
Hållbarhet
Vår hållbarhetsagenda som går under namnet ”A Sweeter Future” har fokus på att skapa 
glädje och  långsiktigt värde för dig, för människor och för planeten. Under 2022 gjordes  
flera framsteg för vart och ett av områdena på olika sätt, bland annat att sätta upp konkreta 
mål för våra hållbarhetsinitiativ, etablera metoder för att redovisa nyckeltalen, utveckla  
vår strategi för veganska alternativ, berika vår sociala påverkan i leverantörskedjan genom  
 samarbeten samt att aktivera teamen i hela organisationen för att arbeta mot våra 
 vetenskapligt baserade klimatmål. 

Som undertecknare av FN:s Global Compact sedan 2009 stödjer vi målen för hållbar 
utveckling (SDG), både direkt och indirekt genom arbetet inom våra tre grundpelare. Som  
ett snabbrörligt konsumentvaruföretag med en global värdekedja har vi valt att fokusera på 
följande sex av FN:s mål för hållbar utveckling: Ansvarsfull konsumtion och produktion (#12), 
Jämställdhet (#5), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (#8), Bekämpa klimatför-
ändringarna (#13), Ekosystem och biologisk mångfald (#15) och Globalt partnerskap (#17).
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Vår hållbarhetsagenda
”A Sweeter Future” speglar de mest väsentliga frågorna där Cloetta påverkar 
ekonomi, miljö och samhälle. Cloettas väsentliga frågor bestäms både av  
graden påverkan från vår verksamhet genom hela värdekedjan och hur mycket 
frågan påverkar vår affärsstrategi.
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När det är dags för livets finaste ögonblick levererar Cloetta det bästa. Från de lyxigaste söt-
sakerna till nyttigare snacks tar Cloetta ständigt fram nya innovationer för att passa alla smaker.

Tillvägagångssätt:
Våra konsumenter står i centrum för vår verk-
samhet och deras behov driver vår produkt-
innovation, samtidigt som vi säkerställer säkra, 
högkvalitativa, transparent märkta och  
pålitliga produkter.

Mål och ambitioner:
• Godis och pastiller 100!procent fria från artificiella    

färg- och smakämnen till 2023
• Erbjuda sockerfria alternativ, alternativ med mindre socker 

samt med funktionella ingredienser
• Erbjuda fler veganska alternativ 
• Vara världsledande inom xylitolprodukter för  

friskare tänder

I världens mest sockersöta bransch är det viktigt att göra skillnad. Från lokalsamhällen till 
medarbetare, lantbrukare och samhällen strävar Cloetta efter att bjuda på glädjerika stun-
der, arbetsliv som ger välmående och ett ansvarsfullt engagemang.

Tillvägagångssätt:
Våra interna program fokuserar på hälsa, säker-
het och välbefinnande för våra medarbetare.  
Att delta i samarbeten och dialoger som syftar 
till påverkan är ett sätt att förbättra levnads-
villkoren i vår leverantörskedja. Vi föregår med 
gott exempel genom samhällsengagemang och 
genom att marknadsföra våra produkter på ett 
ansvarsfullt sätt. 

Mål och ambitioner:
• Fortsätta arbeta mot noll arbetsrelaterade olyckor
• Medarbetarundersökningen ”Cloetta Engagement Survey” 

ska vara i linje med global benchmark till 2025 
• På alla Cloettas marknader ska det finnas ett syftesdrivet 

 initiativ för samhällsengagemang till 2025
• Bibehålla befintliga partnerskap och initiera ett  

nytt samarbete för att förbättra levnadsvillkoren  
i vår värdekedja till 2025 

En frisk planet är källan till alla våra ingredienser – och säkerställer äkta glädje för framtiden.   
Vi försäkrar oss om att vi använder resurserna på ett effektivt sätt, att vi minskar vår klimatpåverkan 
och arbetar mot vårt vetenskapligt baserade mål. 

Tillvägagångssätt:
Klimatåtgärder, hållbara inköp samt mindre och 
bättre förpackningar är de tre främsta priorite-
ringarna för att minska vår miljöpåverkan. Inom 
dessa områden arbetar vi för att minska våra 
leverantörers miljöpåverkan genom att bedöma 
frågor som biologisk mångfald, energiförbrukning, 
avfall och utsläpp i såväl vår egen verksamhet 
som i leverantörskedjan. 

Mål och ambitioner:
• 46!procent absolut minskning av utsläppen av växthusgaser 

till 2030 jämfört med utsläppen under basåret 2019 
• 100!procent återvinningsbara förpackningar till 2025
• 100!procent förnybara resurser eller återvunna material i våra 

förpackningar till 2030
• Engagera alla viktiga leverantörer att sätta upp sina egna mål 

för minskade utsläpp till 2025
• Gällande palmoljebaserade vegetabiliska oljor  

kommer vi att fortsätta köpa 100!procent  
RSPO- segregerad certifierad palmolja

• Upprätthålla 100 procent Rainforest Alliance-  
 certifierad kakao

s. 28
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Våra konsumenter utgör kärnan i vår verksamhet. Det är därför vi arbetar för 
att tillgodose deras olika behov, säkerställa säkra produkter av hög kvalitet, 
med god insyn, tydlig märkning och en hög grad av tillit.

Kvalitet som går att lita på
För att garantera säkerheten och kvalite-
ten hos våra produkter lever Cloetta upp 
till krav på livsmedelssäkerhet och miljö, 
bland annat genom att vara certifierade av 
BRC och ISO. Våra fabriker har system för 
produktsäkerhet och arbetar förebyggande 
för att säkerställa nöjdare kunder och färre 
 klagomål på produkterna. 

Lyssnar in konsumenttrenderna
Konsumenterna uttrycker önskemål om 
mer naturliga råvaror med den egna hälsan i 
åtanke. Cloettas upptäcktsplattformar och 
innovationsteam arbetar för att hitta fler 

alternativ som tillgodoser dessa nya smaker 
samtidigt som vi förblir vårt ursprungliga 
erbjudande trogna. 

Hur vi uppfyller dem
Innovation för framtiden är en viktig fram-
gångsfaktor för att kunna tillgodose konsu-
menters förändrade krav. Genom att erbjuda 
alternativ till de klassiska favoriterna ser 
vi ett ökat intresse av veganska alternativ, 
till exempel Kexchoklad Vegan och Gott & 
Blandat. Vi utvecklar alternativ med min-
dre socker eller sockerfritt för våra större 
varumärken. Produkter som stödjer en 
bättre hälsa återfinns i nötkategorin samt i 

xylitolprodukterna – allt för att säkerställa 
att konsumenterna kan njuta av Cloetta och 
samtidigt ha en hälsosam och aktiv livsstil. 
Cloetta prioriterar att öka andelen natur-
liga ingredienser. Eftersom vi tar produkt-
kvalitet på allvar på Cloetta ersätter vi bara 
artificiella ingredienser med icke-artificiella 
 färger och smakämnen när vi är övertygade 
om att vi kan tillgodose konsumenternas 
önskemål och bibehålla den allra högsta 
 kvaliteten. För vissa smaker och färger har 
vi ännu inte hittat någon lämplig  ersättning 
som uppfyller våra krav. Vi kommer att 
fortsätta köpa icke-artificiella färg- och 
smakämnen när det är möjligt. 

FN:s Globala Mål för hållbar 
utveckling, vårt åtagande

Ansvarsfull konsumtion och  
produktion utgör kärnan i ”A Sweeter 
 Future”, särskilt inom det här  fokus- 
området. Vi tar ansvar för produkter-
nas kvalitet och livs medelssäkerhet, 
vi köper hållbara ingredienser och 
erbjuder alternativ som tar hänsyn  
till konsumenternas hälsa.

Framsteg mot målen under 2022

•   Introducerade flera veganska alternativ, 
vilka nu uppgår till 23 procent av vår portfölj 
av godisprodukter 

•   Cirka 90 procent av vår portfölj av godis 
och  pastiller är fri från artificiella färg- och 
smakämnen

•   Lanserade fruktbaserade godistyper som 
innehåller 50 procent frukt och lakrits

Risker

•   Varumärkesrelaterade risker som leder 
till minskad försäljning

•   Konsumenternas dietpreferenser 
 förändras, allergiska reaktioner

•   Glapp mellan forskningsresultat och 
 konsumenternas uppfattning

•   Politiska beslut såsom sockerskatter

•   Utmaningar i leverantörskedjan 
 begränsar tillgången på råvaror
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Läkerol YUP:  
Love all flavours
Eftersom glädjen tar sig olika uttryck för våra 
konsumenter vid olika tillfällen vill vi erbjuda 
konsumenterna fler alternativ, däribland 
sockerfria alternativ och godis för veganer. 
YUP-pastillerna erbjuder 
en sötsak för alla veckans 
dagar, med 100!procent 
naturliga färger och smaker, 
samt veganska och socker-
fria ingredienser. YUP:s 
begränsade utgåva, Love 
all  flavours, gick ihop med 
RFSL Ungdom för att stödja 
och bidra till deras arbete 
med visionen ”en värld fylld 
av kärlek och respekt där 
alla hbtqia-ungdomar är, 
lever och uttrycker sig 
som de själva vill.” 
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Att ta väl hand om de personer som är delaktiga i våra produkter sträcker sig 
långt utanför väggarna på våra fabriker och kontor. Att delta i partnerskap och 
samarbete med olika organisationer gör det möjligt för att stödja lantbrukarna 
och förbättra levnadsvillkoren i hela värdekedjan. 

Anställda
Cloettas medarbetare är avgörande för att 
samtliga av våra mål ska kunna förverkligas. 
De initiativ som involverar våra anställda 
behandlar områden som vi anser vara nöd-
vändiga för en meningsfull, kreativ och glad 
arbetsmiljö. Bland prioriteringarna ingår 
kompetensutveckling, lika betalning, ingen 
diskriminering, föräldraledighet samt råd-
givning och mental hälsa och initiativ för 
välbefinnande. Programmen finns på plats 
inom vår HR-organisation. Vi mäter medar-
betarengagemang genom en undersökning, 

i år med en svarsgrad på 81!procent. Våra 
resultat jämfört med indexen Ledarskap och 
Engagemang har förbättrats sedan föregå-
ende år, men vi uppnår ännu inte jämförande 
nivå fullt ut inom alla funktioner. Vi ser en 
mycket stark koppling mellan ett bra ledar-
skap och en hög grad av engagemang. Därför 
fortsätter vi att utveckla ledarskapsutbild-
ningar som Cloettas Ledarskapsakademi.

Värderingar
Cloettas värderingar hjälper oss – som en 
diversifierad personalpool där människor 

har olika kunskaper, erfarenheter, ambi-
tioner och olika personliga värderingar –  
att styra bolaget åt samma håll. Våra fyra 
väderingar är Focus, Passion, Teamplay  
och Pride.

Hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är 
grundläggande för Cloetta. Vårt hälso- och 
säkerhetsarbete fokuserar på två områden. 
För det första att reducera fysiska risker 
på produktionsanläggningarna och andra 
arbetsplatser och för det andra att främja en 

FN:s Globala Mål för hållbar  
utveckling, vårt åtagande

Vi fortsätter att bidra direkt till mål 5, 8, 12 
och 17. Jämställdhet (5) samt Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (8) är 
viktiga både i vår produktion och vår leve-
rantörskedja. Genom olika samarbeten 
kan vi stärka vår påverkan (17). Ansvarsfull 
konsumtion och produktion (12) utgör kär-
nan i vår praxis för ansvarsfull marknads-
föring och vår påverkan på samhället.

Framsteg mot målen under 2022

•   Fortsatt fokus på ökad säkerhetsmedvetenhet och 
riskminskning

•   Under 2022 deltog mer än 230!chefer i olika 
 ledarskapsutbildningar

•   Bibehöll befintliga samarbeten som stärker ställ-
ningen för kvinnorna som skördar sheanötterna och 
möjliggör bättre försörjning för kakaobönderna 

•   Uppdaterade våra riktlinjer för ansvarsfull 
 marknadsföring och formulerade nya mål för att 
möta vårt samhällsengagemeng 

Risker

•   Arbetsplatsolyckor 

•   Brott mot arbetsrätten och 
mot de mänskliga rättighe-
terna i vår leverantörskedja

•   Bristande efterlevnad 
av praxis för ansvarsfull 
 marknadsföring

•   Personalomsättning, förlust 
av talanger
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Samhälls-
engagemang 
För att arbeta mot målet att vara en god 
 förebild bedriver vi ansvarsfull marknads-
föring på alla våra marknader, genom 
att följa riktlinjerna inom EU-Pledge för 
 marknadsföring riktad till barn. Vi vill skapa 
glada och meningsfulla stunder med vårt 
samhällsengagemang, genom att möta olika 
behov och fördjupa våra relationer inom 
olika lokalsamhällen. 

Genom olika partnerskap med icke- 
statliga organisationer och våra leveran-
törer kan vi nå fram till människorna som 
odlar råvarorna. Under 2022 prioriterade vi 
 insatser där vi kan bidra till verklig förändring 
via våra samarbeten: möjliggöra levnads-
inkomster för kakaobönder och stötta kvin-
nor som skördar sheanötter i Västafrika.

Lokalt samhällsengagemang: SMILfonden
Samhällsengagemang bygger vidare på Cloettas arv av att ha en positiv påverkan på 
vår omgivning. Ett exempel på det är vårt samarbete med SMILfonden. Deras mål är 
att höja livskvaliteten för barn med allvarliga kroniska sjukdomar genom att erbjuda 
dem och deras familjer en gemenskap och möjligheter att hitta glädjen tillsammans 
under stunder som blir ett avbrott från deras svåra omständigheter. De anordnar bland 
annat sociala aktiviteter på sjukhus, sommarläger, nätverksutflykter och rådgivning. 

Cloetta Danmark har stöttat SMILfonden sedan den grundades 2014, som den första 
bidragsgivaren och sponsorn. Vi fortsätter att sponsra många av de ovannämnda akti-
viteterna såväl genom att donera produkter som genom volontärarbete och finansiellt 
stöd. Våra företagsvärderingar får liv genom det här samarbetet som ger äkta glädje.

säkerhetskultur. Utfallet från 2022 visar att 
Cloettas hälso- och säkerhetsstrategi samt 
färdplan stödjer en kulturutveckling mot noll 
incidenter och ett förebyggande arbetssätt.   

Skadefrekvensen mätt som LTA (Lost 
Time Accidents) har minskat med 45 pro-
cent jämfört med 2021. LTA för 2022 upp-
gick till 6 stycken jämfört med 11 stycken 
under 2021. Nyckeltalet för frånvaroskador 
(LTIR) har minskat med 47 procent jämfört 
med 2021. Utfallet för 2022 var 2,3, jämfört 
med 4,3 under 2021.

På Cloetta har vi ett arbetsmiljölednings-
system som omfattar samtliga  fabriker 
och kontor inom företaget. Samtliga med-
arbetare, tillfälligt anställda, konsulter, 
entreprenörer och besökare är en del av 
vårt arbetsmiljöledningssystem där fokus 
 ligger på att identifiera faror och risker och 

rapportera alla typer av händelser. Risk-
bedömningar genomförs för varje del av 
verksamheten på årsbasis och i samband 
med förändringar (t.ex. flytt av lokaler, nya 
verktyg, förändringar av arbetssätt eller 
före en entreprenör anlitas). Förebyggande 
åtgärder baseras på risknivå och  prioriteras, 
implementeras och följs upp av ansvarig 
funktion i samverkan med skyddsombud  
och HSE-funktionen.

Utredning av händelser hanteras av vår 
HSE rutin för att rapportera händelser och 
utreda grundorsaken, samt vidta lämpliga 
åtgärder. Kompetens och medvetenhet är 
grunden för vårt arbetsmiljöarbete och är 
baserat på aktuell lagstiftning och allmänna 
arbetsmiljöområden. Kompetensutveckling 
sker genom utbildning samt genom spridning 
av arbetssätt inklusive ansvarsområden. För 

att stärka medvetenhet om och beteenden 
kring hälsa och säkerhet har vi under 2022 
förbättrat kunskapen om  säkerhetstänkande 
genom genom vår metod ”Hearts and Minds”. 
Hearts and Minds-konceptet bidrar till 
att ytterligare stärka Cloettas säkerhets-
kultur. Företagshälsovårdstjänster finns 
tillgängliga i varje land, detta för att stödja 
 medicinsk behandling och förebyggande 
åtgärder, t.ex. hälsoundersökningar.

Antal medarbetare* 
Antal anställda den 31 december 2022 
 uppgick till 2!873. Av de anställda omfattas  
68 procent  av kollektivavtal. I länder där vi 
inte har kollektivavtal följer vi arbetsmark-
nadens krav. Inom produktionen finns det 
vissa perioder med högre arbetsbelastning 
som inför påsken och julen då  extrapersonal 
anlitas. Även i övrigt finns vikarier och 
extrapersonal. Cirka 3 procent av tillfälliga 
personal var inhyrda arbetare, konsulter 
eller entreprenörer inom områden som IT, 
ekonomi, teknik eller som entreprenörer i 
våra fabriker.

Antal anställda per kategori och land, 31 december 2022*

Antal medarbetare Antal tillsvidare anställda Antal visstids anställda

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Sverige 371 315 339 296 32 19
Slovakien 456 286 416 252 40 34
Nederländerna 193 340 160 288 33 52
Finland 269 45 183 34 86 11
Storbritannien 184 47 184 44 0 3
Belgien 28 95 24 88 4 7
Danmark 83 47 79 45 4 2
Irland 26 38 19 27 7 11
Norge 15 13 14 13 1 0
Tyskland 8 4 7 4 1 0
Italien 1 2 1 2 0 0
Övrigt 3 4 3 4 0 0
Totalt Cloetta 1 637 1 236 1 429 1 097 208 139

*Antal anställda (headcount) används som metod för sammanställning av data för anställda och för medarbetare som inte är anställda.
För medelantal anställda per land se not 6.

Frånvaroskador (LTIR) 

(LTIR är frånvaro till följd av en olycka (i mer än 
24 timmar) per 1!000!000 arbetade timmar).
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En frisk planet är källan till alla våra ingredienser – och till all äkta glädje. 

Cloetta visar vägen mot ”A Sweeter Future” 
för vår planet genom olika initiativ som 
sträcker sig från att förbättra våra inköp till 
att minska förpackningarna. För att veri-
fiera att våra klimatåtgärder har e"ekt har 
vi anslutit oss till och fått målen godkända 
av Science Based Targets initiative. Vi har 
också utvecklat vårt klimatåtgärdsprogram 
(Climate Action Programme) för att nå 
dessa mål till 2030. 

”A Sweeter Future” för planeten innebär 
att vi beaktar miljöaspekter i våra a"ärs-
beslut och dagliga verksamhet samt en höjd 
ambition att förbättra vårt totala avtryck på 
planeten genom hela vår värdekedja. De tre 
huvudsakliga initiativen är Klimatåtgärder, 
Hållbara inköp och Mindre och bättre för-
packningar. 

FN:s Globala Mål för hållbar 
utveckling, vårt åtagande

I strävan efter ”A Sweeter Future” 
för planeten har hållbarhetsmålen 
Ansvarsfull konsumtion och pro-
duktion (12), Bekämpa klimatföränd-
ringarna (13) samt Ekosystem och 
biologisk mångfald (15) den största 
påverkan. Våra produkter är bero-
ende av råmaterial från hela världen 
och konsumtionen och produktionen  
av våra produkter ger också ett 
större ansvar för vår miljöpåverkan. 

Framsteg mot målen under 2022

•   Fick vetenskapligt baserade klimatmål 
 godkända och utvecklade ett klimatåtgärds-
program

•   Upprätthöll 100!procent Rainforest Alliance-
certifierad kakao och RSPO-segregerad 
 certifierad palmolja

•   Upprätthöll 90!procent återvinningsbara 
 förpackningar

•   PlantPack stod för cirka 3 procent mer av 
 förpackningarna jämfört med 2021

Risker

•   Klimatpåverkan gällande tillgång på 
råvaror

•   Störningar i transporter och produk-
tion på grund av extremväder

•   Att inte agera på klimatkrisen, 
avskogningen eller hotet mot den 
biologiska mångfalden kan påverka 
kundrelationer och attraktionskraft 
för investerare
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Klimatåtgärder

Under 2022 blev våra  vetenskapligt 
baserade klimatmål godkända av 
 Science Based Targets initiative, och 
vi vidareutvecklade vårt koncernöver-
gripande klimat åtgärdsprogram, för att 
nå våra mål om att minska våra absoluta 
Scope 1-, 2- och 3-utsläpp med 46!pro-
cent till 2030, med 2019 som basår. 

Vårt mål sträcker sig även utanför vår egen 
verksamhet (Scope 1 och 2). I och med att  
vi är ett livsmedelsbolag kommer cirka 
88!procent av våra totala koldioxidutsläpp 
från de råvaror, förpackningar och transpor-
ter som vi köper (Scope 3). Det kräver kol-
lektiva åtgärder tillsammans med innovativa 
idéer och samarbeten bortom vår verksam-
het. Totala koldioxidutsläpp (Scope 1, 2 och 
3) ökade med 3 procent under 2022 drivet 
av ökade produktionsvolymer och övergång 
från värme till naturgas. De totala koldioxid-
utsläppen har minskat med cirka 7 procent 
jämfört med 2019 (basår). Under 2022 upp-
gick våra totala utsläpp till 292 466 tCO2e 
jämfört med 315 169 tCO2e under 2019. 

Scope 1 och 2
Scope 1-utsläpp från fasta förbrännings-
anläggningar och köldmedier ökade med 30 
procent i    lik  het med indirekta utsläpp (Scope 
2) från använd ning av el och #ärrvärme, som 
 minskade med 10 procent. Nyckeltalet för 
koldioxidutsläpp uppgick till 0,33 tCO2e per 
producerat ton, vilket är oförändrat jämfört 
med föregående år. Tittar vi på våra absoluta 
utsläpp ser vi en svag ökning med 6 procent 
inom Scope 1 och 2 jämfört med 2021. Detta 
främst på grund av ett fel i en av våra leveran-
törers ångproduktion som påverkat förbruk-
ningen av naturgas. Naturgas har en högre 
utsläppsfaktor jämfört med ånga, vilket leder 
till en direkt ökning av utsläppen.

Produktionen i Cloettas fabriker ökade från 
cirka 99!000!ton 2021 till cirka 104 000 
ton 2022. Den totala energiförbrukningen  
ökade något jämfört med 2021 på grund  
av ökade volymer. Nyckeltalet för energiför-
brukning minskade jämfört med 2021. Även 
om den totala energiförbrukningen ökade 
från 189!GWh till 195 GWh,  minskade 
nyckel talet från 1,91 MWh/ton till 1,89 
MWh/ton vilket innebar en förbättrad 
energi e"ektivitet för 2022. 

Energikällor

GWh

 
 

42!% Naturgas

37 % El

15 % Värme

6!% Fjärrvärme

För att nå vårt mål om en minskning av 
utsläppen med 46!procent ser vi att vi behö-
ver fortsätta att arbeta mer med förnybara 
energikällor. Av den totala energiförbruk-
ningen kommer 601 230 GJ (85 procent) 
från icke-förnybara energikällor (naturgas, 
gasol, #ärrvärme och värme). 102 553 GJ 
(15 procent) kommer från förnybara energi-
källor (el och #ärrvärme).

Scope 3
Under 2022 uppgick Scope 3-utsläpp till 
257 990 tCO2e jämfört med 251!042 tCO2e 
under 2021. Scope 3 står för huvuddelen av 
våra totala koldioxidutsläpp, vilket är anled-
ningen till att vi kommer att sträva efter att 
inhämta bättre data från vår leverantörs-
kedja, inklusive korrekta utsläppsfaktorer för 
våra specifika råvaror, i stället för att arbeta 
med allmänna och öppna uppskattningar. 

Fördelning av växthusgasutsläpp per Scope  

%, ton CO2e

6 %

6 %

88 %

Scope 1

Scope 2

Scope 3

16 921 ton CO2e

17 555 ton CO2e

257 990 ton CO2e

Summa 292 "466 ton CO2e*

Växthusgasutsläpp**
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Mål 
2030

   * tCO2e (ton koldioxidekvivalenter) representerar utsläpp från samtliga växthusgaser.
 ** Datan för växthusgasutsläpp har presenterats på ett nytt sätt jämfört med tidigare år och är nu i linje med våra vetenskapligt baserade klimatmål.

Exempel på  
produkternas 
 miljöpåverkan
Under 2022 blev Ahlgrens bilar Gröna 
bilar vår första produkt där vi kommu-
nicerar produktens klimatpåverkan på 
paketet, med hjälp av Carbon Cloud för 
att verifiera våra beräkningar. Öppen-
het gentemot kunderna är viktigt, både i 
fråga om ingredienserna i produkterna 
och i fråga om produkternas livscykler 
och påverkan. Att beräkna produkter-
nas miljöpåverkan var en nyttig övning 
för oss internt för att förstå vilka områ-
den vi kan påverka genom förbättringar 
i vår fabrik och med förpackningar, men 
också för att kunna förklara för konsu-
menterna var huvuddelen av  utsläppen 
kommer ifrån. Vi är bara i början av vår 
klimat åtgärdsresa, som kommer att 
innefatta alla våra intressenter, från 
leverantörer till konsumenter. 

Energiförbrukning  

MWh/prod. ton
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Totalt

195 "GWh

Mål 
2030

29Cloetta Års- och hållbarhetsredovisning 2022

VD har ordet
Mål och 
strategi

Marknad och 
konsument Hållbarhet

Huvud- 
marknader 

Aktien och  
aktieägare

Finansiell  
utveckling

Risker och  
bolagsstyrning 

Finansiell  
information

Väsentlighet  
och övrigt

Innehåll och 
>> inledning



2019 2023 2025 2030

CO2

Klimatresa 

1$   
En bra  
början

 # 100 procent förnybar el!

 # 100 procent RSPO- 
certifierad segregerad 
palmolja

 # 100 procent Rainforest  
Alliance-certifierad 
kakao

 # 20!procent förnybara 
resurser eller åter- 
vunna material i våra 
 förpackningar

 # 8,5 #procents minskning 
av CO2e från det totala 
avfallet

 # Anmäla Science Based 
Targets – 46 #procent 
mindre CO2e-utsläpp

2$   
Öka 
takten

• # Engagera alla leveran-
törer i att sätta sina egna 
mål för minskade utsläpp 
till 2025

• # Öka portföljen av växt-
baserat godis med 
100!procent till 2025  
mot 2019!

• # 100 procent återvinnings-
bara förpackningar till 
2025

• # 50 #procent av trans-
porterna med förnybart 
bränsle år 2025

• # Alla nya företagsbilar ska 
vara helelektriska till 2025

• # Nollutsläpp från totalt 
avfall till 2025

3$   
Skala  
upp

• # Stödja viktiga leveran-
törer för att öka andelen 
återbildande (regenera-
tiva) jordbruksmetoder 
till 2030

• # Öka portföljen av växt-
baserat godis med 
100!procent till 2030  
mot 2025

• # #  100!procent förnybara 
resurser eller återvunna 
material i våra förpack-
ningar till 2030

• # 75 procent av trans-
porterna med förnybart 
bränsle år 2030

• # 75!procent förnybara 
energikällor till 2030

4$   
Uppfylla 
vårt löfte

Nå målen som har god-
känts av Science Based 
Targets initiative.

46 "%  
minskning av koldioxid-

utsläppen till 2030
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Bättre användning av resurser
Som deltagare i FN:s Global Compact 
tillämpar Cloetta  försiktighetsprincipen 
i miljöarbetet. Försiktighetsprincipen 
är särskilt relevant för hur vi hanterar 
effekterna av våra utsläpp till luft och 
vatten samt vår kemikalieanvändning. 

I hela värdekedjan är det viktigt att vi använ-
der våra resurser på ett e"ektivt sätt. Vi 
beaktar våra produkters och förpackningars 
miljöpåverkan under hela  livscykeln. 

Samtliga funktioner och fabriker  arbetar 
systematiskt med miljöfrågor, vilket inne-
fattar handlingsplaner och uppföljningar 
inom ett antal områden. Cloettas lednings-
system är baserat på ISO 14001 och våra 
miljömål och aktiviteter definieras i 
 ledningssystemet. 

Avfallshantering och återvinning
Nyckelområden för miljöåtgärder inklude-
rar operativ excellens, e"ektiv användning 
av resurser inklusive energi, vatten och 
avfall samt främjande av förnybar energi, 
transporter och resor. 

Cloetta strävar efter att minimera 
 mängden avfall och nyttiggöra så stor andel 
som möjligt. Avfall genereras i hela vår 

 värdekedja, från odling, utvinning av råvaror, 
transporter, i tillverkningsprocesser samt 
hos kunder och konsumenter. Inom  Cloettas 
egen tillverkning är de största avfallstyperna 
organiskt avfall och restavfall. 

Flera program finns på plats i våra fabri-
ker för att förbättra e"ektiviteten och för att 
minska avfallet. Vi har rutiner för avfalls-
hantering och vi samlar in och sorterar 
avfall och farligt avfall samt byter ut farliga 
kemikalier till mindre farliga (substitu-
tion). Allt avfall registreras och avfallsdata 
är en del av vår miljörapportring och sker 
månadsvis. Alla medarbetare och entrepre-
nörer är ansvariga för att korrekt sortera 
och bortska"a avfall på anläggningarna. 
Medarbetarna har fått utbildning i hur 
avfall ska hanteras, som en del av vårt miljö-
ledningssystem.

Totalt avfall uppgår nu till 106 kg/ton 
producerat, jämfört med 112 kg/ ton produ-
cerat under 2021. 

Mindre och bättre förpackningar
Klimatpåverkan från förpacknings material 
är ett viktigt fokusområde för våra intres-
senter, främst våra konsumenter. Vi fort-
sätter att sträva mot mer cirkulära förpack-

ningsmaterial, med målet 100!procent 
återvinningsbara förpackningar till 2025. 
Plastfria och mindre förpackningar samt 
 förnybara källor är andra fokusområden 
inom vår  förpackningsvision ”Less and 
 Better Packaging”. 

Ett av våra pågående projekt som tar  
upp dessa fokusområden är vår PlantPack 
innovation. Under 2022 kom cirka 3 procent 
mer av våra  förpackningar från PlantPack, 
som är en innovation som ersätter upp till 
50!procent av de tidigare förpackningarna 
med växtbaserad plast och därmed för-
bättrar vår klimat påverkan och säkerställer  
mer förnybara källor för framtidens 
 förpackningar. 

Hållbara inköp 

Inköp av hållbara råvaror är  avgörande 
för att säkra ”A Sweeter Future”, 
inte bara för Cloettas verksamhet 
och  produkter, utan även för kunder, 
 konsumenter, leverantörer och lant-
brukarna i vår leverantörskedja. 

Inom vårt program för hållbara inköp foku-
serar vi på att förbättra våra leverantörers 
resultat och köpa in råvaror på ett sätt som 
skyddar eller förbättrar miljö- och samhälls-
påverkan i leverantörskedjan. 

Leverantörer
Arbetet grundar sig på vår uppförandekod 
för leverantörer, som täcker mänskliga rättig - 
heter och arbetsrätt, a"ärsetik och antikor-
ruption, hälsa och säkerhet samt miljöskydd 
och Cloettas kvalitetsavtal, som omfattar 
produktkvalitet och livsmedelssäkerhet. 

Leverantörerna är skyldiga att följa dessa 
styrdokument och rapportera alla föränd-
ringar i sin verksamhet som kan leda till 
avvikelser från avtalet med oss. Leveran-
törer kontrolleras utifrån risker relaterade 

till lands- och sektorsspecifika  förhållanden 
samt deras hållbarhetsprestanda. Målet är 
att leverantörer kontinuerligt ska  förbättra 
sin prestanda. Under 2022  strukturerade vi 
vår process för hur vi ska följa upp  resultatet, 
och vi förbättrade våra frågeformulär till 
leverantörerna för att få data om  resultaten. 
Antalet revisioner ökade under 2022 jäm-
fört med föregående år på grund av färre 
reserestriktioner och en ökning av nya leve-
rantörer. Totalt genomfördes kvalitet- och 
livsmedelsrevisioner på plats hos 14 leve-
rantörer och 12 nya direktleverantörer 
god kändes inom ramen för vårt program 
för hållbara inköp. Alla nya leverantörer 
bedömdes utifrån deras livsmedelssäkerhet, 
produktkvalitet, miljöhänsyn, arbetsplats-
förhållanden och mänskliga rättigheter. 

Risken för incidenter av barnarbete är 
inte hög för Cloettas direktleverantörer, 
däremot är det ett problem i jordbruks-
sektorn. Cloetta arbetar därför  tillsammans 
med leverantörer och organisationer i 
 kampen mot barnarbete och för att förbätta 
barnens och deras familjers levnadsvillkor. 

Råvaror
Att köpa in råvaror på ett sätt som skyddar 
både de människor som producerar dem 
och planeten är möjligt med ett helhetsper-
spektiv. Exempelvis har skyddet av biologisk 
mångfald en nära koppling till klimatför-
ändringar där avskogning förvärrar medan 
skogsplantering kan vara en del av lösningen. 
Cloetta köper 100 procent kakao och palm-
olja certifierad av tredje part där skydd 
för biologisk mångfald är ett centralt krav. 
 Cloetta har som mål att köpa ingredienser på 
ett sätt som medger god insyn, där mänskliga 
rättigheter och levnadsvillkor stöttas och 
där lantbrukssamhällena blomstrar. Cloetta 
arbetar tillsammans med leverantörer och 
tredjepartsorganisationer som driver sociala 
projekt och miljöprojekt med koppling till 
råvarorna. 

Avfall*
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*  Siffror för 2019-2021 har uppdaterats för  
att återspegla ytterligare avfallsfraktioner 
beräknade enligt GRI.
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Produktion
Samtliga av Cloettas fabriker är certifi-
erade enligt BRC:s globala standard för  
livsmedelssäkerhet, en internationell 
standard som beskriver kraven för att  
hantera produktsäkerhet,  integritet, 
lagefterlevnad och kvalitet samt 
 operativa kontroller inom livsmedels-
industrin. Vi tillämpar även försiktig-
hetsprincipen när det gäller allergier 
och livsmedelssäkerhet med hjälp av 
våra kvalitets- och livsmedelsprogram. 

För att stödja och underlätta att BRC- och 
EU-regler följs har Cloetta även utvecklat 
en egen manual för God tillverkningspraxis 
(GMP), anpassad och uppdaterad med de 
bästa referensstandarderna för livsmedels-
industrin, vilken implementeras i alla fabri-
ker. Cloetta har sju fabriker och vi använder 
oss även av tredjepartsleverantörer för delar 
av produktionen. Vi ställer samma höga 
 kvalitetskrav på externa tillverkare som gäller 
för produktion i våra egna fabriker. Externa 
tillverkare utvärderas och testas regelbundet. 

Ryggraden i verksamheten är vårt 
Leading Performance Program (CLPP)  
med visionen att skapa den perfekta  fabriken. 
Målet med programmet är att skapa en pålit-
lig, engagerande och hållbar miljö där våra 
medarbetare tar ansvar för att  genomföra 
förbättringar. Programmet förbättrar e"ek-
tiviteten, minskar avfall och spill samt bidrar  
till ökad flexibilitet och kapacitet i  fabrikerna. 
Programmet innebär även förbättrad opera-

tiv excellens samt strategiska investeringar 
för att modernisera fabriksnätverket.

Vi har ett centralt ledningssystem för att 
säkerställa ett standardiserat  arbetssätt i 
verksamheten. På varje anläggning finns ett 
lokalt anpassat ledningssystem som är  
kopplat till det centrala. Centrala  policyer, 
mål och procedurer definieras och  verkställs 
på lokal nivå. Ledningssystemen  innefattar 

hälsa och säkerhet, miljö samt  kvalitet 
och produktsäkerhet. Utgångspunkt 
för lednings systemen är internationella 
 standarder som BRC global standard för 
livsmedelssäkerhet samt ISO 14001 för åter-
kommande riskbedömningar och ständiga 
förbättringar. Kärnan i dessa standarder 
syftar till att förbättra verksamhets- 
processens resultat och förväntade utfall.

Fabriksort Certifiering

Levice, Slovakien Rainforest Alliance (RA), BRC global standard för livsmedels-
säkerhet, IFS Food, RSPO, SMETA

Ljungsbro, Sverige BRC global standard för livsmedelssäkerhet, ISO 14001, RSPO,  
Rainforest Alliance, Koscher

Roosendaal (Spoorstraat), 
Nederländerna

BRC global standard för livsmedelssäkerhet

Turnhout, Belgien BRC global standard för livsmedelssäkerhet, ISO 14001, SMETA

Roosendaal (Borchwerf), 
Nederländerna

Rainforest Alliance, IFS, GMP, RSPO och BRC global standard för 
livsmedelssäkerhet. SMETA

Sneek, Nederländerna IFS, GMP och BRC global standard för livsmedelssäkerhet samt 
ISO 14001, SMETA 

Dublin, Irland BRC global standard för livsmedelssäkerhet samt ISO 14001, 
SMETA

Produktion per fabrik under 2022

Ton

 30!689 ton Levice, Slovakien

 27!125 ton Ljungsbro, Sverige

 17!916 ton Roosendaal (Spoorstraat), Nederländerna

 11!645 ton Turnhout, Belgien

8!424 ton Roosendaal (Borchwerf), Nederländerna

 5!463 ton Sneek, Nederländerna

 2!532 ton Dublin, Irland

Summa 
103 794     

ton
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A sweeter 
 future
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