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Mat med mening - för människorna,
planeten och affärsverksamheten
Under 2018 introducerade vi ett nytt sätt att se på och arbeta med hållbarhet. Hållbarhet är integrerat i koncernstrategin och vårt
nya hållbarhetsarbete hjälper oss att implementera vår mission ”Mat med mening” och vår vision ”Vi skapar glädje och välmående
med meningsfulla matupplevelser”. Vår respekt för den sociala och fysiska miljö där vi verkar återspeglas i detta nya synsätt. Vi vill
delta aktivt i dialoger om hållbarhet, ta ställning och skapa lösningar som svarar på vår tids globala utmaningar.
Koncernens mål som styr hållbarhetsarbetet fram till 2030 är:

Vi arbetar med hållbarhet genom tre fokusområden: För människorna, För planeten, För affärsverksamheten. Vi vill bedriva vår
verksamhet på ett hållbart sätt i hela värdekedjan och leva upp till konsumenternas förväntningar på ansvarsfullt producerade varor
och tjänster. Vi fortsätter att investera i samarbeten med intressenter för att hitta nya hållbara lösningar.
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Höjdpunkter inom hållbarhet 2018
Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete. Fazers ambitiösa väg mot 2030 består av fyra hållbarhetsmål
som hjälper oss att nå FN:s globala mål för hållbar utveckling genom mat. Hållbarhetsmålen är: 1) 50 % mindre utsläpp, 2) 50 %
mindre matsvinn, 3) 100 % ansvarsfulla inköp och 4) mer växtbaserat.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla huvudmarknader, med särskilt höga betyg i Ryssland och Finland. Fazer
rankades som det 3:e mest hållbara varumärket i Finland i Sustainable Brand Index 2018 och som det 4:e mest ansedda företaget i
Finland i T-Medias undersökning Reputation & Trust 2018.
Fazers initiativ 125 möjligheter till arbete utsågs till Årets rekryteringsåtgärd i Finland.
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro sjönk med 17 procent från nivån 2017 och med 46 procent från 2013.
Fazer Lab arrangerade en intern innovationsutmaning där team bestående av medarbetare skapade och utvecklade idéer för nya
produkter och tjänster. En innovation, ett hantverksbakat hampabröd, har redan lanserats på marknaden.
Vi fortsatte med våra åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk. 100 % av vår kakao var
ansvarsfullt upphandlad. Vi startade ett nytt odlarprogram i Côte d’Ivoire inom ramen för programmet Fazer for Better Cocoa.
Vi blev det första livsmedelsföretaget som gjorde ett vattenåtagande i Finland.
Fazer gjorde ett nytt femårigt åtagande för Östersjön genom Baltic Sea Action Group. Fokusområdena för det nya åtagandet är
cirkulär ekonomi, hållbar spannmålsodling, plan för vattenhushållning och utveckling av Fazers utbud.
Vår energiförbrukning per producerat ton ökade något till 0,86 MWh/ton från 0,85 MWh/ton 2017. Det berodde i huvudsak på
färre producerade ton samt ett ökat behov av nedkylning och uppvärmning på grund av varierande väderförhållanden. Andelen
förnybar elektricitet uppgick till 88 procent.
Vår totala avfallsmängd minskade jämfört med året innan. Utvecklingen är positiv, men ytterligare insatser behövs för att minska
avfallet. Återvinningsprocenten sjönk från 83 till 76 procent och mer avfall gick till energiproduktion. 97 procent av avfallet
återvanns eller användes för energiproduktion 2018.
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Fazer Food Services fortsatte med kampanjer för minskat matsvinn i restaurangerna. Vi nådde målen för minskat svinn i Norge och
Danmark. I Sverige var framstegen goda, medan vi i Finland fortsättningsvis måste intensifiera våra åtgärder för att minska svinnet.
Genom optimerade och mer hållbara förpackningar lyckades vi minska användningen av plast. Vi skapade en koncernövergripande
ambition för hållbara förpackningar och har förbundit oss att sluta att använda engångsartiklar i plast senast 2020.
Vi tog fram en vägledning för vår spannmålsvision. Vi ökade kännedomen om visionen och inledde ett pilotprojekt på odlingar för
att mäta effekterna.
Alla våra affärsverksamheter utökade sitt utbud av växtbaserade livsmedel och utvecklade nya växtbaserade produkter.
Fazer, Nokia och Nightingale Health genomförde ett forskningsprojekt inom ramen för programmet Fazer Brainhow gällande nya
verktyg som människor kan använda för att övervaka och kontrollera sin hälsa. Forskningen fokuserade på att förstå vilken inverkan
hjärnvänlig kost har på arbetsproduktivitet, kognitiv förmåga och livskvalitet.
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Vårt uppdaterade hållbarhetsarbete:
Koncernens hållbarhetsmål visar vägen
Under 2018 reviderade och uppdaterade vi vårt hållbarhetsarbete så att det bättre stöder vår omvandling till ett ledande
modernt hållbart matföretag med en gemensam riktning. Hållbarhet är integrerat i koncernstrategin och vårt synsätt på
hållbarhet ligger i linje med strategin samt den omarbetade varumärkespositioneringen. Tillsammans kommer de att ta oss
längre än någonsin tidigare.
Vi har valt fyra hållbarhetsmål som sammanfattar vår ambitiösa väg mot 2030. Vi valde just dessa mål för att de har globala effekter,
men också för att de uppmuntrar andra att delta i arbetet med att skapa en mer hållbar framtid.
Mål 1: 50 % mindre utsläpp
Klimatförändringarna är en utmaning som berör alla på vår planet. Livsmedelssystemet och dess utsläpp bidrar till
klimatförändringarna, och genom att vidta åtgärder för att minska effekterna av livsmedelsproduktionen kan vi göra skillnad.
Klimatförändringarna är också faktorer som har direkt inverkan på om våra råvaror är tillgängliga och åtkomliga till ett överkomligt
pris. Genom att göra vårt yttersta för att bekämpa klimatförändringarna framtidssäkrar vi samtidigt vår verksamhet. Utöver de
klimatpåverkande utsläppen ger det globala livsmedelssystemet också upphov till andra utsläpp i luft och på land, som vi också
måste minska.
Mål 2: 50 % mindre matsvinn
Ungefär en tredjedel av den mat som produceras globalt går förlorad eller slängs varje år, vilket har enorma negativa effekter på
klimat, vatten, mark och biologisk mångfald. Att minska matsvinnet är en av de viktigaste åtgärderna då det gäller att minimera de
negativa miljöeffekterna av livsmedel och samtidigt skapa ökat värde i verksamheten genom lägre kostnader.
Mål 3: 100 % ansvarsfulla inköp
Vår inverkan på människor, samhällen och möjligheten att försörja sig är inte begränsad till våra egna åtgärder; råvaruproduktion,
logistik och inköp medverkar i lika hög grad. Därför måste vi säkerställa hållbarhet i hela värdekedjan från odlare till konsument.
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Det kan vi göra genom att ställa tydliga krav på alla leverantörer och fästa särskild uppmärksamhet vid vissa värdekedjor, till exempel
kakao, palmolja, spannmål och soja.
Mål 4: Mer växtbaserat
Genom vår strategi vill vi stödja konsumenternas hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns starka vetenskapliga belägg för att
fiberrika växtbaserade livsmedel minskar risken för många sjukdomar. Växtbaserade livsmedel har betydligt mindre klimatpåverkan
än kött och mjölkprodukter. Vi utvecklar vårt utbud för att ta vara på de gynnsamma effekterna växtbaserade livsmedel har för
både människor och planeten.
Relevanshjul och mål för hållbar utveckling
De fyra hållbarhetsmålen för koncernen kompletteras av vårt Hållbarhetshjul – en översikt över relevanta hållbarhetsteman som
Fazer arbetar med. Dessa teman är nära sammanlänkade, men kan delas in i tre grupper: För människorna, För planeten och För
affärsverksamheten. Vi har också fastställt en åtgärdsplan som inkluderar viktiga åtgärder, mål och nyckeltal.
Vi har också fastställt på vilka sätt vårt arbete med dessa teman bidrar till att förverkliga FN:s globala mål för hållbarhet (SDG).
Vi är starkt dedikerade att stödja implementeringen av de globala målen och uppmuntrar en aktiv intressentdialog om dem. Vi ser
mat som en lösning och vet att livsmedelsindustrin kan bidra märkbart till att nå målen.
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Ledning av hållbarhetsfrågor
Vi har definierat tydliga roller och ansvarsområden för vårt hållbarhetsteam, -nätverk och -ledarskapsforum. Vår styrelse och
koncernens ledningsgrupp har den högsta bestämmanderätten i frågor relaterade till hållbarhet. Hållbarhetsarbetet på Fazer styrs av
vår företagsansvarspolicy, människorättspolicy, QEHS-policy och våra lednings- och verksamhetsprinciper samt våra etiska principer
som bygger på de tio internationella principerna i FN-initiativet Global Compact. Fazer-koncernen undertecknade FN-initiativet
Global Compact 2012.
Styrelsen
Godkänner etiska principer
Koncernens ledningsgrupp
Godkänner policyer och mål
Koncernchefen: yttersta ansvaret
Koncernens EVP, kommunikation och
varumärksledning: ansvarig för hållbarhet
Funktionschefer
Godkänner anvisningar
Affärsområden och affärsenheter
Implementerar hållbarhetsprogrammet och
strategiska riktlinjer samt fastställer mål

Ledarskapsforumet för
hållbarhet
Säkerställer att Fazer jobbar
enhetligt med hållbarhet inom
koncernen; definierar strategier,
policyer, riktlinjer, mål och
ståndpunkter på koncernnivå
Utvärderar, övervakar och
utvecklar hållbarhetsfrågor inom
koncernen
Säkerställer att överenskomna
åtgärder implementeras
Eskalerar och förbereder
frågor till rätt forum för
beslutsfattande

Fastställer fokusområdena inom hållbarhet
Följer anvisningar, principer och operativa modeller
Hållbarhetsteamet
Utvecklar hållbarhetsarbetet och stöder
implementeringen
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Nätverket för hållbarhet
Säkerställer att Fazer jobbar
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Sprider kunskap, färdigheter och
marknadssyn i olika länder och
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Engagera intressegrupperna
För att utveckla vår verksamhet och vårt utbud för vi en ständig dialog med alla våra intressenter – kunder, aktieägare, medarbetare
och andra aktörer i värdekedjan – samt med forskarvärlden, icke-statliga organisationer, lokalsamhällen, beslutsfattare och
myndigheter. Vi förtjänar deras förtroende genom öppenhet och transparens. Deras insikter hjälper oss att förutse förändringar i
konsumtionsmönster och lagstiftningen. Vi återgäldar detta genom att aktivt dela med oss av information och stödja till exempel
forskningsinitiativ om hälsa, kost och andra hållbarhetsteman.
Vi samarbetar med olika organisationer inom hållbarhet. Till dessa organisationer hör Baltic Sea Action Group, WWF Finland,
Climate Leadership Coalition, EAT, Hållbar Livsmedelskedja, SOS Barnbyar, Lake Vesijärvi Foundation, Högholmens djurpark och
olika universitet.
Vi har identifierat våra viktigaste intressegrupper och definierat flera metoder för att engagera dem.

Intressegrupper

Kanaler för dialog och engagemang

Konsumenter

Dagliga möten, konsumentservice,
Genom direkt samverkan både online och i våra caféer,
undersökningar, webbplatser och sociala bageributiker och restauranger lär vi oss vad människor
medier, förpackningar, besök
uppskattar. Vi omvandlar dessa konsumentinsikter till
nya produkter och tjänster. Konsumenterna måste
kunna lita på att våra produkter och tjänster håller hög
kvalitet och är säkra. Vi måste tillhandahålla tillförlitlig
information om våra produkter och tjänster samt om
Fazer som företag.

Kunder

Möten och samarbeten, enkäter,
nyhetsbrev, system för kundfeedback,
kundevenemang
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Vi har nära kundrelationer. Vi skapar mervärde genom
både tjänster och produkter som är av hög kvalitet och
rätt för konsumenterna.
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Intressegrupper

Kanaler för dialog och engagemang

Aktieägare

Bolagsstämma och årsredovisning,
Vi ger aktieägarna tidsmässigt anpassad och relevant
tertialrapporter och tertialmöten,
information i sådana kanaler som passar dem bäst.
andra regelbundna evenemang som
exempelvis sommarmötet, webbplats för
aktieägarna

Medarbetare

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

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

Leverantörer

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

Vi har nära leverantörsrelationer och vi samarbetar med
våra leverantörer inom exempelvis temat hållbarhet.

Samhälle (myndigheter och
regeringar, medier, ickestatliga organisationer och
lokalsamhällen)

Möten, partnerskap och samarbete,
enkäter, evenemang

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

Universitet och
forskningsinstitut,
startupföretag

Partnerskap och samarbete

Genom partnersamarbeten och genom att kombinera
egen forskning med samarbete med universitet och
startupföretag breddar vi vår egen expertis och
förbättrar vår förmåga att lansera hållbara innovationer
som gör skillnad i samhället.
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För människorna
Som en del av vår vision att skapa meningsfulla matupplevelser vill vi säkerställa att produkter och tjänster som främjar
hälsa och välmående är lättillgängliga för människor. Genom att förespråka växtbaserad kost vill vi ha positiv inverkan på
människors hälsa samtidigt som vi minskar miljöpåverkan. Vi vill också skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för våra
medarbetare och ge dem möjligheter att utvecklas.
Vårt centrala mål då det gäller människorna är att öka det växtbaserade utbudet. Fazer vill leva upp till konsumenternas ökande
behov av mer hälsosamma och hållbara livsstilar. Det finns ökande möjligheter på marknaden för växtbaserade produkter. Trenden
att äta mer grönsaker och mindre kött tillämpas inte längre av några få utan håller på att bli etablerad, och vi vill vara i centrum för
denna trend.
Andra viktiga människorelaterade teman för Fazer är hälsa och kost, intressentdialoger, mänskliga rättigheter, medarbetarnas hälsa
och säkerhet, mångfald och inkludering, kvalitet och livsmedelssäkerhet samt ansvarsfull marknadsföring. Vi vill främja medarbetarnas
hälsa och välmående. Vi följer FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och de tillhörande processerna. Vi har
genomfört utvärderingar av våra olika affärsverksamheters inverkan på de mänskliga rättigheterna utifrån dessa principer. Mångfald
är också en nyckelfaktor för oss i vår omvandling till ett modernt hållbart matföretag. Vi vill att vår företagskultur präglas av
mångfald och inkludering, och att alla medarbetare ska få uppleva en jämlik arbetsplats med en motiverande, respektfull och säker
arbetsmiljö.
Arbetet 2018
Hälsotrenden är fortsatt stark och för att svara på människors intresse för ökat välmående introducerade vi flera nya produkter
och kampanjer. Fazer Brainhow, vårt forskningsprogram som studerar kognitiv förmåga genom mat, gjorde fina framsteg och
fler produkter kommer att förses med Brainhow-symbolen 2019. I början av 2018 arrangerade Fazer Food Services Finland en
Fazer Brainhow-restaurangkampanj. Fazer, Nokia och Nightingale Health genomförde ett forskningsprojekt gällande nya verktyg
som människor kan använda för att övervaka och kontrollera sin hälsa. Inom projektet tillhandahöll Fazer studiedeltagarna med
hjärnvänliga brainfood-måltider.
Alla Fazers affärsverksamheter fokuserade på att öka utbudet av växtbaserade livsmedel: Fazer Lifestyle Foods lanserade åtta nya
produkter i Fazer Yosa-produktsortimentet, Fazer Bageri lanserade en ny produkttyp för hälsosammare snacks, Fazer Konfektyr
lanserade en ny veganchoklad och Fazer Food Services fortsatte att utveckla recept för vegetariska och veganska alternativ samt
arrangerade utbildning för medarbetarna för att främja användningen av mer grönsaker i matlagningen. Av Fazer Food Services
inköp utgjorde grönsaker 37,7 procent 2018. Vi samarbetade också med universitet och forskningsnätverk, startup-företag och
icke-statliga organisationer.
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PERSONALENS ÅLDERSFÖRDELNING, %

PERSONALENS KÖNSFÖRDELNING

Kvinnor 60 %
Män 40 %

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

FI

SE

Under 20 år
20–29 år

RU

DK

NO

EE

30–39 år
40–49 år

LV

LT Totalt

50–59 år
60 år eller mera

SÄKERHETSOBSERVATIONER

OLYCKSFALLSFREKVENS
Antal olycksfall per miljon arbetstimmar

15000
12000
9000
6000

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

13 5605)
12 1544)

7 305 2)

7 698 3)

2015

2016

5 285 1)

3000
0

2014

2017

2018

15,0
12,5

12,1

11,3
9,4

2014

2015

1) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr och Fazer Bageri

2016

2017

2018

2) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri och
Fazer Food Ser vices Finland
3) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices Finland, Fazer Kvarn och Fazer Cafés
4) Siffrorna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices Finland, Fazer Kvarn och Fazer Cafés
5) Sifforna omfattar Fazer Konfektyr, Fazer Bageri,
Fazer Food Ser vices, Fazer Lifestyle Foods, Fazer Retail

I våra utvärderingar av inverkan på de mänskliga rättigheterna har vi identifierat potentiella negativa effekter av vår verksamhet,
inklusive förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden. Detta arbete fortsätter.
Vi har fortsatt att hantera och förbättra ansvarstagande i fråga om kvalitet, arbetshälsa, arbetssäkerhet och miljö (QEHS) genom
både interna program och tredjepartscertifiering av våra ledningssystem.
Under 2018 hade vi inga återkallelser som gällde livsmedelssäkerhet. Fazer Food Services egenkontroll av livsmedelssäkerheten
digitaliserades och alla processer finjusterades i hela Norden. Vi lyckades certifiera alla våra interna produktionsanläggningar enligt
den globala standarden för livsmedelssäkerhet (FSSC 22000). Vi utvärderade riskerna för livsmedelsbedrägerier inom alla industriella
verksamheter och inledde förebyggande åtgärder på koncernnivå.
Frekvensen av olyckor som leder till sjukfrånvaro sjönk med 17 procent från nivån 2017 och med 46 procent från 2013.
Under 2018 gjordes stora satsningar på säkerhetskommunikation i hela företaget. Nya videor, e-utbildningar och andra material
producerades för att öka medvetenheten och kunskaperna i frågan.
Olycksfallsfrekvens

Antal olycksfall per miljon arbetstimmar

Fazer Bageri
Fazer Konfektyr
Fazer Food Services
Totalt i koncernen
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Antal anställda per land 31.12.2018

2018

6 952
3 581
2 894
1 048
529
296
265
131

Finland
Sverige
Ryssland
Danmark
Norge
Lettland
Litauen
Estland

Fazer Campus, vår nya plattform för e-utbildning, lanserades 2018 och är tillgänglig för alla Fazer-medarbetare. Under 2018
fokuserade vi på att öka det interna entreprenörskapet och smidigheten. Till exempel ordnades innovationstävlingen Fazer
Innovation Challenge våren 2018. Den gav alla Fazer-medarbetare en chans att vidareutveckla bra idéer, lära sig nya saker och
arbeta med människor från olika håll i företaget.
År 2017 publicerade vi riktlinjer för hantering av trakasserier. Under 2018 fortsatte vi detta arbete och införde ett tvärfunktionellt
team att jobba med integration och mångfald och utsåg en mångfaldschef på Fazer. Vi fokuserade på att öka medvetenheten om
mångfald och inkludering. Riktlinjer för mångfald inkluderades i rekryteringsinstruktionerna.
Framöver
Under de kommande åren fortsätter vi att implementera vår HR-vision 2022. Vi utvecklar kompetenser inom HRinformationssystem (HRIS) och analys. Vi utvecklar också rollbyte och arbetsrotation. Vårt mål är att skapa en kultur där våra
medarbetare presterar, deltar och utvecklar tillsammans. Det innebär att ta initiativ, se längre än till att slutföra den egna uppgiften,
förstå effekterna av den egna insatsen och ta ansvar för resultatet. Vi investerar i att stärka våra ledarskapskompetenser på
koncernnivå och ökar det interna entreprenörskapet och smidigheten. Ledarskapsprogrammet Fazer Lead kommer att börja testas
2019. E-utbildning i mångfald och inkludering lanseras under 2019. Temat mångfald inkluderas i rekryteringsutbildningar.
E-utbildning om kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet samt andra hållbarhetsteman kommer att introduceras för att öka medvetenheten
och kompetensen överlag. Vi fortsätter att bygga upp en säkerhetskultur där alla medarbetare deltar. Vi fortsätter också att vidta
förebyggande åtgärder för livsmedelsskydd och livsmedelsbedrägerier.
Vi fortsätter att investera i FoU, utveckling av produkter och tjänster samt nya råvaror och tekniker för att bredda utbudet av
hälsosamma växtbaserade produkter inom alla affärsverksamheter. Vi utvärderar målet och målformuleringen att öka utbudet av
växtbaserade livsmedel. Kommunikationen med relevanta intressenter kommer att ha en viktig roll i vårt fortsatta arbete.

Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Växtbaserat utbud; hälsa och kost

•

•

Alla Fazers affärsverksamheter
fokuserade på att öka utbudet av
växtbaserade livsmedel

•

Food Services ordnade en Fazer
Brainhow-restaurangkampanj i
början av 2018

•

Aktiv dialog

•

Vi organiserade och deltog i flera
intressentevenemang

Intressentdialog

Erbjuda lättillgängliga produkter och
tjänster för att främja hälsa och välmående och därigenom möjliggöra
meningsfulla matupplevelser för alla

•

Främja växtbaserad kost som kan
minska miljöpåverkan och har positiv
inverkan på människors hälsa

•

Koncernmålet är mer växtbaserat

•

Genom en engagerande intressentdialog säkerställer vi att Fazer har
intressenternas stöd och förtroende
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Mänskliga rättigheter

•

•

I våra utvärderingar av inverkan
på de mänskliga rättigheterna har
vi identifierat potentiella negativa
effekter av vår verksamhet, inklusive
förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden.

•

Vi förde en dialog om mänskliga
rättigheter och deltog i kampanjen
#ykkösketjuun som genomfördes av
medborgare, organisationer inom
det civila samhället, företag och
fackföreningar för att förespråka
obligatorisk efterlevnad av de mänskliga rättigheterna

•

Diskussionen om mänskliga rättigheter fortsatte med kunder och
leverantörer

•

Olycksfrekvensen sjönk med 17 %
från nivån 2017 och med 46 % från
2013

•
Erbjuda alla medarbetare en jämlik
arbetsplats, motiverande och
meningsfullt arbete och trygg arbets- •
miljö

Ökad medvetenhet och kompetens
inom arbetssäkerhet

Mångfald och inkludering är en
nyckelfaktor i vår omvandling till ett
modernt hållbart matföretag

•

Fortsatte att jobba med riktlinjerna
för hantering av trakasserier, som
lanserades 2017

•

Inkluderade riktlinjer för mångfald i
rekryteringsinstruktionerna

Medarbetares hälsa och säkerhet

•

•

Mångfald och inkludering

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

Ansvarsfull marknadsföring

•

•

•

Respekt för mänskliga rättigheter
och eftersträvan av jämlikhet och
tolerans för inkludering och acceptans och starka relationer

Arbetssäkerheten är en central
del av välmående på jobbet i alla
Fazers produktionsenheter och
restauranger

Eftersom vi är ett matföretag är det •
ytterst viktigt för affärsverksamheten
att vi kan garantera säkra produkter
av hög kvalitet

I marknadsföringspolicyn fastställs
de grundläggande principerna för
marknadskommunikation inom hela
Fazer-koncernen
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Fortsatt starkt fokus på säkerhetskulturen

Fazer Food Services egenkontroll av
livsmedelssäkerheten digitaliserades
och alla processer finjusterades i hela
Norden

•

Utvärderade riskerna för livsmedelsbedrägerier i fråga om råvaror inom
alla industriella verksamheter

•

Identifierade tre fall som stred mot
marknadsföringspolicyn. Efter intern
granskning stoppades dessa kampanjer
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För planeten
Till följd av det ökande behovet att agera på klimatförändringarna och olika miljöfrågor, till exempel förlusten av biologisk
mångfald, fortsätter vi att utveckla hållbara lösningar som främjar både människornas och planetens välmående. Vi vill agera
hållbart i hela leverantörskedjan och minimera de negativa miljöeffekterna av vår verksamhet.
Koncernmålet i fråga om miljöansvar är 50 procent mindre utsläpp och 50 procent mindre matsvinn. Att öka andelen förnybara
energikällor och vidta åtgärder för energieffektivisering utgör en viktig del av Fazers åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna.
Vi genomför åtgärder för att minska avfallet inom hela koncernen och fokuserar på att minska matsvinnet och återvinna våra
biprodukter för ökad cirkulär ekonomi.
Andra viktiga hållbarhetsteman för Fazer är vattenfrågan, förpackningar, djurskydd, biologisk mångfald och hållbart lantbruk. Vi
bedömer hela tiden de vattenrelaterade riskerna i värdekedjan och deltar i kollektiva åtgärder för att utveckla en mer hållbar
vattenhantering. Våra förpackningar har optimerats för att minska användningen av plast och vi strävar efter ett slutet kretslopp
genom att använda återvinningsbara förpackningar och öka andelen återvinningsbart material. Fazers spannmålsvision är ett viktigt
led i vårt arbete med att stödja ett hållbart lantbruk. Vi har förbundit oss att upprätthålla de globala ekosystemen genom att följa
WWF:s Fiskguide, våra åtaganden gällande skogsskövling, palmolja och soja samt World Cocoa Foundations kakao- och skogsinitiativ
(Cocoa and Forests Initiative).
Arbetet 2018
I mars 2018 blev Fazer det första livsmedelsföretaget som gjorde ett vattenåtagande i Finland. I och med detta åtagande
vill vi förbättra och utveckla hanteringen av vatten genom åtgärder i verksamheten och värdekedjan. Ett projekt för
avloppsvattenkvaliteten genomfördes på de industriella anläggningarna i Finland med fokus på Fazer Konfektyrs och Fazer Bageris
produktionsanläggningar.

ENERGIFÖRBRUKNING/PRODUKTIONSMÄNGD
MWh/ton
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Vi började implementera vår omarbetade långsiktiga energiplan. Vårt mål är att minska vår energiförbrukning per producerat ton
med 20 procent senast 2020. Vi ökade fokuseringen på våra investeringar och åtgärder relaterade till energieffektivisering. De stora
bagerierna i Finland fortsatte att genomföra självutvärderingar enligt bästa praxis för energieffektivisering.
Att minska matsvinn och annat avfall har varit ett av Fazers viktigaste fokusområden sedan många år. På Fazer Bageri analyserade vi
hur mycket brödavfall vi producerar från produktion till konsumtion för att förstå var vi har störst inverkan.
Genom optimerade och mer hållbara förpackningar har vi lyckats minska användningen av plast. Fazer Bageri Finland har
satt som mål att minska användningen av plast med 20 procent senast 2025. Sedan 2017 har Fazer Bageri Sverige minskat
plastförpackningarna med 81 ton. Enbart för Oululainen Reissumies-produkterna har vi sparat 27 ton plast om året.
Vi fortsatte resan mot målet att uppfylla vårt åtagande för palmolja och ökade andelen segregerad palmolja, även om vi inte nådde
målet för 2018. Vi fortsatte dialogen med leverantörer om hållbara alternativ av vegetabiliska oljor. Vi erbjuder ekologiska alternativ
utifrån konsumenternas och kundernas behov. Fazer Kvarn Sverige var en av de nominerade finalisterna till hållbarhetspriset Garant
Ekostjärna 2019.
Vi förde en dialog med djurskyddsorganisationer. Mot bakgrund av FN:s IPPC-rapport och torkan under sommaren, var minskning
av våra klimatutsläpp också ett viktigt fokusområde för våra intressenter under 2018. Vi fick även se våra kunder förbinda sig att
minska sina CO2-utsläpp i värdekedjan.
Vidare genomförde vi år 2018 ett stort antal aktiviteter för att förverkliga Fazers spannmålsvision. Vi utarbetade ett dokument med
riktlinjer för hur spannmålsvisionen ska implementeras. Dessutom deltog vi i evenemang med intressenter för att öka kännedomen
om visionen. Vi inledde pilotprojekt för att mäta effekterna av visionen och genomförde revisioner för att följa upp framstegen.
Vi gick med i World Cocoa Foundations initiativ Cocoa and Forests Initiative och gjorde ett åtagande till att ingen skogsmark längre
ska ställas om för kakaoproduktion, skogsskövlingen ska upphöra och skogsområden ska återställas. Åtgärderna relaterade till dessa
mål ska inkludera uppföljningssystem för spårbarhet. Dessa kommer att fokusera på långsiktigt hållbar kakaoproduktion samtidigt
som produktiviteten höjs så att det går att odla mer kakao på mindre areal. Detta är möjligt genom bättre plantor och utbildning i
goda jordbruksmetoder samt genom mer hållbara inkomstmöjligheter och diversifierade inkomstkällor för kakaoodlarna.

AVFALLSHANTERING

Till åter vinning 76 %
Utnyttjats som energi 21 %
Till soptippen 3 %

Framöver
Vi fortsätter att följa och minska vår klimatpåverkan. Vi har förbundit oss att minska våra CO2-utsläpp i hela värdekedjan, även för
de delar där vi inte har direkt kontroll. Vi fokuserar också på materialeffektivisering och nationella initiativ mot matsvinn. Under
2019 ska vi skapa koncernövergripande riktlinjer för beräkning av CO2-utsläpp och matsvinn samt nyckeltal för dessa. Vi förbereder
ett åtagande för djurskydd baserat på dialoger med djurskyddsorganisationer och leverantörer.
Vi fortsätter att verkställa våra åtaganden gällande avfall och svinn, vattenhantering, energi, Östersjön, kakao, palmolja, spannmål,
soja och fisk.
Vi tror att jordbruks- och livsmedelssektorn kan ha en stor roll i att bromsa den globala uppvärmningen. Detta är en sak som vi ska
beakta i vårt arbete.
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Matsvinn och biprodukter

•

•

Fortsatte att minska avfallet och
matsvinnet och med aktiviteter för
att öka återvinningen

•

Analyserade hur mycket brödavfall
vi producerar från produktion till
konsumtion

•

Följa EU-direktivet om energieffek•
tivisering (2012), vilket kräver att
alla EU-länder använder energi mer
effektivt, med målet att nå en minskning på 20 procent senast 2020

Fortsatte att verkställa den långsiktiga energiplanen med målet att
minska vår energiförbrukning per
producerat ton med 20 procent
senast 2020

•

Följa Europeiska kommissionens
förslag (2016) om det nya målet på
30 procent senast 2030

•

Ökade fokuseringen på våra investeringar och åtgärder relaterade till
energieffektivisering

•

Koncernmålet om 50 procent
mindre utsläpp

•

Vatten som en viktig ekonomisk,
•
politisk och social fråga. Vattenkrisen rankades som en av de största
globala riskerna vid World Economic
Forum 2016
•

Blev det första livsmedelsföretaget
som gjorde ett vattenåtagande i
Finland för att förbättra vattenhanteringen

Minska mängden plastavfall och
upphöra att använda plast i engångsförpackningar, enligt Europeiska
kommissionens riktlinjer

•

Utvecklade vårt förhållningssätt till
hållbara förpackningar

•

Minskade användningen av plast
genom optimerade förpackningar

Säkerställa djurskyddet som en del
av koncernmålet om 100 procent
ansvarsfulla inköp

•

Förde en dialog med djurskyddsorganisationer

•

Arbetade med djurens rättigheter,
och mer specifikt med burfria ägg,
mjölkproduktion och användningen
av antibiotika

Energieffektivisering

Vattenhantering

Förpackningar

Djurskydd

•

•

Halvera matsvinnet och minska de
globala livsmedelsförlusterna senast
2030, enligt mål 12.3 i de Globala
målen för hållbar utveckling (SDG)
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Ett projekt med fokus på avloppsvattenkvaliteten på de industriella
anläggningarna i Finland fortsatte för
Fazer Konfektyrs och Fazer Bageris
produktionsanläggningar
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Vad

Varför

Biologisk mångfald

•

Vikten av biologisk mångfald för jord- •
bruket och livsmedelsproduktionen

•

Koncernmålet är mer växtbaserat

Klimatförändringar

Hållbart lantbruk

•

Viktiga åtgärder 2018

Leva upp till FN:s klimatmål enligt
Parisavtalet att den globala temperaturökningen ska hållas ”långt under
2 °C”

•

Koncernmålet är 50 procent mindre
utsläpp

•

Koncernmålet är 100 procent
ansvarsfulla inköp

Nyckeltal, miljö

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)
Total avfallsmängd (ton), varav
Till återvinning (%)
Utnyttjats som energi (%)
Till soptippen (%)

Arbetade med att tillämpa våra
löften i vårt åtagande mot skogsskövling gällande de viktigaste råvarorna:
palmolja, soja samt pappers- och
massabaserade förpackningar

•

Använde ekologiska råvaror, främst
inom Fazer Food Services och Fazer
Bageri

•

Anslöt oss till Cocoa and Forests
Initiative

•

Undersökte möjligheter till koldioxidsnål teknik.

•

Inledde pilotprojekt för att börja
bedöma CO2-utsläppen utifrån data
om råvaruinköp

•

Utarbetade ett dokument med riktlinjer för hur Fazers spannmålsvision
ska implementeras

•

Inledde pilotprojekt på odlingar för
att mäta resultaten av Fazers spannmålsvision

2018

2017

2016

586 218
506 768
0,86
923 431
1,58
562 843
0,96
0,14
83 505
76 %
21 %
3%

595 110
507 819
0,85
875 117
1,47
567 019
0,95
0,15
86 991
83 %
14 %
3%

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

Nyckeltalen omfattar Fazers industriella produktionsanläggningar (Fazer Bageri, Fazer Konfektyr, Fazer Food Services och Fazer Lifestyle Foods).
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För affärsverksamheten
Att säkerställa kontinuiteten i vår affärsverksamhet är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Verksamhetens lönsamhet är en
förutsättning för tillväxt, utveckling och sysselsättning. Vår verksamhet är rättvis och transparent.
Vårt koncernmål när det gäller ansvarsfull affärsverksamhet är 100 procent ansvarsfulla inköp. Det är av yttersta vikt för oss
att säkerställa att hela vår värdekedja är hållbar, från råvaruproduktion till konsumenter. Vi för en fortlöpande dialog med våra
leverantörer för att utveckla det miljömässiga, sociala och ekonomiska ansvaret i våra inköp. Vi har hållbarhetskrav för våra
leverantörer och övervakar och granskar deras verksamhet systematiskt. Vi använder ett riskhanteringsverktyg för att identifiera och
bedöma riskerna förknippade med våra råvaror.
Andra viktiga teman för hållbara affärsmetoder är etiska principer, lönsamhet och tillväxt, delat värde, forskning och innovation
samt varumärkesvärde. Genom en hållbar, lönsam tillväxt kan vi anställa och sysselsätta personal samt utveckla vårt sortiment. Den
gör det också möjligt för oss att genomföra projekt och program, såsom till exempel våra kakaoodlarprogram och vetenskapliga
forskningsinitiativ, som gynnar samhället. Vi strävar efter att ständigt utveckla vårt varumärkesvärde, förbättra vårt anseende och nå
ut till nya konsumenter med vårt budskap om meningsfulla matupplevelser.
Arbetet 2018
Vi fortsatte med våra åtaganden för ansvarsfulla inköp av kakao, spannmål, soja, palmolja och fisk. Under 2018 var all vår kakao
ansvarsfullt upphandlad, antingen genom certifieringar enligt UTZ, Rainforest Alliance eller Fairtrade Cocoa Programme eller
genom våra egna direkta program. Vi övervakade vårt kakaoprogram i Nigeria och öppnade två nya skolor för att stödja utbildning i
odlarsamhället. Dessutom startade vi ett nytt program i Côte d’Ivoire.
Vi upphandlade 100 procent RSPO-certifierad palmolja via de tre olika handelssystemen Segregated, Mass Balance och Book
& Claim. Vårt mål för 2018 var att använda 100 procent segregerad palmolja inom Fazer Konfektyr, men vi lyckades inte riktigt
nå målet: 96 procent av den använda palmoljan var segregerad och den återstående andelen köptes genom Mass Balance och
Book & Claim. Vi hade samma utmaning redan 2017 och fortsätter att jobba med att finna en lösning som skulle säkerställa
tillgången till segregerad palmolja i önskad mängd och för alla produkter. Vi beslutade också oss för att täcka skillnaden genom
småbrukarcertifikat för att stödja småbrukarna inom palmoljeproduktionen.
År 2018 uppnådde vi vårt mål om 100 procent certifierad soja. Fazer köpte certifikat för 35 procent av helheten, emedan 65
procent täcktes av våra leverantörer. Fazer-caféerna serverar enbart certifierat kaffe. Vi följer fortsättningsvis WWF:s Fiskguide i
våra restauranger och caféer.
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STATUS, HÅLLBAR KAKAO

STATUS, HÅLLBAR PALMOLJA

RSPO-certifierad palmolja (inkl.
alla RSPO handelssystem) 100 %
Segregerad 46,92 %
Mass Balance 1,4 %
Book & Claim / GreenPalm-certifikat 51,68 %

Kakao inhandlat enligt Fazers
kakaoprogram 100 %
Certifierad 75 %
Direkta hållbarhetsprogram 25 %

STATUS, HÅLLBAR SOJA

FAZERS ANVÄNDNING AV PALMOLJA PER AFFÄRSOMRÅDE

RSPO-certifierad palmolja
(inkl. alla RSPO
handelssystem) 100 %
Fazer Bageri 63,9 %
Fazer Konfektyr 34,1 %
Fazer Food Services 2,1 %

Certifierad soja 100 %
Certifikat av leverantörer 65 %
Certifikat av Fazer 35 %

STATUS, HÅLLBAR FISK
100
90
80
70
60
50
40
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0

Grönlistad fisk (Finland och
Sverige, inkl. certifierad fisk) 77 %
Grönlistad fisk Finland 76 %
Grönlistad fisk Sverige 80 %

Att säkerställa kontinuiteten och lönsamheten i vår affärsverksamhet är en förutsättning för hållbar tillväxt och utveckling. Vi skapar
mervärde för kunderna, konsumenterna, samhället som helhet och ägarna. Vår värdeskapande process är resultatet av ömsesidigt
gynnsamt samarbete med ett stort antal intressenter, experter och lokalsamhällen.
Vårt anseende låg fortsättningsvis på en bra nivå på alla huvudmarknader, med särskilt höga betyg i Ryssland och Finland. Vi följer
regelbundet upp hur vårt anseende utvecklas i våra verksamhetsländer och anser att det är en viktig faktor i förberedelserna för
internationell expansion.
Investeringar i forskning och innovation hjälper oss att säkerställa en lönsam verksamhet även i framtiden. Fazer Lab ordnade en
intern innovationsutmaning där team bestående av Fazer-medarbetare skapade och utvecklade idéer för nya produkter och tjänster.
Ett av resultaten, ett hantverksbakat hampabröd, har redan lanserats på marknaden. Utmaningen var även ett sätt att främja en
kultur av internt entreprenörskap och öppen innovation inom företaget. Under året samarbetade vi också med flera universitet och
forskningsinstitut för att öka vetenskapliga kunskaper om hälsa och kost.
Vår verksamhet följer våra etiska principer som gäller alla medarbetare inom alla affärsområden och verksamhetsländer. Dessa
principer grundar sig på våra värderingar och FN-initiativet Global Compact, vars syfte är att främja hållbar utveckling hos företag
och öka företagens samhällsansvar. Vi genomför utvärderingar av inverkan på de mänskliga rättigheterna för att upptäcka potentiella
negativa effekter av vår verksamhet och etablera förebyggande åtgärder och klagomålsförfaranden. Vår syn på mänskliga rättigheter
grundar sig på FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och tillhörande process.
Vi har förnyat och utökat vårt visselblåsarsystem. Det fungerar som en klagomålsmekanism även för tredje part, som nu kan
rapportera upptäckta eller misstänkta brott mot företagets policyer eller regler. Under 2018 rapporterades 18 fall via systemet.
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DISTRIBUERING AV EKONOMISKT VÄRDE, M€

SKATTER OCH ARBETSGIVARAVGIFTER FÖR PERIODEN, M€

Personal 545,2
Samhälle 24,2
Ägare 60,7
Finansiärer 2,3
Utveckling av
affärsverksamhet 36,2

Inkomstskatter 22,4
Fastighetsskatter 1,1
Arbetsgivaravgifter 109,8
Övriga skatter 0,5

*)
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Dessa gällde i huvudsak HR-frågor och QEHS. Fallen har utretts internt och nödvändiga åtgärder vidtagits. Tre utredningar pågår
fortfarande.
Vi förbinder oss vid att förhindra förekomsten av mutor i alla våra verksamheter. Vi har bedömt riskerna i vår verksamhet och
övervakar risker i alla våra affärsverksamheter systematiskt. Vi har ett omfattande program för bekämpning av mutor, vilket inkluderar
bland annat en policy för bekämpning av mutor samt utbildning och e-utbildning, rutiner för gåvoregistrering, interna revisioner och
bedömning av motpartsrisker.
Framöver
Det nya hållbarhetsarbetet implementeras inom alla affärsområden och funktioner. Vi koncentrerar oss på implementeringen genom
att fokusera på koncernens hållbarhetsmål och ta hänsyn till affärsbehoven och fokusområdena inom varje enskilt affärsområde.
Vi utvecklar problemhantering och riskhantering ur hållbarhetsperspektiv. Vi fortsätter att följa upp vårt anseende.
Tillsammans med funktionerna för inköp, QEHS och juridik utvecklar vi inköpsprocesserna för att säkerställa ansvarsfullhet och
efterlevnad i hela värdekedjan. Vi ser över våra leverantörskrav gällande både direkta råvarukategorier och indirekta tjänster. Vi jobbar
också för att öka förståelsen för dessa krav bland leverantörerna. Vi fortsätter att utveckla transparens och spårbarhet i vår omfattande
värdekedja. Genom att upprätthålla goda relationer till våra leverantörer, säkerställer vi tillgången på högklassiga råvaror i framtiden.
Vi fortsätter att utveckla arbetet gällande kategorier som förpackningar och ägg där vi strävar efter att nå högsta möjliga
hållbarhetsnivå. Arbetet med nuvarande fokusområden – kakao, soja, palmolja, spannmål och fisk – fortsätter också.
Vi vill förtjäna det förtroende som våra intressenter visar och utveckla hållbarhetsarbetet tillsammans med dem. Vi är övertygade om
att samarbete kan ge upphov till nya innovationer och lösningar, och därför har vi ett samarbetsinriktat tillvägagångssätt.
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Vad

Varför

Viktiga åtgärder 2018

Etiska principer och mänskliga rättigheter

•

Följa våra etiska principer i alla
affärsverksamheter och uppmuntra
samarbetsparter att göra detsamma

•

Förnyade och utökade vårt visselblåsarsystem så att det även inkluderar
tredje part

Rättvis värdekedja

•

Stärka samarbetet i värdekedjan

•

•

Säkerställa att såväl råvaror och
förpackningsmaterial som tjänster
produceras på ett hållbart sätt

Inhandlade 100 procect hållbar
kakako, 100 procent RSPO-certifierad palmolja och 100 procent
certifierad soja. Fortsatte med andra
prioriterade råvaror: spannmål och
fisk

•

Etablerade ett nytt direkt kakaoprogram i Côte d’Ivoire och övervakade
programmet i Nigeria

•

Utveckla livsmedel genom investering •
i livsmedelsvetenskap

•

Investera i teknik och råvaror för att
ta fram växtbaserade nyheter

Arrangerade innovationsutmaningen
Fazer Innovation Challenge för att
skapa och utveckla idéer för nya
produkter och tjänster

•

Skapa delat värde genom lönsamhet
och tillväxt

•

Vara en del av samhället

•

Säkerställa varumärkesvärdet och
förtjäna intressenternas förtroende

•

Implementera vår mission ”Mat med
mening”

Forskning och innovationer

Lönsamhet och tillväxt; delat värde

Varumärkesvärde

Genererat och distribuerat ekonomiskt värde, M€

Genererat ekonomiskt värde:
Kunder (omsättning, övriga rörelseintäkter, finansiella intäkter, intäkter från försäljning av
anläggningstillgångar)
Leverantörer
Direkta inköp
Indirekta inköp
Operativa investeringar
Tilläggsvärde
Distribuerat ekonomiskt värde:
Personal (löner och övriga personalkostnader)
Samhälle (skatter och donationer)
Ägare (dividender)
Finansiärer (finansiella kostnader)
Ekonomiskt värde kvar i verksamheten
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•

Skapade mervärde för kunder,
konsumenter, samhället som helhet
och ägarna genom samarbete med
många olika intressenter

•

Förnyade Fazers varumärkesposition som inkluderar hållbarhet:
”Northern Magic. Made Real.” för
att säkerställa att vi är relevanta för
konsumenterna även i framtiden

2018

2017

1 628

1 657

-572
-337
-51
669

-586
-327
-62
682

-545
-24
-61
-2
36

-561
-23
-38
-3
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Certifikat för ledningssystem på Fazer 2018
Standarder för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet

Fazer Konfektyr
Vanda
Villmanstrand
Högfors
Fazer Bageri Finland
Vanda
Lahtis
Lahtis (crisp)
Villmanstrand
Uleåborg
Fazer Bageri Sverige
Eskilstuna
Stockholm kontor
Lidköping
Lund
Umeå
Fazer Bageri Ryssland
Smolenskaja
Murinskij
Neva
Zvezdnyj
Fazer Bageri Baltikum
Ogre
Kaunas
Fazer Lifestyle Foods
Fazer Kvarn Lahtis
Fazer Kvarn Lidköping
S:t Karins
Fazer Food Services
Restauranger i Finland
Restauranger i Sverige
Restauranger i Danmark
Restauranger i Norge
Produktionsköket i Tallinn

ISO
9001

ISO
14001

X
X
X

X
X
X

ISO
50001

Standarder för livsmedelssäkerhet

OHSAS
18001

FSSC
22000

X
X
X

X
X
X

ISO
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

AIB

X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

ISO 9001

Kvalitet

ISO 14001

Miljö

ISO 50001

Energi

OHSAS 18001

Arbetshälsa- och säkerhet

FSSC 22000

Livsmedelssäkerhet

ISO 2200

Kvalitet och livsmedelssäkerhet

IFS

Säkerhet- och kvalitet av livsmedelsprocesser och -produkter

AIB

Livsmedelssäkerhet

SMETA 4-pillar Revision av etisk handel
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SMETA
4-pillar

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

IFS

Etisk handel

