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Vi fokuserar på matupplevelser
Med fokus på matupplevelser, gör Fazer det möjligt 
att njuta av dagens bästa stunder. 

1891 öppnade den unge Karl Fazer sitt första 
konditori, med missionen att skapa mat med mening 
– och en passion för att skapa stunder av glädje för 
alla människor runt omkring honom.

Fazer formar framtidens smaker, traditioner och 
matupplevelser förankrade i vårt unika arv och 
baserade på djupa konsumentinsikter. Vi fokuserar 
på innovationer för att skapa hållbara matlösningar
för framtiden. 

Fazer fokuserar på snabbrörliga 
konsumentprodukter.
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Omsättningen för Fazers kvarvarande 
verksamhet uppgick till 1,1 miljarder euro 
Koncernen sysselsatte 8 800* personer i 
den kvarvarande verksamheten i nio länder
Rörelsevinsten för den kvarvarande 
verksamheten uppgick till 49,1 miljoner euro

2019

Fazer i korthet
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Fazer fokuserar på matupplevelser och 
snabbrörliga konsumentprodukter

Försäljningen av Fazer Food Services till 
Compass Group slutfördes den 31 januari 2020

Koncernen har verksamhet i åtta länder och 
export till cirka 40 länder

Förankrat i vårt unika arv och baserat på djupa 
konsumentinsikter formar Fazer framtidens 
smaker, traditioner och matupplevelser. Vi 
fokuserar på innovationer för att skapa hållbara 
matlösningar för framtiden

År 1891 öppnade den unge Karl Fazer 
sitt första konditori, med en mission att 
skapa mat med mening – och en 
passion för att skapa stunder av glädje 
för människor runt omkring honom 

Detta är Northern Magic. Made Real. 
– vårt varumärkeslöfte 

1891

Idag

Fazers verksamhet följer Fazers 
etiska principer baserade på 
koncernens värderingar och 
FN-initiativet Global Compact



Fazers verksamheter
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Fazer Bageri Fazer Konfektyr

• Choklad
• Sockerkonfektyr
• Tuggummi, pastiller
• Bakning hemma
• Kex, snackbars

1 270 anställda
Omsättning 353 M€

• Förpackat färskbröd & 
djupfryst bröd

• 85 butiksbagerier *
• Produkter med lång 

hållbarhet

5 960 anställda
Omsättning 565 M€

Fazer Lifestyle Foods

• Mjölkfria livsmedel, 
vegetabiliska måltider, on-
the-go snacks och smoothies, 
gröt, müsli

• Fazer Kvarns B2B-produkter 
(mjöl, mixar)

470 anställda
Omsättning 158 M€

Fazer Retail

• 33 Gateau-bageributiker i 
Sverige och 15 i Finland

• 11 Fazer Caféer samt caféer 
och restauranger i 3 varuhus 
i Finland

790 anställda
Omsättning 47 M€
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Stark marknadsställning 
utgör grunden för tillväxt
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Fazer 
Lifestyle Foods
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• I produktsortimentet ingår Fazer 
Yosa-produkter av fermenterad havre, 
Fazer Aito-havreprodukter, Froosh-
smoothies och Fazer Kvarns 
konsumentprodukter, som gröt, müsli 
och flingor samt Fazer Kvarns mjöl, 
mixar och ingredienslösningar för 
företag

• Vi investerar i vår mjölkfria strategi 
och bygger upp ett innovativt sortiment 
baserat på gedigen konsumentinsikt

Fokuserar på växtbaserade 
måltider, mjölkfria livsmedel, 
on-the-go-snacks och smoothies 
samt frukostprodukter som gröt, 
flingor och müsli

• Bildades 2017

• Kaslink, förvärvat 8/2019, har nu 
integrerats i Fazer Lifestyle Foods

• Vår målgrupp är moderna, hälsomedvetna
konsumenter med hållbara livstilar och 
vårt mål är möjliggöra en kompromisslös 
växtbaserad livsstil

470 anställda   
Omsättning 158 M€



Framtidens xylitolfabrik

• År 2019 meddelade Fazer att företaget investerar 
50 miljoner euro i bygget av en xylitolfabrik i finska 
Lahtis

• Med hjälp av toppmodern teknik kommer fabriken att 
framställa xylitol genom att utnyttja en biprodukt, 
havreskal, från havremalningsprocessen 

• Processen är den första i sitt slag och representerar 
en innovativ cirkulärekonomisk lösning. För närvarande 
patenterar Fazer tekniken och undersöker andra 
patentmöjligheter

• Bygget kommer att bli klart hösten 2020
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• Grundades 1979 
• Omsättning 300 MSEK, 70 medarbetare
• Mjölkvarn, 2 grynkvarnar, flingor, fruktblanderi, paketering, lager
• Daglig kapacitet 200 ton
• Varumärket Frebaco Kvarn används till industri och konsument, vi har 

även produkter för EMV och storkök 
• Certifieringar: ISO 9001, ISO 14001 och FSSC 22 000
• Produktion som är fri från nötter

Fazer Kvarn Sverige 
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• Projektering och byggnation pågår parallellt. Nära samarbete med 
projektet för ny havrelinje i Lahtis.

• Beslut i Fazers styrelse november 2019, ny linje 20 000 ton havre
• Första start oktober 2021, gradvis upprampning av produktion.
• Projektet består av

– Utbyggd kontor, matsal och omklädningsrum
– Utbyggt lager, nya 2500m2
– Ny havremottagning, med tillhörande havresilos
– Ny havrerenseri och skalning
– Ny processlinje med en darr för att producera havrekärna 
– Tillhörande utlastningssilos och ångsystem
– Ändring av infart o parkering

Ny havrelinje Lidköping
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Centrala mål styr vårt hållbarhetsarbete fram till 2030
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Vi vet att hur vi odlar, producerar och konsumerar mat har stor inverkan på miljön, 
samhället och vårt välmående.

Vår största miljöpåverkan 
kommer från energi och 
avfall. 

Att konsumera mindre kött-
och mjölkprodukter är den 
största enskilda insats du 
kan göra för att minska din 
miljöpåverkan. 

Om matsvinn skulle vara ett 
land, skulle det vara landet 
med de tredje största 
växthusgasutsläppen i 
världen. 

Vi har en stor inverkan 
genom hela värdekedjan; 
matproduktionen påverkar 
miljön, samhällen, människor 
och deras möjligheter till 
försörjning.



Fazers förhållningssätt till FN:s 
mål för hållbar utveckling
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Vi har fastställt på vilka sätt vårt arbete 
bidrar till att förverkliga FN:s globala 
mål för hållbarhet (SDG).

Vi ser mat som en lösning och vet att 
livsmedelsindustrin kan bidra märkbart 
till att nå målen.

Vi är starkt dedikerade att stödja 
implementeringen av de globala målen 
och uppmuntrar en aktiv intressent-
dialog om dem. 



• Fazers spannmålsvision beskriver koncernens principer och mål för hur vi aktivt 
arbetar för en hållbar odling med positiva effekter land och vatten där vi är 
verksamma.  

• Syftet med Fazers principer för hållbar spannmålsodling är att säkerställa en 
bördig och hållbar odling och minimera risken för övergödning av hav, sjöar och 
vattendrag

• Fazer kan, i egenskap av en av Östersjöregionens främsta bageriaktörer med 
verksamhet i  nästan alla länder runt Östersjön, påverka spannmålsodlingen i 
hela regionen. 

• Vår ambition är att säkerställa en hållbar odling av samtliga spannmål. Det 
gäller allt spannmål som Fazer använder och som vi säljer genom Fazer Kvarn.

• Fazers principer är satta i samråd med bönder, politiker, 
spannmålsproducenter och intresseorganisationer för att skapa genomförbara 
riktlinjer för hållbar odling
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Fazers principer för hållbart spannmål



• Vi blev kontaktade av kommunen
• Hög vetenskapligt deltagande gjorde att det gav ett seriöst intryck redan 

från början 
• Intressanta parter med i projektet

– Universitetet i Linköping stod för den vetenskapliga höjden
– Flera större grannföretag var redan med inklusive någon kund
– Kommunala bolag som energi och vatten

Introduktion till symbiosprojektet

22.12.2020 Company confidential © Fazer. All rights reserved13



• Kickoff konferens med genomgång av tidigare framgångar och 
genomgång om vad  symbios handlar om

• Faktainsamling med stöd om vilka olika biflöden vi kunde identifiera 
både resurser vi behöver och sådana som vi har över att ta hand om.

• Frukostmöten där vi hälsade på varandras anläggningar, visade upp oss 
och talade om våra olika flöden.

Genomförandet
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• I grunden har det varit ett väldigt positivt project som har ökat förståelse 
och samarbetet med de olika inblandade parterna.

• För kvarnens del blev vårt fokus på biprodukter, energi och transporter.
• Just nu har vi inga exempel på nya affärer som görs, däremot har en del 

redan pågående projekt fördjupats på ett sätt som jag inte vet om det är 
symbiosprojektets förtjänst.

• Viktigt är frukostmötena där det var möjligt att knyta kontakter lite mer 
informellt.

Resultat och kommentarer
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