skapar välfärd för företaget,
intressegrupperna och samhället
Mål:

• Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
• Identifiera nya affärsmöjligheter och
besparingspotential genom företagsansvaret
• Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
• Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressenterna

Verksamheten och företagsansvaret
utvecklas hand i hand
Företagsansvaret är en integrerad del av Fazers verksamhet,
och utvecklingen av hållbarhet och verksamhet går hand i
hand. Genom att fokusera på verksamheten i företagsansvarsfrågor säkerställs kontinuitet: när företaget växer
lönsamt har det tillräckliga resurser för att investera i socialt
och miljömässigt ansvar. I en föränderlig affärsmiljö är intressegruppernas förväntningar när det gäller de globala målen och
utmaningarna högre än tidigare. Att verksamheten fungerar
bra är en förutsättning för att nå dessa mål och övervinna
utmaningarna.
Fazer betraktar företagsansvarsarbetet inte enbart som en
skyldighet, utan också som en möjlighet. Företagsansvaret är

Prestationer 2016:
• Genomförde en utvärdering av verksam
hetens inverkan på de mänskliga rättigheterna inom koncernen och Fazer Konfektyr
• Två erkännanden för arbetet med
företagsansvar i Ryssland
• Tredje plats i undersökning om förtroende
och anseende i Finland, anseendet
utvecklades positivt i Sverige och Ryssland
• Det ekonomiska mervärdet var 634
miljoner euro
• Avkastningen på eget kapital (ROE) var 7,6
procent, en ökning med 57,2 procent från
2015
• Betalade 43 miljoner euro i skatter och 115
M€ i arbetsgivaravgifter, samlade in 156
M€ i skatter på löner, mervärdesskatt och
övriga skatter
• Aktiv dialog med intressenterna

inte ett separat mål; det är en del av den dagliga verksamheten och bidrar till både värdet på koncernens varumärke
och dess lönsamhet. Alla affärsenheter har egna planer för
företagsansvar som grundar sig på de teman som är mest
relevanta för enheternas verksamhetsfokus, och planerna
implementeras i det dagliga arbetet.
14
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En dialog med intressegrupperna – från aktieägare till medarbetare, konsumenter, beslutsfattare och leverantörer – är
en naturlig del av dagens affärsliv och en allt viktigare faktor.
Fazer tror på öppenhet och kommer att fortsätta att öka
transparensen i sin verksamhet. Fazers dialog med beslutsfattare har varit konstruktiv och lagstiftningen har självfallet
en viktig roll i livsmedelsbranschen. Hållbar utveckling kan
förespråkas effektivt av företag också på frivillig basis.

Ansvarstagande säkerställer
tillgången på viktiga råvaror
Att jämka mellan kostnadshantering och företagsansvar är
ingen lätt uppgift. Kostnaderna för många råvaror ökar, men
konsumenterna är inte villiga att betala mer för produkterna.
Ansvarsfulla inköp är ändå det bästa sättet att säkerställa
tillgången på högklassiga råvaror på lång sikt. Fazer utvecklar
ständigt sin materialeffektivisering och försöker minska svinnet. Kostnadsbesparingar kan också uppnås genom energieffektivisering. Mer information om inköp finns i avsnittet Rättvis värdekedja på sidan 28 och om minskat svinn i avsnittet
En del av miljön på sidan 33.

Utmärkt anseende
Under 2016 låg företagets anseende på en fortsatt hög nivå i
Finland och det utvecklades positivt i Sverige och Ryssland. I
Finland blev Fazer trea i en undersökning om förtroende och
anseende, vilket var en förbättring från femteplatsen 2015.
Fazer är ett mycket uppskattat varumärke med högt anseende bland konsumenterna i Finland. För dem har varumärket
varit en del av livet sedan barndomen.

Etisk affärsverksamhet

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

Rättvis värdekedja

En del av miljön

arbetare i det dagliga arbetet. Fazer undertecknade FN:s
initiativ Global Compact år 2012 och har förbundit sig
att följa principerna i initiativet om mänskliga rättigheter,
arbetsförhållanden, miljö och bekämpning av korruption.
Fazer har upprättat separata policyer för olika teman inom
de etiska principerna. Alla medarbetare är skyldiga att ta del
av de policyer och riktlinjer som påverkar deras arbete, och
cheferna måste hjälpa till för att säkerställa att alla förstår
och tillämpar dem i det dagliga arbetet.
Fazers kontrollfunktion säkerställer att övervakningsskyldigheterna uppfylls. Fall av otillåtet beteende kan rapporteras
anonymt till cheferna, policyägarna, HR, riskhanteringen, koncernens juridiska avdelning eller koncernchefen, beroende på
fallet. Hjälplinjen Fazer Way är en konfidentiell telefon- och
webbtjänst för anonym rapportering av otillåtet beteende.
Under 2016 rapporterades två potentiella fall via Fazer
Way. Båda fallen registrerades och utreddes av koncernens
jurist- och säkerhetsfunktioner. Fallen var relaterade till
intressekonflikter, respektlöst beteende på jobbet, stöld,
brister i efterlevnaden av de interna reglerna och säkerhetsinstruktionerna. En intern utredning pågår fortfarande och
det andra fallet har utretts internt och nödvändiga åtgärder
har vidtagits.

FAZER FÖRETAGSANSVARSÖVERSIKT 2016

Kommentar av
intressent:
En pionjär
inom företagsansvar åtnjuter
intressegruppernas stöd

Vad är det som gör ett företags anseende så viktigt? Svaret
är resultatet av ett gott anseende: intressegruppernas stöd.
Det är tydligt att Fazers ledning förstår sambandet mellan
anseende och intressegruppernas stöd. Företaget mäter,
förstår och hanterar anseendet och dess inverkan på
affärsverksamheten på ett exemplariskt vis.
På T-Media analyserar vi hur anseendet inverkar på
affärsverksamheten.Vi vet att insikter om företagsansvar
är den näst starkaste drivkraften bakom konsumenters
köp och rekommendationer av produkter och tjänster.
Endast insikter om förhållandet mellan pris och värde
är starkare.Vår uppfattning är att Fazer är en pionjär i
arbetet med att förbättra företagsansvaret. Detta minskar
naturligtvis riskerna relaterade till anseendet, men det är
också ett fantastiskt tillfälle att få ett ännu starkare stöd av
intressegrupperna när företaget kommunicerar om sina
goda insatser och prestationer på området.
Riku Ruokolahti
Utvecklingsdirektör, T-Media Oy

Fazers etiska principer grundar sig på företagets värderingar
och FN:s Global Compact och de vägleder alla Fazer-med15
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FN:s mål och principer i fokus
Under 2016 låg globalt fokus på de mänskliga rättigheterna
och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga
rättigheter (UNGP) diskuterades aktivt. Fazer deltog i
rundabordssamtal om ämnet och genomförde utvärderingar
av verksamhetens inverkan på de mänskliga rättigheterna
inom Fazer-koncernen och Fazer Konfektyr. Fazer anser att
livsmedelssäkerhet och medarbetarnas hälsa och säkerhet är
de mest relevanta områdena i verksamheten. År 2017 kommer utvärderingar att genomföras på Fazer Food Services
huvudkontor och i Fazers verksamheter i Ryssland.
FN:s 17 globala mål för hållbarhet är ett stort framsteg inom
det globala hållbarhetsarbetet. År 2016 utvärderade Fazer
sina nuvarande sätt att bidra till att uppnå de 17 globala
målen. Fazer anser att företagen har en viktig roll eftersom
de har en inflytelserik ställning i samhället och kan bidra till
att styra det i en mer hållbar riktning. Mat spelar en viktig
roll i många av målen, när det gäller allt från att minska
miljöpåverkan till att säkerställa livsmedelssäkerhet och
förbättra hälsan.

Systematiskt QEHS-arbete
stöder alla åtgärder inom
ansvarstagande
Samtidigt som Fazer har flera olika program som fokuserar på olika aspekter i ansvarsarbetet, är kärnan i allt ett
systematiskt och långsiktigt QEHS-arbete, som pågår varje
dag. Kvalitet, miljöpåverkan, hälsa och säkerhet (QEHS) är
fokusområden på alla Fazers verksamhetsställen. De utgör
en stabil grund för att skapa mervärde och för att utvecklas
ytterligare både på koncernnivå och i affärsverksamheterna.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€ *)

Inkomstskatter 17,1
Fastighetsskatter 1,2
Sötsaksskatt 24,0
Arbetsgivaravgifter 115,3
Övriga skatter 0,4

*)

Försäkrings- och energiskatter ingår inte i siffrorna.

INSAMLADE SKATTER FÖR PERIODEN, M€

Skatter på löner 104,3
Mervärdesskatt, netto 48,3
Övriga skatter 2,9

Rättvis värdekedja

En del av miljön
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Case:
Erkännande i Ryssland för socialt
ansvar och transparens
Fazer utsågs 2016 till årets mest transparenta företag
av Delovoy Peterburg, en inflytelserik affärstidning
som utkommer dagligen i Ryssland. Delovoy Peterburg
belönar de mest effektiva företagen som verkar i
Ryssland och som bidrar till St. Petersburgs image som
ett centrum för industri.
Dessutom uppmärksammades Fazers arbete med
socialt företagsansvar av den amerikanska handelskammaren i Ryssland. Den 13 april 2016 erhöll Fazer
Rysslands VD Vladimir Kalyavin AmChams pris för socialt
företagsansvar.
Fazer kommer även i fortsättningen att arbeta för att
förbättra företagsansvaret i Ryssland.

EGET KAPITAL OCH AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL
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Fazer skapar mervärde för
intressenterna
Fazer bidrar till samhället på flera olika sätt. Fazer är arbetsgivare, skattebetalare, inköpare av varor och tjänster och
samarbetspartner till många organisationer och institutioner.
Under 2016 sysselsatte Fazer 14 876 personer i 8 länder.
Koncernen köpte varor och tjänster för 893 miljoner euro av
8 707 leverantörer och betalade 43 miljoner euro i skatter.
Under året betalade Fazer 550 miljoner euro i löner och andra indirekta personalkostnader. Fazers investeringar under
2016 uppgick till 86 miljoner euro. I den siffran ingår bygget
av besökscentret Fazer Experience i Vanda och utbyggnaden
av havrekvarnen i Lahtis i Finland.

Cirkulär ekonomi
Genom ökat fokus på miljöproblemen särskilt i Europa, har
cirkulär ekonomi blivit allt viktigare. Företag undersöker
innovativa sätt att återvinna och återanvända material på ett
mer effektivt sätt. Fazer ser detta ökande intresse som en
möjlighet till närmare samarbete mellan företag och organisationer. Företaget tillämpar principerna för cirkulär ekonomi
till exempel genom att tillhandahålla företagets organiska
avfall för produktion av biogas.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Vägen framåt
• Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
• Förstå de globala riskerna och minska effekterna av
dem genom att agera hållbart
• Fortsätta att föra en aktiv dialog med
intressegrupperna
• Identifiera nya affärsmöjligheter som stöder
hållbar utveckling
• Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna:
utveckla klagomåls- och åtgärdsprocesser
• Identifiera möjligheter att spara kostnader genom
företagsansvarsarbete
• Fördjupa förståelsen av FN:s 17 globala mål och
Fazers insats i att genomföra målen

GENERERAT OCH DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE, M€

2015

Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella
1 613 1 589
intäkter, intäkter från försäljning av anläggningstillgångar)
Leverantörer
Indirekta inköp

Personal 550,4
Samhälle 43,2
Ägare 19,0
Finansiärer 2,2
Utveckling av affärsverksamhet 19,0

2016

GENERERAT EKONOMISKT VÄRDE:

Direkta inköp
DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

Människorna gör skillnad

Operativa investeringar
Tilläggsvärde

-562 -553
-331 -335
-86 -60
634 640

DISTRIBUERAT EKONOMISKT VÄRDE:
Personal (löner och övriga personalkostnader)
Samhälle (skatter och donationer)
Ägare (dividender)
Finansiärer (finansiella kostnader)
Ekonomiskt värde kvar i verksamheten

-550 -538
-43 -42
-19 -32
-2
-2
19
26

Rättvis värdekedja
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Kommentar av
intressent:
Hållbar
utveckling skapar
nya möjligheter
På FN:s toppmöte för hållbar utveckling i september
2015 antogs Agenda 2030 för hållbar utveckling. Målet
med Agenda 2030 är att styra den globala utvecklingen
i en riktning där människornas välmående och mänskliga
rättigheter, ekonomiska välstånd och samhälleliga stabilitet
tryggas på ett miljömässigt hållbart sätt. I Finland verkställs
denna agenda bland annat genom samhällsåtagandet för
hållbar utveckling.
Över 350 olika parter har redan gått med i åtagandet
och närmare 100 av dem är företag – som Fazer. Agenda
2030 kan betraktas som riktlinjer som hjälper företagen
att verkställa hållbar utveckling.Vi talar inte längre om
att hjälpa utvecklingsländerna. I stället är målet att vända
utmaningarna och skapa nya affärsmöjligheter inom
hållbar utveckling.
För att nå våra hållbarhetsmål behöver vi den privata
sektorn. Agenda 2030 gör det möjligt för företag att
utvärdera sina verksamheter och rapportera om dem på
ett sätt som alla förstår. Den hjälper också till att identifiera
affärsmöjligheter, marknader och nya partnersamarbeten.
Företagen kan lita på att dessa mål finns kvar på
regeringarnas agenda världen över under lång tid framöver.
Marja Innanen
Ställföreträdande generalsekreterare, Finlands kommission
för hållbar utveckling
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För hälsa och välmående
En balans mellan hälsosam kost
och stunder av njutning

Mål:
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud
• Kommunicera transparent med konsumenter
och andra intressenter i frågor om hälsa och
välmående
• Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet

Känna sig nöjd med sitt val
Hälsotrenden vinner allt mer gehör, och förändringarna
i konsumenternas vanor påverkar hela livsmedelsbranschen.
Konsumenternas önskan att må bättre påverkar deras
livsstilar och matvanor. Fazer är ett livsmedelsföretag som
serverar mat till hundratusentals lunchgäster varje dag och
tillhandahåller livsmedelsprodukter i caféer, restauranger
och butiker. Fazer ser därför hälsotrenden som en möjlighet
att erbjuda konsumenterna balanserade och näringsrika val.
Balans är nyckeln till välmående och människor vill ha en
balans av det goda i livet: stunder av njutning är också en del
av en balanserad kost. Under 2016 publicerade Fazer sin syn
på och sina principer för att främja en balanserad kost.
Fazer är väl medvetet om de globala problemen med ökad
fetma och vill att konsumenterna ska kunna fatta välunderbyggda beslut om sina matval – och känna sig nöjda med
dem. Företaget underlättar detta genom att erbjuda utförlig
information om produkternas ingredienser, näringsinnehåll
och portionsstorlek. Fazer Konfektyr har också lanserat mindre förpackningsstorlekar för att kontrollera portionsstor-

Prestationer 2016:
• Publicerade Fazer-koncernens syn på en
balanserad kost
• Lanserade programmet Fazer Brainhow
för att undersöka kopplingen mellan näring
och kognitiv förmåga
• Publicerade resultat från långtidsstudie och
lanserade ett innovativt rågbröd med lågt
FODMAP-innehåll
• Skapade en handbok om nudging för att hjälpa
restaurangerna att öka andelen grönsaker
• Introducerade nya brödprodukter och
tummen upp-symbolen Baked Health, en
signal om hälsofrämjande egenskaper, som
svar på hälsotrenden
• Genomförde och vidareutvecklade
pilotprojektet Barn i rörelse (Lasten Liike),
ett motionskoncept för skolbarn
leken för sockerkonfektyr. Choklad och söta bakverk som
avnjuts med måtta kan mycket väl ingå i en hälsosam kost.

Mer grönsaker och mindre kött
genom nudging
Fazer vill uppmuntra konsumenterna att göra hälsosamma och
hållbara val. En ökning av andelen grönsaker inverkar på både
konsumenternas välmående och miljön. Under 2016 fortsatte

Fazer Food Services med initiativet Mer grönt genom ett
antal aktiviteter. Fazer tog fram utbildningsmaterial för att
kunna genomföra en fullskalig implementering, och genomförde utbildning för kockar. Nya läckra vegetariska recept
och veganalternativ utarbetades och en Mer grönt-kampanj
genomfördes i Fazer Food Services restauranger. Antalet
vegetariska recept utökades i menydatabasen. Av alla råvaror som Fazer Food Services använde under 2016 var 38
procent grönsaker.
18
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Under 2015 genomförde Fazer pilotprojekt med nudging i
Sverige och Finland. Nudging bygger på att försiktigt påverka
konsumenternas val genom att ändra till exempel bufféupplägget och hur rätterna dukas fram. Konsumenternas
valmöjligheter begränsas inte – menyn är densamma, men
lunchgästerna vägleds i en mer hälsosam riktning.
Erfarenheterna av de framgångsrika pilotprojekten är användbara både vid konceptutveckling i framtiden och för att
skapa värdefull kompetens för fortsatt ansvarsarbete. Utifrån
erfarenheterna utarbetade Fazer en handbok om nudging
som hjälper restaurangcheferna att uppmuntra konsumenterna att göra mer hälsosamma val.

Havre i fokus
Havre var en av 2016 års mest populära superfödor och
väckte intresse bland både konsumenter och livsmedelsproducenter. Detta näringsrika sädesslag är skonsamt mot
magen, gott och kan användas på många olika sätt. Fazer ser
stor potential i den populära råvaran och gjorde stora investeringar i havre. Koncernen köpte Frebaco kvarn i Sverige
och ökade även produktionskapaciteten på havrekvarnen
i Finland. Fazer Kvarn i Sverige och Finland har deltagit i
produktutvecklingssamarbeten med universitet för att öka
havreutbudet, och deras gemensamma kunskap om nordisk
havre har gett innovativa resultat.
Som komplement till sina mer traditionella havreprodukter
utvecklade Fazer även värdefulla ämnen som utvinns ur
havre – betaglukan från have, havreolja och havreprotein
– som riktar sig till den globala marknaden. De nya produkterna kan användas i helt nya sammanhang i olika produkter,
i allt från drycker till kosmetika. I dag kommer över hälften
av Fazers nettoförsäljning av havre från exporten till 30 olika
länder, och de nya havreprodukterna har potential att öppna
nya marknader för Fazer.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

Fazer Brainhow – matlösningar som
ger hjärnan energi
Våren 2016 lanserade Fazer forsknings- och affärsutvecklingsprogrammet Fazer Brainhow som undersöker effekterna av
näring på den kognitiva förmågan. Hjärnans välmående gör
inte enbart skillnad hos individen, utan också i hela samhället.
Takten i arbetslivet ökar ständigt och hjärnan kan snabbt
bli överbelastad av den mängd information som den måste
ta in. Fazer vill ta reda på hur man kan minska den bördan.
Fazer Brainhow-programmet undersöker olika näringsrelaterade lösningar på dessa utmaningar, som kan stödja den
kognitiva förmågan och hjärnhälsan i olika skeden av livet.
Under 2016 fokuserade programmet Fazer Brainhow på
forskning, marknadsanalyser och utvecklingssamarbete.
Fazer ordnade Fazer Brainfood Hack, ett internationellt
evenemang där team av forskare, utvecklare och designers
samlades för att tillsammans utveckla idéer. Fazer var också
med i startupevenemanget Slush i Finland genom att delta i
Fun Academy, ett popup-dagis med astronauttema där Fazer
serverade mat med rymdtema, bra för hjärnan, till både
vuxna och barn.
Under 2017 kommer programmet att fortsätta med
klinisk forskning och testning av prototyper. Den starka
vetenskapliga grunden är en utmärkt utgångspunkt för
utveckling av nya affärsmöjligheter. Det finns planer på att
lansera nya produkter och tjänster utifrån programmet Fazer
Brainhow under 2018.

Low-FODMAP-rågbröd för
känsliga magar
Fazer har tillsammans med universitet i Finland och utomlands tagit fram ett rågbröd med lågt FODMAP-innehåll.
Brödet är det första rågbrödet framtaget speciellt för

Rättvis värdekedja

En del av miljön
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personer med känslig mage. Det nya brödet, som är en av
Fazers tre nyheter för känsliga magar, bakas av en finländsk
surdegsinnovation som spjälkar de FODMAP-kolhydrater
som är orsaken till irriterad mage hos många. En klinisk
studie som genomfördes i samarbete med Helsingfors
universitet och Läkarcentralen Aava bekräftade att brödet
lämpar sig för personer med känslig mage. Tack vare denna
produktinnovation kan personer som får magsymptom av
vanligt rågbröd njuta av den fylliga rågsmaken och samtidigt
få i sig hälsosamma fibrer.

Barn i rörelse vill få 10 000 barn
att motionera
I dag får många barn inte tillräckligt med motion under eller
efter skoldagen. Rörelsen Barn i rörelse (Lasten Liike), som
Fazer startade, vill hjälpa till att lösa detta problem genom
att erbjuda sportaktiviteter för lågstadiebarn i Finland. Barn
i rörelse vill att barnen ska ha rolig och spännande sysselsättning med mycket rörelse och lek.
Rörelsen vill bredda utbudet av aktiviteter som erbjuds av
skolor, klubbar, idrottsföreningar och andra aktörer. Målet är
att under de kommande tre åren stödja 500 klubbar, nå ut
till 10 000 barn och erbjuda 700 000 timmar motion. Rörelsens övergripande mål är att garantera alla barn en hobby i
anslutning till skoldagen.
Fazer testade Barn i rörelse-programmet på tio ställen under
2015 och 2016 med utmärkta resultat, vilket gör företaget
ännu mer motiverat att fortsätta att investera i motionsmöjligheter för barn. Barn i rörelse koordineras av Finlands
Olympiska Kommitté och från 2017 kommer det även att
stödjas av flera andra företag.
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Dialog om hälsa med Fazers
intressenter

Case:
Mindre salt främjar hälsan och skulle
kunna spara miljoner
Salt är en av de största riskfaktorerna för högt blodtryck
och en av de faktorer i världen som mest bidrar till att
minska antalet friska levnadsår för människan. I Finland konsumerar kvinnor 6,5 gram salt om dagen och män 9 gram,
vilket ska jämföras med det rekommenderade dagliga
saltintaget på 5 gram.
Livsmedelsindustrin har länge förväntats ta fram
lösningar för att minska saltintaget – en utmaning som
Fazer och Valio har antagit.Valios ValSa®-mjölksalt gör det
möjligt för de båda företagen att tillverka produkter med
mindre salt. Mjölksalt innehåller många av de mineraler
som finns naturligt i mjölk men nästan 80 procent mindre
natrium än bordssalt.
Enligt en näringsekonomisk undersökning som MedFiles
har gjort på uppdrag av Valio och Fazer skulle finländarnas
dagliga saltintag minska med 11 procent, om finländarna
i stället för normalsaltade bröd, fett och ostar skulle välja
produkter med motsvarande salthalt som de som har
tillverkats med Valio ValSa®. Antalet åderförkalkningsfall
och dödsfall på grund av dessa skulle minska med 3 700 fall
under de kommande 10 åren. Finland skulle kunna spara
upp till 65 miljoner euro i hälso- och sjukvårdskostnader
under motsvarande tidsperiod.
År 2016 minskade Fazer mängden salt i sina bröd med
35 000 kg i Finland. Från och med 2016 använder Fazer
Bageri i Finland endast joderat salt i sina bröd. Dessutom är
85 procent av det salt som Fazer Food Services använder i
sina övriga produkter joderat.

Rättvis värdekedja

Kommentar från intressent:
Star tupsamarbete stimulerar
innovation

Som ett livsmedelsföretag med internationell verksamhet
har Fazer möjlighet att göra stor skillnad i samhället genom
sina produkter och tjänster, men också genom att samarbeta
med forskarsamhället och föra en aktiv dialog med intressenterna. Under 2016 lanserade Fazer nyhetsbrevet Fazer
Hyvinvointiuutiset (Fazer hälsonyheter) för hälsovårdsexperter i Finland. Koncernen är representerad i olika hälsorelaterade arbetsgrupper och samarbetar med enskilda organisationer för att öka hälsomedvetenheten. Under 2016 deltog
Fazer till exempel i EAT Stockholm Food Forum där temana
var konsumtions- och produktionsmönster, städer, ansvar,
teknik och innovationer inom hela livsmedelsbranschen.

År 2016 ingick Fazer partnerskap med Vertical, Nordens
ledande accelerator inom hälsa, för att dra nytta av entreprenörsekosystemet och stimulera innovationer i företaget.
Under året hjälpte vi Fazer att följa trenderna i startupföretag med fokus på hur näring kan förebygga och bota
sjukdomar och förbättra den kognitiva förmågan.
Verticals acceleratorprogram hjälpte de mest lovande
startupföretagen att inleda samarbetsprojekt med Fazer
för att stödja implementeringen av programmet Fazer
Brainhow. Unga företag som Diske och Better Day fick
möjlighet att utvärdera sina tjänsteutbud genom konkreta
försäljningsmöjligheter och kunde finslipa sin service
genom snabb framtagning av prototyper och effektiva
pilotprojekt för att kunna leverera konkret mervärde till
kunderna.Vi är stolta över att samarbeta med Fazer – ett
företag känt för att ha en positiv och långsiktigt hållbar
inverkan på miljön och på människors liv.
Paolo Borella
VD, Vertical Health accelerator
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Nya produkter som ger bättre hälsa och välmående
Fazers tummen upp-symbol Baked Health är en signal om att den aktuella brödprodukten är ett bra val,
eftersom den smakar gott och främjar välmående. Bröden innehåller till exempel mindre salt eller mer
grönsaker och proteiner, och utgör en del av en hälsosam, men ändå god kost.

Bröd för känsliga magar

Under 2016 lanserade Fazer tre bröd för personer med
känsliga magar i Finland. I den innovativa produktfamiljen
ingår tre goda och hälsosamma bröd som är skonsamma
mot matsmältningssystemet: ett low-FODMAP-rågbröd som
innehåller en mindre mängd svårabsorberade kolhydrater
(FODMAPs) än vanligt rågbröd, ett havrebröd som inte
innehåller något vete men rikligt med hälsosamma frön och
en glutenfri fralla.

Fazer Rotfruktsbröd

Fazer Rotfruktsbröd introducerades för finländska och ryska konsumenter under 2016. Denna innovativa brödfamilj,
som först lanserades i Sverige 2015, är en kombination av
Fazers välkända brödsmaker samt hälsosamma och näringsrika rotfrukter som ersätter en del av mjölet. Rotfruktsbrödet är framtaget för att tillfredsställa konsumenternas
efterfrågan på produkter som främjar välmående utan att
ge avkall på smaken.

Brödfamiljen Fazer Balans

I Sverige mötte Fazer hälsotrenden genom att utöka brödfamiljen Fazer Balans med två nya produkter som innehåller
bra kolhydrater samt proteiner, mineraler och vitaminer. 
Fazer Frökraft är ett glutenfritt bröd med näringsrika frön,
och Fazer Aktiv Flerkorn är en proteinrik produkt som
passar konsumenter som behöver alternativa proteinkällor.
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Vägen framåt
• Fortsätta att utöka Fazers sortiment med produkter
som främjar välmående
• Fortsätta att arbeta med att öka användningen av
grönsaker genom ett antal olika åtgärder under 2017
• Delta i arbetet med att förebygga fetma och minska
konsumtionen av salt och socker
• Fortsätta att delta i en dialog med intressenterna och
i forskningssamarbete inom hälsorelaterade frågor
• Implementera Fazers syn på en balanserad kost och
portionskontroll i det dagliga arbetet

Fazer Alku-mysli

Fazer tog steget in i en ny produktkategori med tre nya
Fazer Alku-mysliblandningar som bygger på framgångarna med Fazer Alku-grötarna. I den nya myslifamiljen ingår
tre produkter som inte innehåller tillsatt socker eller vete.
Smakerna av finländsk havre, råg och korn kompletteras med
frystorkade bär och frukter utan tillsatsämnen. Lite honung
används för att ge en hälsosam sötma.
De miljövänliga förpackningarna har en praktisk hällpip som
gör det enkelt att portionera müslin.
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Människorna gör skillnad
Fazer är stolt över sina engagerade
och kompetenta medarbetare

Mål:
• Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare och leda dem på ett inspirerande sätt
• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem
en jämlik arbetsplats genom ett meningsfullt
arbete och en trygg arbetsmiljö
• Vidareutveckla en mångkulturell arbetsplats

Fazers framgångar skapas av
medarbetarna

Fazer sysselsätter cirka 15 000 personer i 8 länder och
var och en av dem bidrar till företagets framgångar.
Lönsamheten, tillväxten och utvecklingen är beroende av
kompetenta och motiverade medarbetare som förstår sina
roller och ansvarsområden och agerar i enlighet med dessa.
En viktig motiverande faktor är en gemensam förståelse för
Fazers strategi, Fazer-beteenden och varumärkets värde.
När alla medarbetare har en tydlig bild av de gemensamma
målen och hur de är kopplade till det egna dagliga
arbetet kan de bidra med sin fulla potential. Fazer vill att
medarbetarna ska ta individuellt ansvar, trivas med sina jobb,
vara stolta över sina prestationer och hela tiden känna sig
respekterade och uppskattade.
Medarbetarnas säkerhet och välmående är viktiga grundvalar på Fazer och utvecklas ständigt för att säkerställa att
alla medarbetare kan jobba i en säker miljö och upprätthålla

Prestationer 2016:
• Ökade förståelsen för mångfald och erbjöd
utbildning genom initiativet ”125 möjligheter
till arbete”
• Lanserade ett säkerhetstekniskt program
inom Fazer Bageri
• Lanserade ett mentorprogram
• Förnyade Fazer Academy
• Ökade den interna arbetsrotationen
• Fastställde instruktioner för flexibla
arbetssätt på koncernnivå
• Implementerade lokala åtgärdsplaner enligt
resultaten i medarbetarundersökningen:
fokus på utvecklingsområdena
• Lokala åtgärdsplaner resulterade i en avsevärd minskning av sjukfrånvaron i Finland

sin hälsa. Fazer har en nollvision för antalet olyckor och
utvecklar systematiskt säkerheten för att minska farorna och
riskerna på arbetsplatsen.
Fazers medarbetarpolicy och Fazer-beteenden styr
företagets ledning och medarbetare i det dagliga arbetet.
Policyn grundar sig på företagets värderingar och etiska
principer samt dess riktlinjer och instruktioner som gäller
medarbetarna. I enlighet med FN:s Global Compact styr
Fazers etiska principer och människorättspolicy Fazers

arbete när det gäller att respektera medarbetarnas
mänskliga rättigheter, värde och integritet, att behandla
medarbetarna på ett rättvist och jämlikt sätt och att
säkerställa medarbetarnas säkerhet.
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Den högpresterande kulturen
uppmuntrar ständig förbättring
Fazer utvecklar en högpresterande kultur för att motivera
sin ledning och sina medarbetare att ständigt sträva efter att
förbättra sitt agerande och sina prestationer samt utveckla
sin kompetens. Fazer vill att medarbetarna ska utnyttja sin
fulla potential, värdesätta vikten av den egna rollen och vara
stolta över fina prestationer. Att utveckla en ledarskapskultur
är en viktig del av åtgärdsplanen, där det även ingår att hitta
nya arbetssätt och förbättra det ömsesidiga förtroendet.
Fazer-beteenden definierar förväntningarna på företagets
medarbetare på alla nivåer och utgör grunden för den
högpresterande kulturen. Dessa beteenden utgår från
Fazers värderingar och styr ledningen och medarbetarna
att ta ansvar för sitt arbete, att ge och ta konstruktiv
feedback samt att utveckla sina färdigheter och arbetssätt.
Under 2016 implementerades Fazer-beteendena och
behandlades aktivt i team- och utvecklingssamtalen.

Utveckla en lärandekultur
I Fazers högpresterande kultur har varje medarbetare
individuella mål. Utvecklingssamtal förs regelbundet som en
del av den individuella prestationsledningsprocessen (IPMP,
Individual Performance Management Process) för att stödja
fastställandet av mål och måluppfyllelsen. Målsättningen är
att genomföra utvecklingssamtal på alla Fazers produktionsanläggningar, restauranger och caféer.
Under 2016 lanserade Fazer ett pilotprojekt med mentorskap för att utveckla lärandekulturen inom koncernen och
öka samarbetet i hela företaget. Pilotprojektet omfattar alla
tjänstemän på Fazer. Dessutom definierades medarbetarnas
digitala kompetens för att införliva de digitala möjligheterna i
det dagliga arbetet.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

Det förnyade systemet för lärande, Fazer Academy, implementerades också. Alla utbildningar, både webbaserad undervisning och närundervisning, kan hanteras genom Fazer
Academy. Medarbetarna erbjuds relevant utbildning och
cheferna kan enkelt följa upp sina teams utbildningshistoria
och kvalifikationer. På detta sätt kan man enkelt ge tillgång
till verksamhetsrelevanta utbildningsmöjligheter. Målsättningen är att öka medarbetarnas intresse för att proaktivt
utveckla sin kompetens.
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Case:
Traineeprogram uppmuntrar
individuell utveckling och tillväxt
Fazer satsar mycket på att stödja medarbetarnas
yrkesmässiga utveckling och skapa en stabil grund för
företagets framtida verksamhet. Hösten 2015 inledde
Fazer ett traineeprogram i ekonomi, ett flerdimensionellt,
tvåårigt program som utgör det första steget mot en
karriär på Fazer. Under programmet jobbar programmets
deltagare i olika affärsenheter inom ekonomi och kontroll
och får pröva på flera olika roller och arbetsplatser.
De får handledning av mentorer och coacher under
hela programmet, vilket möjliggör individuell uppföljning
av deras utveckling. De tre första traineerna började
hösten 2015 och för närvarande har Fazer totalt nio
traineer.

Kvinnor 58 %
Män 42 %

ANTAL ANSTÄLLDA PER LAND

Finland
Sverige
Ryssland
Danmark
Norge
Lettland
Litauen
Estland

6 179
3 339
3 061
972
613
317
247
148
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125 möjligheter till arbete
Fazer tror starkt på att erbjuda lika möjligheter åt alla.
Under 2016 firade Fazer sitt 125-årsjubileum genom att
lansera initiativet 125 möjligheter till arbete. Det är ett 3 till
6 månader långt program för personer som har svårt att
hitta arbete – invandrare, långtidsarbetslösa, unga arbetslösa
med begränsad eller ingen arbetslivserfarenhet och personer
med nedsatt funktionsförmåga. I programmet ingår både
närundervisning och praktik och det genomförs i samarbete
med Diakonissanstalten i Helsingfors.
Det övergripande målet för det två år långa initiativet är
att hjälpa 125 personer att hitta arbete och utveckla sina
yrkesfärdigheter. Samtidigt drar Fazer nytta av praktikanternas fräscha ögon och olika perspektiv. Fazer tror sig kunna
erbjuda anställning inom koncernen till minst 70 procent av
deltagarna, medan resten får hjälp att hitta arbete genom
Diakonissanstalten i Helsingfors sysselsättningsprojekt
Työpiiri. Initiativet ger också Fazer möjlighet att få kunskap
om att leda mångfald. Initiativet 125 möjligheter till arbete är
inte enbart en hyllning till Fazers långa historia, utan även till
Finlands 100-åriga självständighet, en milstolpe som landet
når 2017.
Under 2016 deltog Fazer också i en studie om mångfald och
inkluderande som genomfördes av finska företagsansvarsnätverket FIBS ry. Omkring 100 medarbetare gav sin syn på
Fazers praxis gällande mångfald och jämlikhet. Med utgångspunkt i resultaten kommer Fazer att fortsätta med interna
diskussioner om ämnet.

Rollbyte och arbetsrotation
skapar nya möjligheter
Under 2016 har Fazer utvecklat sina processer och rutiner
för att öka arbetsrotationen och ge medarbetare möjligheter att utvecklas i sitt yrke och lära av varandra. Detta
hjälper medarbetarna att bredda sin kompetens och växa
inom organisationen. Arbetsrotation hör också samman
med målen för mångfaldsarbetet, eftersom rotation kan användas för att hitta lämpliga nya uppgifter inom koncernen
för medarbetare med nedsatt arbetsförmåga, till exempel
efter sjukledighet eller inför pensionering.
Att ta sig an nya uppgifter är en intressant utmaning för
medarbetarna, men för cheferna är det också en utmaning
att identifiera de medarbetare som skulle kunna dra nytta
av ett rollbyte. Arbetet med att utveckla arbetsrotationen
kommer att fortsätta under 2017.
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Breddat talangekosystem möjliggör
dynamisk resursfördelning
Arbetslivet har genomgått många förändringar under
de senaste åren genom att samarbete, partnerskap och
frilansarbete blir allt vanligare. Fazer har börjat utarbeta sin
HR-vision 2022 för att stödja implementeringen av affärsstrategin på bästa möjliga sätt. I den ska inte enbart de egna
medarbetarnas kompetenser inkluderas, utan även samarbetspartnernas och nätverkens kompetenser. De föränderliga förväntningarna hos nuvarande och kommande medarbetare samt dynamisk utveckling och resursfördelning
kräver mångsidiga och flexibla färdigheter.
Vikten av medarbetarupplevelsen ökar. För att kunna locka
och behålla de skickligaste medarbetarna krävs investeringar
i både deras hälsa och den dagliga upplevelsen. Processerna
måste vara enkla, smidiga och praktiska och medarbetarna
måste ges möjlighet att påverka den egna arbetsdagen. Därför har Fazer tagit fram en gemensam modell för flexibelt
arbete, för att alla medarbetare ska ha lika villkor.

Ständig förbättring inom
arbetssäkerhet och -hälsa
Fazers mål är att tillhandahålla säkra och hälsosamma
arbetsmiljöer och arbetsförhållanden för att skydda och
upprätthålla medarbetarnas arbetsförmåga och förebygga
arbetsolyckor, yrkessjukdomar samt fysiska och psykiska problem. Under 2016 vidtogs många åtgärder för att
förbättra säkerheten och välmåendet på arbetet. En ny
långsiktig utvecklingsplan för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS) och en QEHS-policy godkändes för att styra
QEHS-arbetet på Fazer.
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Case:
Rekr yteringsutbildning hjälper nya
kockar
Våren 2016 inledde Fazer Food Services Sverige ett
samarbetsprojekt med utbildningsföretaget Lernia och
Arbetsförmedlingen i Sverige. Rekryteringsutbildningen
fokuserade på de yrkesfärdigheter som behövs i kök och
företagsrestauranger.Tolv arbetslösa fick genomgå en
skräddarsydd 33 veckor lång utbildning som byggdes upp
kring teori, praktiska övningar och lärande i arbetet. Under
sin praktik i Amica-restauranger fick deltagarna anpassa
sina matlagningskunskaper till en storköksmiljö.
Enligt Lernia får 75–95 procent av dem som deltar
i skräddarsydda sysselsättningsprogram jobb direkt
efter examen. Genom att tillhandahålla utbildning vill
Fazer hjälpa arbetslösa att hitta jobb. Dessutom hjälper
samarbetet restaurangbranschen där det råder brist på
kompetenta kockar.
För att införa policyn har Fazer tagit i bruk ett ledningssystem och definierat åtgärder och ansvarsroller inom ett
antal områden relaterade till arbetshälsa. Fazers ledning
gör regelbundet översyner och utvärderingar av nivån på
hälso- och säkerhetsledningen samt genomför säkerhetsrundturer. De månatliga säkerhetsrapporterna publiceras för
alla Fazer-medarbetare och säkerhet ingår också i företagets
belöningssystem.

Utveckling av säkerhetskulturen
Under 2016 fokuserade Fazer på att utveckla sin säkerhetskultur och sina rutiner för säkerhetsledning. Den första
undersökningen om säkerhetskulturen bland medarbetarna
genomfördes i de största verksamheterna. Med utgångs-
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Olycksfallsfrekvens
Antal olycksfall per
miljon arbetstimmar

2016

Fazer Bageri
Fazer Konfektyr
Fazer Food Services
Totalt i koncernen

5,5
13,7
19,5
12,1

2015

6,3
20,8
18,1
12,5
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Antal olycksfall per miljon arbetstimmar
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* Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr och Fazer Bageri
** Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer
Food Ser vices
*** Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri, Fazer Food
Ser vices, Fazer Kvarn och Fazer Cafés
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punkt från resultaten fastställde affärsverksamheterna
utvecklingsåtgärder för 2017. För att ytterligare utveckla
rutinerna för hälso- och säkerhetsledning genomförde Fazer
speciella säkerhetsdagar på arbetsplatserna och i verksamheterna för att stärka dialogen mellan den högsta ledningen,
den lokala ledningen samt hälso- och säkerhetsexperter.

smidighet i arbetet, säkerhet, kompetens, meningsfullhet,
hälsa, gemenskap och medarbetarskap samt hantering av
arbetslivscykeln.

Åtgärder för att förbättra
säkerhetsrutinerna

Under 2016 genomfördes ingen medarbetarundersökning,
utan i stället lades fokus på de utvecklingsområden som
framkom i undersökningen 2015, på att omsätta slutsatserna
till konkreta åtgärder. Under 2016 fokuserade cheferna på
de mest kritiska utvecklingsområdena med sina team, enligt
planer grundade på resultaten från 2015. Inom Fazer-koncernen dokumenterades totalt 1 916 åtgärder. De fem

Utöver utveckling av säkerhetskulturen har kvaliteten på
riskbedömningar och olycksutredningar förbättrats och
kontrollen av högriskaktiviteter skärpts. Ett säkerhetstekniskt program (maskinsäkerhetsprogram) lanserades
på Fazer Bageri och Fazer Konfektyr för att bättre kunna
identifiera och kontrollera maskinrelaterade risker. Fazer
Konfektyr och Fazer Bageri Sverige erhöll säkerhetscertifiering enligt OHSAS 18001. Fazer Kvarn Finland och Fazer
Bageri Ryssland är redan certifierade enligt OHSAS.
Trots dessa insatser uppnåddes inte det koncernövergripande
målet för antal olyckor som leder till sjukfrånvaro (LTAF,
lost time accident frequency). Åtgärderna för att förhindra
olyckor verkar ha varit mindre effektiva än väntat, och under
2017 strävar Fazer efter att säkerställa att säkerhetsåtgärderna är ännu mer fokuserade och effektiva. Säkerheten har varit ett viktigt fokusområde för Fazer i många år, men Fazer är
medvetet om att det tar tid att förändra säkerhetskulturen.

Implementering av feedback från
medarbetarna

Rättvis värdekedja
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vanligast förekommande temana i åtgärdsplanerna handlade om förutsättningar, kommunikation och engagemang,
arbetsmotivation, inflytande samt verksamhetskulturen.
Affärsverksamheternas HR-funktioner följer upp åtgärderna
med hjälp av ett rapporteringsverktyg och cheferna får olika
slags verktyg som hjälper dem att granska effekterna av de
vidtagna åtgärderna.
Nya samarbetsmetoder och -verktyg har också införts för
att förbättra interaktionen med alla medarbetare.

Vägen framåt
• Fortsätta att integrera den högpresterande kulturen
och Fazer-beteenden i det dagliga arbetet
• Förbättra arbetssäkerheten för att uppnå
nollvisionen
• Vidareutveckla processen för arbetsrotation
• Fortsätta att jobba med mångfald
• Utveckla ett breddat talangekosystem
• Färdigställa Fazers HR-vision 2022

Medarbetarnas välmående
och trivsel
Fazer tillämpar en strategi för välmående på jobbet för att
förbättra koncernens konkurrenskraft, ekonomiska resultat
och anseende. Utgångspunkten är att medarbetare som
känner sig säkra, mår bra och får uppskattning är mer engagerade. Fazers riktlinjer för välmående omfattar ledarskap,
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Rättvis värdekedja
Ansvarsfulla inköp gynnar alla
i värdekedjan

Mål:
• Kontinuerligt förbättra ansvarsnivån och stärka
samarbetet i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i värdekedjan och
säkerställa livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade
med råvaror

Hållbarheten granskades genom
hela värdekedjan
Som ett livsmedelsföretag med internationell verksamhet har Fazer möjlighet att göra skillnad inte enbart i den
egna produktionen utan i hela värdekedjan. I ett stort
nätverk av råvaruproducenter finns det miljömässiga och
människorättsliga risker som måste beaktas. Fazer eftersträvar att identifiera och minimera potentiella utmaningar och
öka hållbarheten och transparensen i sina inköp.
Fazer anser att ansvarsfulla och transparenta inköp är det
enda sättet att säkerställa kontinuerlig tillgång på högklassiga
råvaror. Genom att sträva efter rättvis behandling i alla
länkar i värdekedjan har Fazer lyckats skapa en omfattande
pool av ansvarsfulla och tillförlitliga leverantörer världen över.
Fazers mål för exempelvis kakaoodlare är att stödja odlarsamhällena samt tillhandahålla tillräcklig kompensation,

Prestationer 2016:
• Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till
85 procent
• Använde 92 procent segregerad palmolja
i konfektyrprodukterna (8 procent RSPO
Mass Balance eller RSPO Book & Claim)
• Fick högsta betyg med fulla poäng
i WWF:s rankning av palmoljeköpare 2016
• 73 procent av den fisk som användes i
Sverige var certifierad och 78 procent
av den fisk som användes i Finland var
grönlistad enligt WWF:s Fiskguide
• Fastställde ett gemensamt mål för ansvarsfull användning av soja
• Använde 61 procent inhemska produkter i
Fazers restauranger i Finland, 55 procent i
Danmark och 50 procent i Sverige
• Utvecklade en långsiktig plan för kvalitet,
miljö, hälsa och säkerhet (QEHS)
• 19 av Fazers produktionsanläggningar
certifierades enligt FSSC 22000-standarden
för livsmedelssäkerhet
• I Fazer Food Services i Sverige certifierades
huvudprocesserna, huvudkontoren och två
restauranger enligt ISO 9001-standarden för
kvalitetsledning
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utbildning och handledning i miljöfrågor. När råvaruproduktionen är lönsam och hållbar kan leverantörerna fortsatta
förse Fazer med högklassiga varor. Genom bättre spårbarhet
kan koncernen övervaka arbetsförhållandena och efterlevnaden av miljölagstiftningen i råvaruproduktionen och vid
behov vidta åtgärder.

kakaoodlarna och odlarsamhällena säkerställs en ansvarsfull
och transparent produktion, vilket är en förutsättning för
framgångsrika, långsiktiga partnersamarbeten med leverantörerna. Fazer stöder odlarna till exempel genom utbildning,
bättre plantor och sociala initiativ i samhällena, varav ett exempel är ett skolbygge i Nigeria som inleddes i december 2016.

Ansvarfulla inköp gäller inte enbart länder långt borta. Fazer
är medveten om att inhemska produkter är mycket uppskattade på Fazer Food Services lokala marknader. Reglerna
om till exempel djuromsorg och användning av antibiotika
varierar dock från land till land, även om standarderna
generellt sett är höga i Norden. Fazer har som mål att ta
itu med detta under 2017 genom att bland annat fastställa
minimikriterier för djuromsorg som alla Fazer Food Services
verksamhetsländer – Finland, Sverige, Danmark och Norge
– måste leva upp till. År 2016 var andelen inhemska produkter i Fazers restauranger 61 procent i Finland, 55 procent i
Danmark och 50 procent i Sverige.

Fazer deltar i tre kommersiella certifieringsprogram och köper
därutöver kakao genom egna direkta hållbarhetsprogram
i Nigeria och Ecuador. Eftersom bara cirka en femtedel
av kakaoodlarna är med i certifieringsprogram är det
viktigt att nå ut till de kakaoodlare som står utanför dessa
certifieringsprogram. Fazer tror på att använda en större
pool av leverantörer för att kunna utöka hållbarhetsarbetet
till alla kakaoodlare och säkerställa tillräckliga volymer
ansvarsfullt producerad kakao som uppfyller företagets höga
kvalitetsstandarder.

Leverantörskrav säkerställer en
hållbar värdekedja
Fazer följer etiska principer och standarder i sin egen produktion och förväntar sig detsamma av sina leverantörer.
För att säkerställa en hållbar värdekedja från råvaruproduktion till färdiga produkter väljer Fazer sina leverantörer noga
och utvärderar alla nya leverantörer enligt koncernens leverantörskrav. Dessa inkluderar både sociala och miljömässiga
kriterier och ingår i Fazers ramavtal.

Ansvarstagande garanterar tillgång
på högklassig kakao
Kakao är en viktig råvara för Fazer Konfektyr, och företaget köper kakao från Ecuador och länder i Västafrika som
Elfenbenskusten och Nigeria. Genom aktivt samarbete med
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STATUS, HÅLLBAR KAKAO

Kakao inhandlat enligt
Fazers kakaoprogram 85 %
Cer tifierad 63 %
Direkta hållbarhetsprogram 22 %
Konventionell 15 %

För kakaoodlarna är fördelarna med att delta i programmen
att de får utveckla sina odlingsmetoder och -kunskaper, lära
sig mer om säker och lämplig gödsling och kan förbättra
sin avkastning och kvaliteten på skördarna. Dessutom får
de bättre plantor som gör att de kan förnya kakaoträden
på plantagerna samt premier och en kartläggning
av plantagerna. Fördelarna för odlarsamhällena är
förhindrande av barnarbetskraft, stöd för utbildning,
samhällsutveckling som till exempel byggande av
brunnar, och skyddsutrustning.
Syftet med både certifieringsprogrammen och de direkta
hållbarhetsprogrammen är att säkerställa att kakaoodling
ger odlarna goda utkomstmöjligheter, att förhindra barnarbete och att odlingsmetoderna är miljömässigt hållbara.
I programmet i Nigeria utnämns lokala sambandsmän för
barnarbete som utbildas i att övervaka och rapportera fall
av barnarbete och att assistera i ärenden som gäller avhjälpande åtgärder och klagomål.
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År 2016 lyckades Fazer nå sitt mål med 85 procent ansvarsfullt producerad kakao. Av all kakao som Fazer köpte var
63 procent certifierad enligt UTZ, Rainforest Alliance eller
Fairtrade Cocoa Programme, och 22 procent köptes av
odlare som deltar i de direkta programmen. Från och med
början av 2017 nådde procentsiffran upp till 100 procent.
Alla program och certifieringssystem som Fazer använder vid
kakaoinköp revideras av en oberoende part. Ledningen av
och principerna för ansvarsfulla kakaoinköp på Fazer, och det
direkta programmet i Nigeria, reviderades 2016. År 2017
kommer programmet i Ecuador att revideras.
Fazer deltar i livsmedelsindustrins satsningar på att förbättra
hållbarheten inom kakaoleverantörskedjan genom utveckling
av CEN/ISO-standarden för hållbar och spårbar kakao. Koncernen är också medlem i World Cocoa Foundation.

God utveckling inom ansvarsfulla
palmoljeinköp
Fazer använder palmolja huvudsakligen i fettblandningar för
fyllningar och i margariner. Under 2016 använde Fazer-koncernen cirka 4,3 miljoner ton palmolja. Av den totala mängden var 9 procent raffinerad palmolja medan resten bestod
av olika palmoljederivat.
All palmolja som Fazer köper är certifierad. Fazer är medlem
i Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), ett internationellt initiativ som förespråkar hållbarhet i palmoljeindustrin.
Genom att följa RSPO:s principer i sina inköp stöder Fazer
hållbar och transparent palmoljeproduktion.
Det finns fyra alternativa handelssystem enligt RSPO. I
alla fyra har oberoende kontrollanter säkerställt att de
RSPO-certifierade plantagerna arbetar enligt RSPO:s
riktlinjer. I alternativet Book & Claim (köp av certifikat)
ingår en premie för att stödja RSPO-certifierade plantager
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FAZERS ANVÄNDNING AV PALMOLJA PER AFFÄRSOMRÅDE

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

RSPO-certifierad palmolja
(inkl. alla RSPO handelssystem/
certifieringsordningar) 100 %
Segregerad 37 %
Mass Balance 3 %
Book & Claim / GreenPalmcertifikat 60 %

för varje ton palmolja som används. I alternativet Mass
Balance (massbalans) krävs att volymerna av certifierad
palmolja övervakas genom hela leveranskedjan. Alternativet
Segregated (segregerad) innebär i sin tur att palmoljan är
fysiskt särhållen från icke-certifierad palmolja genom hela
leveranskedjan.
Fazer ökar ständigt andelen palmolja som köps enligt systemen Mass Balance och Segregated. År 2016 omfattades 60
procent av all den palmolja som koncernen köpte av Book &
Claim. Av den totala volymen palmolja var 3 procent Mass
Balance-certifierad och 37 procent Segregated-certifierad.
Fazer använde 92 procent segregerad palmolja i konfektyrprodukterna. Det finns ett fåtal produkter där Fazer Konfektyr inte kunde uppnå målet med att använda segregerad
palmolja. För dessa produkter såg företaget fortfarande till
att köpa RSPO certifierad palmolja: RSPO Mass Balance eller
RSPO Book & Claim. År 2016 fick Fazer högsta betyg med
hela 9 poäng i WWF:s internationella ranking av palmoljeköpare. Rankingen utvärderar vilka framsteg företag gör i
sina åtaganden och vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa användning av hållbar palmolja.

Fazer Bageri 66,2 %
Fazer Konfektyr 31,1 %
Fazer Food Services 2,7 %

Case:
Väljer svenskt fläsk för att tackla
överanvändningen av antibiotika
Användningen av antibiotika som ökar risken för att
multiresistenta bakterier utvecklas i djur är ett ytterst
aktuellt ämne. Efter att ha gjort en utredning av djurens
välmående på grisgårdar i EU-länderna 2015 beslutade
Fazer Food Services att proaktivt arbeta med frågan.
Sverige har den mest omfattande djurskyddslagen och
den lägsta användningen av antibiotika i EU. I april 2016
ersatte Fazer Food Services i Sverige allt importerat
fläskkött med svenskt kött. Genom detta val kan Fazer
stödja bättre djuruppfödning.
Genom att välja svenskt kött stöder Fazer också
jordbruket i Sverige. Med nya recept på fläsk kan Fazer
Food Services också minska användningen av nötkött,
som har större klimatpåverkan än fläsk.
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Hållbara fisk- och skaldjursarter på
lunchtallriken

Kommentar från intressent:
Bemöter konsumenternas frågor
om hållbarhet
Konsumenterna intresserar sig allt mer för hållbarhet
och det arbete företagen gör för att agera ansvarsfullt,
särskilt när någonting diskuteras i medierna. Som resultat
av detta får vi allt fler frågor om hållbarhet när det
gäller till exempel palmolja, kakao och återvinning. Det
är inte enbart vuxna som visar intresse – vi får också
meddelanden från skolbarn.
Därför är det av yttersta vikt att Fazer har en tydlig
strategi för företagsansvar som vi kan använda för att ge
konsumenterna uttömliga svar. Det är viktigt att behandla
alla konsumenter med respekt, visa att vi är intresserade
av deras frågor och skapa en personlig dialog med dem.
På så sätt kan Fazer erbjuda lättillgänglig information för
konsumenterna och skapa långsiktigt förtroende.

Överfiske är ett globalt problem som har avsevärd inverkan
på hållbar användning av fisk. Fisk utgör cirka 10 procent av
de råvaror som används av Fazer Food Services. Fazer vill
erbjuda konsumenterna ansvarsfullt upphandlad fisk i sina
måltider och följer WWF:s Fiskguide för hållbara fisk- och
skaldjursarter i Finland, Sverige, Norge och Danmark. I
Fazers restauranger används inga fisk- eller skaldjursarter
som är rödlistade i WWF:s Fiskguide. I guiden specificeras
vilka fiskebestånd som är överfiskade och ohållbara.
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Status, hållbar fisk
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Grönlistad fisk (Finland och Sverige,
inkl. certifierad fisk )
Grönlistad fisk Finland
Certifierad fisk Sverige

2016, %

76
78
73

Fazer har fastställt specifika mål för ansvarsfulla fiskinköp i
alla sina verksamhetsländer. I Finland har Fazers mål varit att
fördubbla användningen av grönlistad fisk som kommer från
välskötta, hållbara bestånd jämfört med nivån år 2013. Detta
mål nåddes 2016. I Sverige är målet att öka andelen certifierad fisk. År 2016 var 78 procent av den fisk som användes i
Finland grönlistad, och 73 procent av den fisk som användes
i Fazers restauranger i Sverige var certifierad.

Lars Melander
Konsumentkontakt, Fazer Bageri Sverige och Fazer
Konfektyr Sverige
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Spannmålsvisionen ger ökat
samarbete med odlarna
Utveckling och främjande av hållbar odling är ett viktigt mål
för Fazer, särskilt för Fazer Kvarn och Fazer Bageri. Under
2016 utarbetade Fazer principer för hållbar spannmålsodling.
Fazer fortsatte också att definiera sina åtgärder enligt spannmålsvisionen och arbetar med att ta fram verifieringsätt
och mål, samtidigt som den aktiva dialogen med intressenterna fortsätter. Under året genomförde företaget även en
undersökning bland odlarna i Finland för att bättre förstå hur
miljömässigt hållbara de nuvarande metoderna är. I Sverige
genomfördes en undersökning bland leverantörerna av samma orsak. Fazer Bageri och Fazer Kvarn i Sverige och Finland
fastställde målet att all spannmål ska uppfylla Fazers kriterier
för hållbar spannmålsodling senast 2025.

Fazers mål är 100 procent
ansvarsfullt producerad soja
Merparten av den soja som används inom Fazer-koncernen
är indirekt och finns till exempel i det foder som används
vid köttproduktion. År 2016 fastställdes ett gemensamt mål
för direkt och indirekt konsumtion av soja. Fazer förbinder
sig att senast 2020 enbart använda ansvarsfullt producerad
soja genom att säkerställa att den soja som används inom
koncernen, direkt eller indirekt genom produkter som
Fazer köper, är ansvarsfullt producerad. Detta innebär att
sojan ska vara certifierad enligt system som Roundtable on
Responsible Soy (RTRS) eller Proterra.

Livsmedelssäkerhet och -kvalitet
har topprioritet
Livsmedelssäkerhet är naturligtvis av yttersta vikt i alla Fazers
affärsverksamheter och inga kompromisser är tillåtna. Varje
råvara Fazer använder och varje rätt Fazer serverar måste
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Vägen framåt
• Fortsätta att systematiskt utveckla ansvarstagandet
och samarbetet i värdekedjan
• Fortsätta att förbättra spårbarheten
• Fortsätta att utveckla direkta program tillsammans
med kakaoodlarna
• Fortsätta åtgärderna enligt spannmålsvisionen
• Se över Fazers åtagande för ansvarsfull palmolja
under 2017
• Arbeta för att nå målet för ansvarsfull soja
• Fortsätta att följa upp andelen inhemska inköp inom
Fazer Food Services
• Fortsätta certifieringsprocessen på Fazers
verksamhetsställen
• Fortsätta det systematiska arbetet för att säkerställa
livmedelssäkerheten och kvaliteten
vara av högsta kvalitet och säkerhet. Vid råvaruinköp tillämpar
Fazer egna säkerhetsstandarder som kompletterar lagstiftningen om livsmedelskvalitet. Risker identifieras genom företagets
system för hantering av livsmedelssäkerhet och -kvalitet. Fazer
håller på att genomföra en plan för att certifiera alla sina
produktionsanläggningar enligt FSSC 22000, den globala standarden för livsmedelssäkerhet. I slutet av
2016 hade 19 av Fazers produktionsanläggningar
certifierats enligt FSSC 22000.
Under 2016 utarbetades en ny långsiktig plan för kvalitet, miljö, hälsa
och säkerhet (QEHS) med målet
att skapa en tydlig riktning. I planen
ingår att definiera och fastställa mål,
identifiera utvecklingsområden och skapa
en implementeringsplan för att nå målnivån.
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En del av miljön
Vi är beroende av naturens
resurser

Mål:
• Minska klimatpåverkan och förbättra
energieffektiviteten
• Förebygga avfall och råvarusvinn
• Hantera och använda vattenresurser på ett
ansvarsfullt sätt
• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra
utarmning av den biologiska mångfalden
• Öka miljömedvetenheten

Fazer behandlar naturen och
naturresurserna med respekt
Fazer är beroende av tillgången på råvaror på lång sikt och
strävar därför efter att minimera miljöeffekterna av företagets verksamhet. Fazer ser miljöansvaret som en naturlig
del av verksamheten, men anser också att det är företagets
skyldighet. Fazers ansvarsfulla produktutbud omfattar männi
skors dagliga välbefinnande, hållbart utnyttjande av jordens
naturresurser och det gemensamma värde som företaget
skapar i samhället. Endast genom att behandla naturen och
naturresurserna med respekt genom hela värdekedjan kan
vi säkerställa en välmående planet för kommande generationer – och framtidens livsmedelsindustri.
Fazer för en ständig dialog med olika intressegrupper om
utvecklingen av företagets miljöinitiativ. Koncernen samar-
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Prestationer 2016:
• Genomförde energikartläggningar i
verksamhetsländerna inom EU
• Minskade energiförbrukningen med
4 procent per producerat ton
• Ökade andelen förnybar elektricitet till
86 procent
• Införde mål för minskat avfall på Fazer
Bageri och Fazer Konfektyr
• Utvecklade Fazers spannmålsvision – Fazers
principer för hållbar spannmålsodling
• Utvecklade åtagande för noll avskogning;
identifierade råvaror som kan orsaka
avskogning
• Fazer Food Services Sverige certifierades
enligt de nya kraven i den uppdaterade
standarden ISO 14001
• Nya verksamhetsställen certifierades enligt
ISO 14001 och den norska certifieringen
Miljøfyrtårn

betar med universitet inom ny forskning och får värdefull
information om hur miljöprestanda kan förbättras, till exempel i fråga om minskat matsvinn.
Som arbetsgivare, inköpare, samarbetspartner och tjänsteleverantör gör Fazer inte sitt ansvarsarbete på egen hand.
Att inspirera medarbetare, leverantörer, konsumenter och
kunder till att implementera miljömässigt hållbara arbets
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metoder och vanor ingår i ett övergripande hållbarhetsarbete.
Detta kräver en aktiv dialog och transparent kommunikation
om Fazers ansvarsmål och -initiativ.
Många produktionsanläggningar och restauranger har certifierats för att hantera miljöeffekterna. Under 2016 certifierades ytterligare fyra restauranger i Norge enligt Miljøfyrtårn,
och det totala antalet är nu 15. Under 2017 kommer alla 72
restauranger med fler än två anställda att certifieras. I slutet
av 2016 var 10 av Fazer Konfektyrs, Fazer Bageris och Fazer
Kvarns verksamhetsställen certifierade enligt ISO 14001.
Fazer utvärderade också innebörden av den uppdaterade
versionen ISO 14001:2015. Den nya versionen introducerar
till exempel livscykeltänk när miljöaspekterna beaktas. Alla
restauranger i Sverige granskades och certifierades enligt den
uppdaterade standarden ISO 14001:2015 från den tidigare
versionen ISO 14001:2004.
En utvärdering genomfördes för att ta reda på hur Fazer
jobbar för att uppfylla Sveriges nationella miljömål. Av de
16 miljökvalitetsmålen identifierades de fyra följande som de
mest relevanta: Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan, Ett rikt odlingslandskap och God bebyggd miljö. Fazer
förde en aktiv dialog med svenska beslutsfattare om grön
offentlig upphandling, hållbar konsumtion, cirkulär ekonomi
och på vilket sätt koncernen kan bidra till Sveriges miljömål.

Många verktyg för att minska
utsläppen
Livsmedelsindustrin står för en avsevärd del av de globala
utsläppen av växthusgas. För att minimera utsläppen från
verksamheten utvecklar Fazer sitt produktutbud i en mer
hållbar riktning genom att erbjuda fler alternativ som har
mindre miljöeffekter och därigenom ge konsumenterna
möjlighet att göra skillnad genom sina val.

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

I genomsnitt utgör odling av grönsaker en mindre belastning
på miljön än kött- och mjölkproduktion. Fazer jobbar för att
öka användningen av växtbaserade produkter och råvaror
i utbudet i företagets restauranger, genom till exempel
nudging som försiktigt styr konsumenterna att välja vegetabiliska alternativ till kött (mer information om nudging finns
i avsnittet Hälsa och välmående på sidan 18). Miljöeffekterna minskas också genom användning av säsongsråvaror.
Dessutom fortsätter Fazer sitt effektiva arbete för att minska
matsvinnet i alla verksamheter.

Framsteg inom energieffektivitet
Under 2016 gjordes energikartläggningar i alla Fazers
verksamhetsländer inom EU, enligt EU-direktivet om
energieffektivitet.
I Finland nådde Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn
sina nationella energieffektiviseringsmål som fastställs i det
nationella energiavtalet som gällde till 2016. Fazer Konfektyr
anslöt sig 2009, Fazer Bageri och Fazer Kvarn Finland 2008.
Energieffektivitetsavtal är en frivillig metod, fastställd i
samarbete mellan regeringen och företag, för att uppfylla
de energieffektivitetskrav som EU har ställt på Finland. De
frivilliga avtalen har en viktig roll i implementeringen av
landets energi- och klimatstrategi, eftersom förbättringar i
energieffektiviseringen bidrar till att minska koldioxidutsläppen
och därigenom bromsa upp klimatförändringarna.
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2016

NYCKELTAL, MILJÖ

589 001
504 384
0,86
884 977
1,50
481 683
0,82
0,08
48 650
66
26
8

Produktionsmängd (ton)
Energiförbrukning (MWh)
Energiförbrukning/produktionsmängd (MWh/ton)
Vattenförbrukning (m³)
Vattenförbrukning/produktionsmängd (m³/ton)
Använda råvaror (ton)
Använda råvaror/produktionsmängd (ton/ton)
Total avfallsmängd/produktionsmängd (ton/ton)
Avfallshantering
• Till återvinning (%)
• Utnyttjats som energi (%) *
• Till soptippen (%)
* Biobränsle räknas som utnyttjat som energi.
Nyckeltalen omfattar Fazer Bageri, Fazer Konfektyr samt Fazer Kvarn.

ENERGIFÖRBRUKNING/PRODUKTIONSMÄNGD
MWh/ton
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

0,98

2012

0,93

0,93

2013

2014

0,90

2015

0,86

2016

Totalt minskade Fazers energiförbrukning med 4 procent
jämfört med 2015. Förnybar elektricitet utgjorde 86 procent
av den totala elförbrukningen, klart över målnivån på 70 procent. Fazer Bageris verksamhetsställen i Litauen och Lettland
köpte enbart förnybar elektricitet under 2016, vilket ökade
den totala andelen förnybar energi. I Finland och Sverige
köpte Fazer återigen enbart förnybar elektricitet under 2016.
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Vatten gör skillnad
Att ta itu med vattenrelaterade risker, till exempel kvalitet,
tillgång och konflikter om vattenresurser, kommer att vara
ett av de viktigaste fokusområdena för hållbarhet under
2017. Vattenfrågor kommer att utvärderas både inom
produktionen och i leverantörskedjan. Fazer har gått med i
Stockholm International Water Institutes, SIWI, klustergrupp
i vattenfrågor som inkluderar aktörer i livsmedelsbranschen,
för att ta fram en vattenplan och arbeta mer aktivt med
förvaltning av vattenresurser under 2017.
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I Ryssland planeras installationer av avloppsreningssystem.
Projektet inleddes på Murinskij-bageriet 2015 och fortsatte
2016. Fazer undersöker möjligheten att installera avloppsreningssystem på alla sina verksamhetsställen i Ryssland.
Hög kött- och proteinkonsumtion har förknippats med övergödning. Fazer jobbar för att motverka övergödning genom
att öka andelen grönsaker i sina restauranger. Nudging har
visat sig vara framgångsrikt i detta arbete. Därför fortsätter
det som en del av det mer omfattande initiativet Mer grönt i
Fazer Food Services restauranger.
Fazer har verksamhet i flera länder i Östersjöområdet och
deltar i satsningar på att förbättra Östersjöns tillstånd.
Koncernens åtagande till Baltic Sea Action Group (BSAG)
inkluderar fyra strategiska delområden: Fazers spannmålsvision, Fazer Kvarns ansvarsprogram, Fazer Food Services
ansvarsfulla måltidsutbud och implementeringen av Fazers
energistrategi. Under 2016 vidtog Fazer åtgärder inom samtliga delområden, och de största framstegen gjordes inom
hållbar spannmålsodling.

Utveckla hållbara odlingsmetoder
Stora framsteg gjordes i fråga om att uppfylla Fazers spannmålsvision, genom att Fazers principer för hållbar spannmålsodling utarbetades och godkändes. Fazers principer för
hållbar spannmålsodling är utgångspunkten för ett aktivt hållbarhetssamarbete med odlarna. Syftet med principerna är
att minimera övergödningen och användningen av kemikalier
samtidigt som resurseffektivisering och produktivitet stöds.
Fazers spannmålsvision ingår i Fazers åtagande för Östersjön.
Under 2016 fastställde Fazer Bageri och Fazer Kvarn i Sverige
och Finland målet att all spannmål ska uppfylla principerna i
Fazers spannmålsvision senast 2025.
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Åtagande om noll avskogning
Fazer fortsatte att utveckla sitt åtagande om noll avskogning
i nära samarbete med WWF under 2016. Avskogning är en
stor bidragande orsak till klimatförändringarna, eftersom
den förstör livsmiljöer för djur- och växtarter och orsakar
översvämning och jorderosion. Avskogningen hotar också
utkomstmöjligheterna för människor som får sin mat och
inkomst från skogen.
Fazer har identifierat de huvudsakliga råvarorna i företagets
produktion som orsakar avskogning. Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid ansvarsfull användning av palmolja,
direkt och indirekt användning av soja samt massa- och pappersbaserade förpackningar i Fazers verksamhet. Fazer tänker
tackla utmaningen med avskogning genom att säkerställa att
företagets råvaror köps från hållbara källor där de mänskliga
rättigheterna, arbetstagarnas rättigheter och markägarförhållandena respekteras. Fazer har som mål att inte köpa råvaror
från områden med högt bevarandevärde, urskogar, områden
där det krävs ingrepp i den naturliga vegetationen eller från
källor som orsakar skadligt tryck på naturliga ekosystem.

Förhindra slöseri
År 2016 godkände Fazer en plan för förebyggande av svinn
och avfall som inkluderar ett antal mål för att förhindra
matsvinn, möjliggöra återanvändning av material och stödja
en cirkulär ekonomi. I planen ingår de mål för Fazer Food
Services, Fazer Cafés och Gateau-bageributikerna i Sverige
som godkändes 2015. Planen innehåller dessutom specifika
mål för Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och Fazer Kvarn för att
minska avfallet med 10 procent senast 2020.
Planen för förebyggande av materialsvinn och avfall inkluderar även Fazers avfallshierarki: Förebyggande av avfall, Förberedelse för återanvändning, Återvinning, Tillvaratagande och
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För hälsa och välmående
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Kassering. På Fazer är förebyggande av avfall en tvåstegsprocess. Steg 1 är att förhindra att avfall uppstår som resultat av
företagets verksamhet. Steg 2 är att förhindra avfall genom
att donera mat eller leverera mat för användning som djurfoder. Fazers mål är dock uppsatta för att förhindra avfall i
företagets verksamhet och förbättra effektiviteten, inte för
att donera mat som ett sätt att förhindra avfall.
Under 2016 påbörjade Fazer Konfektyrs och Fazer Bageris
verksamhetsställen resan mot målet att minska avfallet med
10 procent senast 2020. Många verksamhetsställen lyckades
bra och man kunde se tydliga förbättringar. På vissa verksamhetsställen är trenden dock fortsatt negativ, vilket betonar
vikten av att fortsätta arbetet för att nå målet.

Rättvis värdekedja
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AVFALLSHANTERING

Till åter vinning 66 %
Utnyttjats som energi 26 %
Till soptippen 8 %

TOTAL AVFALLSMÄNGD/PRODUKTIONSMÄNGD
ton/ton
0,12
0,10

Case:
Fazer Cafés minskar matsvinnet
Som en del av Fazers plan för förebyggande av svinn
och avfall har Fazer Cafés infört mål för minskning
av matsvinnet. Enligt planen skulle Fazer Cafés senast
2016 utveckla en process för att kunna donera osålda
livsmedel till välgörenhet och skapa rutiner för att minska
det organiska avfallet. På detta sätt kan Fazer minska sina
miljöeffekter och samtidigt hjälpa behövande.
Före utgången av 2016 hade fem Fazer Cafés i
Helsingforsregionen börjat donera osålda livsmedel till
välgörenhet, medan fyra andra caféer förhandlade om att
inleda donation. Dessutom minskade mängden organiskt
avfall med 14 procent under 2016 jämfört med 2015.
Fazer nådde dessa mål genom att investera i både sortimentsplanering och produkt- och sortimentsutveckling.
Dessutom fördes diskussioner med cafémedarbetarna
om det månatliga svinnet, matutbudet ändrades tre gånger under året och uppföljningar gjordes regelbundet.
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Case:
Mindre matsvinn gram för gram
Ett av Fazer Food Services prioriterade initiativ inom
företagsansvar är att minska mängden matsvinn. Under
2016 ordnade Fazer Food Services svinnkampanjer för
att minska serverings- och tallrikssvinnet. Målet var att
minska matsvinnet med 10 gram per portion senast 2017
– fördelat på 5 gram från lager- och serveringssvinn och 5
gram från tallrikssvinn.
Som resultat av kampanjerna och de pågående
satsningarna lyckades Fazer Food Services minska lageroch serveringssvinnet med 6,8 gram per portion 2016.
Då företaget serverar omkring 100 miljoner portioner
årligen innebär det att procenttalet kan omvandlas till en
minskning på 680 ton om året.
För att minska tallrikssvinnet genomförde Fazer Food
Services kampanjer för minskat avfall i restaurangerna
under 2016. Satsningarna fortsätter under 2017. Arbetet
är inte begränsat till restaurangerna: Fazer har också
undersökt metoder för att minska matsvinnet längre
ned i värdekedjan. För att minska svinnet har Fazer till
exempel upphandlat grönsaker av andrasortering som
inte uppfyller de estetiska kraven. En missformad morot
smakar precis lika gott som en välformad sådan.
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Vägen framåt
• Gå vidare med åtagandet om noll avskogning
• Fortsatta framsteg med Fazers spannmålsvision
• Fortsätta arbeta för att öka medvetenheten om
miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion
• Utvärdera vattenfrågor i produktionen och
värdekedjan och ta fram en vattenplan
• Fortsatta satsningar på att förbättra
energieffektiviseringen på Fazers verksamhetsställen
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Cer tifikat för ledningssystem på Fazer
Standarder för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Fazer Konfektyr
Vanda
Villmanstrand
Högfors
Vanda (kex)
Fazer Bageri Finland
Vanda
Lahtis
Lahtis (crisp)
Villmanstrand
Uleåborg
Fazer Bageri Sverige
Eskilstuna
Lidköping
Lund
Lövånger
Umeå
Fazer Bageri Ryssland
Smolenskaja
Murinskij
Neva
Zvezdnyj
Fazer Bageri Lettland
Ogre
Fazer Bageri Litauen
Kaunas
Fazer Kvarn
Lahti
Lidköping
Fazer Food Services

Standarder för livsmedelssäkerhet

ISO
9001

ISO
14001

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Restauranger i Finland

X

X

Restauranger i Sverige

X

X

X

X

BRC

IFS

Ytterligare information

X

X

AIB-certifikat

ISO 9001-certifieringen gäller
FFSE:s huvudkontor och 2 enheter

ISO 9001

Standard för kvalitetsledning

ISO 14001

Standard för miljöledning

OHSAS
18001

Standard för arbetsmiljöledning

FSSC 22000 Certifikat för livsmedelssäkerhet
BRC

Standard för livsmedelssäkerhet

IFS

Livsmedelsstandard för kvalitet och säkerhet

AIB

Auditering av livsmedelssäkerhet av AIB
international
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Fazers företagsansvar, mål och resultat
Mål

Prestationer 2016

2017 och framåt

Daglig verksamhet - Fazer skapar välfärd för företaget, intressegrupperna och samhället.
• Säkerställa en lönsam verksamhet och tillväxt
• Identifiera nya affärsmöjligheter och besparingspotential
genom företagsansvaret
• Hantera frågor som påverkar Fazers anseende
• Följa Fazers etiska principer i all affärsverksamhet
• Säkerställa och öka varumärkets värde
• Skapa mervärde för intressenterna

• Genomförde en utvärdering av verksamhetens inverkan på de mänskliga
rättigheterna inom koncernen och Fazer Konfektyr
• Två erkännanden för arbetet med företagsansvar i Ryssland
• Tredje plats i undersökning om förtroende och anseende i Finland,
anseendet utvecklades positivt i Sverige och Ryssland

• Säkerställa verksamhetens kontinuitet på lång sikt
• Förstå de globala riskerna och minska effekterna av dem
genom att agera hållbart
• Fortsätta att föra en aktiv dialog med intressegrupperna

• Det ekonomiska mervärdet var 634 miljoner euro

• Identifiera nya affärsmöjligheter som stöder hållbar
utveckling

• Avkastningen på eget kapital (ROE) var 7,6 procent, en ökning med
57,2 procent från 2015

• Fortsätta arbetet med de mänskliga rättigheterna: utveckla
klagomåls- och åtgärdsprocesser

• Betalade 43 miljoner euro i skatter och 115 M€ i arbetsgivaravgifter,
samlade in 156 M€ i skatter på löner, mervärdesskatt och övriga skatter

• Identifiera möjligheter att spara kostnader genom
företagsansvarsarbete

• Aktiv dialog med intressenterna

• Fördjupa förståelsen av FN:s 17 globala mål och Fazers
insats i att genomföra målen

För hälsa och välmående – En balans mellan hälsosam kost och stunder av njutning.
• Utveckla ett ansvarsfullt produktutbud

• Publicerade Fazer-koncernens syn på en balanserad kost

• Kommunicera transparent med konsumenter och andra
intressenter i frågor om hälsa och välmående

• Lanserade forskningsprogrammet Fazer Brainhow för att undersöka
kopplingen mellan näring och kognitiv förmåga

• Delta i studier om mat, hälsa och hållbarhet

• Publicerade resultat från långtidsstudie och lanserade ett innovativt
rågbröd med lågt FODMAP-innehåll
• Skapade en handbok om nudging för att hjälpa restaurangerna att öka
andelen grönsaker
• Introducerade nya brödprodukter och tummen upp-symbolen Baked
Health, en signal om hälsofrämjande egenskaper, som svar på hälsotrenden
• Genomförde och vidareutvecklade pilotprojektet Barn i rörelse
(Lasten Liike), ett motionskoncept för skolbarn

• Fortsätta att utöka Fazers sortiment med produkter som
främjar välmående
• Fortsätta att arbeta med att öka användningen av grönsaker
genom ett antal olika åtgärder under 2017
• Delta i arbetet med att förebygga fetma och minska
konsumtionen av salt och socker
• Fortsätta att delta i en dialog med intressegrupperna och i
forskningssamarbete inom hälsorelaterade frågor
• Implementera Fazers syn på en balanserad kost och
portionskontroll i det dagliga arbetet
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2017 och framåt

Människorna gör skillnad – Fazer är stolt över sina engagerade och kompetenta medarbetare.
• Ha skickliga, motiverade och välmående medarbetare och
leda dem på ett inspirerande sätt

• Ökade förståelsen för mångfald och erbjöd utbildning genom initiativet
”125 möjligheter till arbete”

• Fortsätta att integrera den högpresterande kulturen och
Fazer-beteenden i det dagliga arbetet

• Respektera alla medarbetare och erbjuda dem en jämlik
arbetsplats genom ett meningsfullt arbete och en trygg
arbetsmiljö

• Lanserade ett säkerhetstekniskt program inom Fazer Bageri

• Förbättra arbetssäkerheten för att uppnå nollvisionen

• Lanserade ett mentorprogram

• Vidareutveckla processen för arbetsrotation

• Förnyade Fazer Academy

• Fortsätta att jobba med mångfald

• Ökade den interna arbetsrotationen

• Utveckla ett breddat talangekosystem

• Fastställde instruktioner för flexibla arbetssätt på koncernnivå

• Färdigställa Fazers HR-vision 2022

• Vidareutveckla en mångkulturell arbetsplats

• Implementerade lokala åtgärdsplaner enligt resultaten i
medarbetarundersökningen: fokus på utvecklingsområdena
• Lokala åtgärdsplaner resulterade i en avsevärd minskning av
sjukfrånvaron i Finland

Rättvis värdekedja – Ansvarsfulla inköp gynnar alla i leverantörskedjan.
• Kontinuerligt förbättra ansvarsnivån och stärka samarbetet
i värdekedjan
• Förbättra spårbarheten i leverantörskedjan och säkerställa
livsmedelskvaliteten och -säkerheten
• Kontrollera och minska riskerna förknippade med råvaror

• Ökade andelen ansvarsfullt odlad kakao till 85 procent
• Använde 92 procent segregerad palmolja i konfektyrprodukterna
(8 procent RSPO Mass Balance eller RSPO Book & Claim)
• Fick högsta betyg med fulla poäng i WWF:s rankning av palmoljeköpare 2016
• 73 procent av den fisk som användes i Sverige var certifierad och 78 procent
av den fisk som användes i Finland var grönlistad enligt WWF:s Fiskguide

• Fortsätta att systematiskt utveckla ansvarstagandet och
samarbetet i värdekedjan
• Fortsätta att förbättra spårbarheten
• Fortsätta att utveckla direkta program tillsammans med
kakaoodlarna
• Fortsätta åtgärderna enligt spannmålsvisionen

• Ett gemensamt mål för ansvarsfull användning av soja fastställdes

• Se över Fazers åtagande för ansvarsfull palmolja under 2017

• Använde 61 procent inhemska produkter i Fazers restauranger i Finland,
55 procent i Danmark och 50 procent i Sverige

• Arbeta för att nå målet för ansvarsfull soja

• Utvecklade en långsiktig plan för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet (QEHS)

• Fortsätta att följa upp andelen inhemska inköp inom
Fazer Food Services

• 19 av Fazers produktionsanläggningar certifierades enligt
FSSC 22000-standarden för livsmedelssäkerhet

• Fortsätta certifieringsprocessen på Fazers
verksamhetsställen

• I Fazer Food Services i Sverige certifierades huvudprocesserna, huvudkontoren
och två restauranger enligt ISO 9001-standarden för kvalitetsledning

• Fortsäta det systematiska arbetet för att säkerställa
livsmedelssäkerheten och kvaliteten
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Koncernchefens översikt

Fakta om Fazer

Mål

Fazers synsätt

Daglig verksamhet

För hälsa och välmående

Människorna gör skillnad

Prestationer 2016

Rättvis värdekedja

En del av miljön

FAZER FÖRETAGSANSVARSÖVERSIKT 2016

2017 och framåt

En del av miljön – Vi är beroende av naturens resurser.
• Minska klimatpåverkan och förbättra energieffektiviteten

• Genomförde energikartläggningar i verksamhetsländerna inom EU

• Gå vidare med åtagandet om noll avskogning

• Förebygga avfall och råvarusvinn

• Minskade energiförbrukningen med 4 procent per producerat ton

• Fortsatta framsteg med Fazers spannmålsvision

• Hantera och använda vattenresurser på ett ansvarsfullt sätt

• Ökade andelen förnybar elektricitet till 86 procent

• Stödja hållbara odlingsmetoder och förhindra utarmning av
den biologiska mångfalden

• Införde mål för minskat avfall på Fazer Bageri och Fazer Konfektyr

• Fortsätta arbeta för att öka medvetenheten om
miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion

• Öka miljömedvetenheten

• Utvecklade Fazers spannmålsvision – Fazers principer för hållbar
spannmålsodling
• Utvecklade åtagande för noll avskogning; identifierade råvaror som
kan orsaka avskogning

• Utvärdera vattenfrågor i produktionen och värdekedjan
och ta fram en vattenplan
• Fortsatta satsningar på att förbättra energieffektiviseringen
på Fazers verksamhetsställen

• Fazer Food Services Sverige certifierades enligt de nya kraven i den
uppdaterade standarden ISO 14001
• Nya verksamhetsställen certifierades enligt ISO 14001 och den norska
certifieringen Miljøfyrtårn
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Denna lilla kakaofrukt växer i besökscentret
Fazer Experiences trädgård. Kakao är den
viktigaste råvaran i choklad. Från och med
början av 2017 är 100 % av den kakao Fazer
använder ansvarsfullt producerad.

Välkommen till vårt nya besökscenter Fazer Experience visitfazer.com
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
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