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En hållbar aktör i branschen

CSR POLICY





Ett gediget 
familjeföretag  
med stark 
innovationskraft

Fåddman AB är ett familjeföretag med över 50 års 
erfarenhet av rimmade och rökta oblandade kött- 
och charkprodukter, huvudsakligen av gris, nöt och 
lamm. Verksamheten startades 1968 av Otto och 
Inga-Lill Schempp och de första produkterna var 
färdigkokta kroppkakor, färdigstekt fläskschnitzel, 
pannbiff och hamburgare. Idag drivs Fåddman 
av sönerna Peter och Marcus och idag omfattar 
sortimentet drygt 20 produkter. Men målsättningen 
är den samma, charkprodukter av hög kvalitet. Vår 
vision är att vara ledande på Europamarknaden 
inom våra specialsegment, där vi kan erbjuda ett 
intressant, innovativt och unikt produktutbud. 

Våra varumärken
Fåddman arbetar idag med två varumärken; 
Fåddman och Saltmästaren.

Saltmästaren har produktfokus på mer traditionella 
svenska husmansprodukter och står för kvalitet 
och tradition. Saltmästaren marknadsförs endast i 
Sverige.

Fåddman är det varumärke vi har störst fokus på 
och säljs över hela Europa. Fåddman kännetecknas 
av kvalitet, innovation och unikitet. 

EMV
Fåddman har en lång och bred erfarenhet av att 
göra våra kunders egna varumärken, så kallat EMV 
eller private label. Vi producerar idag private label-
produkter till i stort sett alla kundsegment så som 
industri, storhushåll och dagligvarumarknaden.

A solid family 
business with a 
strong ability to 
innovate

Fåddman AB is a family business with more than 50 
years of experience with salted and smoked unmixed 
meat and charcuterie products, mainly from pork, 
beef and lamb. The business was started in 1968 by 
Otto and Inga-Lill Schempp, and the first products 
were ready-made potato dumplings, ready-made 
pork schnitzels, meat patties and hamburgers. Today, 
Fåddman is run by the sons of Otto and Inga-Lill – 
Peter and Marcus, and the range includes more than 
20 products. The goal, however, remains the same: 
offering the highest quality charcuterie products. 
Our vision is to be a European market leader in 
our specialist segment, where we can offer an 
interesting, innovative and unique range of products. 

Our brands
Fåddman currently works with two brands: Fåddman 
and Saltmästaren.

Saltmästaren‘s products are focused on classic 
Swedish cuisine and represent quality and tradition. 
Saltmästaren is only marketed in Sweden.

The Fåddman brand is our main focus and is sold all 
over Europe. Fåddman is characterised by quality, 
innovation and uniqueness. 

Private label
Fåddman has extensive experience in producing our 
customers‘ own brands, so-called private label. We 
currently produce private label products for virtually 
all customer segments, such as industry, institutional 
households and supermarkets.





Vi vill vara bäst!

Fåddman verkar för att vara i framkant och driva 
utvecklingen inom miljö- och kvalitetsarbete. Vi vill 
också vara Sverigeledande när det gäller att skapa 
en kostnadseffektiv och matsäker produktion. Vårt 
mål är helt enkelt att vara en hållbar aktör och att 
överträffa våra kunders förväntningar. Det vill vi 
inom följande områden:

• Kundnöjdhet
• Livsmedelssäkerhet
• Produktkostnad-effektivitet
• Trendsättning inom produktutveckling
• Miljö & hållbarhet
• Socialt ansvar

We want to be best!

At Fåddman, we strive to be at the forefront and 
drive developments in quality and environmental 
initiatives. We also want to be a Swedish leader 
in terms of establishing cost-effective and safe 
production. Our goal is simple: to be a sustainable 
business and exceed our customers’ expectations, 
particularly within the following areas:

• Customer satisfaction
• Food safety
• Product cost efficiency
• Trend-setting in product development
• Environment and sustainability
• Corporate social responsibility

Perfekt skivat,
effektivt producerat,
attraktivt förpackat
Weber Machinery AB
Backa Bergögata 8 · 42246 Hisings Backa
Telefon: +46 (0) 734 254900
se@weberweb.com · www.weberweb.com





Fokus på miljö  
och hållbarhet

Fåddman genomför driften och dess aktiviteter 
med stort ansvar när det gäller miljö och klimat. 
Lagkraven i respektive land måste alltid följas och 
ligga till grund för hur arbetet utförs. Vi ställer 
krav på våra godkända leverantörer och genomför 
regelbundet leverantörsbedömningar där frågor om 
miljöarbete och socialt ansvar lyfts fram. 

I praktiken betyder detta att: 
• Produktionsprocesser måste ta hänsyn till skyddet 

av miljön såväl som hållbarheten och när det är 
möjligt att minska klimatpåverkan. 

• Så lite resursslöseri som möjligt och ingen onödig 
belastning på miljön med tanke på respektive 
produktionsprocessers möjligheter. 

• Ett ständigt initiativ när det gäller att minska 
förpackningsavfall i samarbete med kunderna. 

• De anställda måste vara delaktiga i detta arbete 
och påverkas så att företagets verksamhet utförs 
på ett sätt som gynnar miljön. 

• Mätningar och uppföljning måste göras 
kontinuerligt när det gäller användning av 
vatten och el för att minska förbrukningen i 
största möjligaste mån. Vi är medlemmar i 
sojadialogen vilket innebär ett stöd i sociala och 
miljöbetingade kriterier hos sojaproducenter, så 
som miljöansvar och bevarande av naturresurser 
och biologisk mångfald.

Emphasis on the 
environment and 
sustainability

At Fåddman, we carry out all operations and activities 
with great responsibility towards the environment. The 
legal requirements of each country must always be 
followed and form the basis for how work is carried out. 
We impose requirements on our approved suppliers and 
regularly conduct supplier assessments where issues 
such as environmental work and social responsibility are 
highlighted. 

In practice, this entails: 
• Production processes must take protection of the 

environment and sustainability into account and 
reduce climate impact whenever possible. 

• As little waste as possible and no unnecessary strain 
on the environment with regard to the respective 
production processes. 

• A permanent initiative to reduce packaging waste in 
partnership with customers. 

• The employees must take part in this work and be 
guided towards ensuring that the company’s activities 
are carried out in a way that benefits the environment. 

• Monitoring must be carried out continuously with regard 
to the use of water and electricity to reduce consumption 
as much as possible. We are members of the Swedish 
Soy Dialogue, which entails support for social and 
environmental criteria among soy producers, such as 
environmental responsibility and the conservation of 
natural resources and biological diversity.





En hög 
livsmedelssäkerhet

Fåddman arbetar utifrån förutsättningen att tillverka 
säkra, smakrika, kundanpassade och tilltalande 
produkter. Kvalitet och livsmedelssäkerhet ska 
genomsyra hela kedjan och all personal ansvarar 
för att konsumenter och kunder tryggt kan använda 
våra produkter. 

Vårt kvalitetsledningssystem, uppbyggt på HACCP-
principerna, grundar för livsmedelssäkerhet och 
kvalitet samt ett effektivt arbete där vi ständigt 
utvecklas och förbättras. Produktionen sker på 
ett säkert och kontrollerat sätt och uppfyller alla 
krav som ställs från berörda myndigheter. Kontroll 
och uppföljning ska ske nära flödet för att snabbt 
registrera och åtgärda avvikelser. Fåddman är 
certifierade mot en GFSI-standard.

Djurens välbefinnande
Det är Fåddmans önskan att fokusera på djurens 
välbefinnande och kontinuerligt göra lämpliga 
förbättringar inom detta område, baserat på 
professionell dokumentation. Djurprodukter 
levererade till Fåddman måste vara producerade 
under förhållanden i enlighet med gällande EU:s 
djurskyddslagstiftning.

De fem friheterna är väsentliga och 
det är ett minimikrav att djur ska ha:
• Frihet från törst och hunger 
• Frihet från obehag 
• Frihet från smärta, skada och sjukdom 
• Frihet från rädsla och ångest 
• Frihet att utföra naturligt beteende

Taking food safety 
to a higher level

The guiding principle of Fåddman is producing safe, 
tasty, customised and appealing products. Quality 
and food safety must permeate the entire chain, and 
all staff are responsible for ensuring that consumers 
and customers can use our products safely. 

Our quality management system, based on the 
HACCP principles, supports food safety and quality, 
as well as effective work, where we constantly 
develop and improve. Production takes place 
in a safe and controlled manner and meets all 
requirements from the relevant authorities. Control 
and monitoring must take place close to the 
workflow in order to quickly detect and prevent 
discrepancies. Fåddman is certified in accordance 
with a GFSI standard.

Animal welfare
Fåddman wishes to focus on animal welfare and 
continuously make appropriate improvements in 
this area, based on professional documentation. 
Animal products supplied to Fåddman must be 
produced under conditions in agreement with 
applicable EU animal welfare regulations.

The Five Freedoms are essential, 
and it is a minimum requirement that 
animals shall have:
• Freedom from hunger and thirst 
• Freedom from discomfort 
• Freedom from pain, injury or disease 
• Freedom from fear and distress 
• Freedom to express normal behaviour





Medarbetarna  
– vår främsta resurs

Hos Fåddman ska alla medarbetare ges 
sådana befogenheter och ansvar att man 
känner arbetsglädje och engagemang för sina 
arbetsuppgifter. Vi förväntar oss att samtliga 
anställda arbetar för ständiga förbättringar inom 
sitt område för att företaget och dess medarbetare 
ska kunna utvecklas. Ledningen ansvarar för 
att arbetstagarna får en god kännedom om 
arbetsförhållandena och riskerna i arbetet samt hur 
man undgår dem. Personalen ska tillhandahållas 
erforderlig utbildning för att på ett säkert sätt kunna 
utföra sina respektive arbetsuppgifter, för att kunna 
garantera livsmedelssäkerhet och redlighet mot 
konsument. 

Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter 
och råd ligger till grund för vårt arbetsmiljöarbete. 
Arbetsmiljön ska vara säker och främja god 
hälsa, med hänsyn tagen till allmän kunskap 
om branschen och till specifika riskfaktorer. 
Personalens skyldighet är att följa ordningsregler, 
hygienregler och övriga instruktioner. Vi kräver att 
både arbetsledning och medarbetare har så goda 
kunskaper i svenska språket att man utan vidare 
kan ge och förstå både muntliga och skriftliga 
instruktioner.

The employees 
– our number one 
resource

At Fåddman all employees must be given such 
authority and responsibilities that they experience 
job satisfaction and commitment to their tasks. We 
expect all employees to work towards continuous 
improvement in their area in order for the company 
and its employees to develop. Management is 
responsible for ensuring that the employees are 
familiar with the working conditions and risks 
at work – and how to avoid them. Staff must be 
provided with the necessary training to safely carry 
out their duties, in order to ensure food safety and 
integrity towards consumers. 

The Working Environment Act and the Swedish 
Work Environment Authority‘s regulations and 
guidelines form the basis for our work environment 
management. The work environment must be safe 
and promote good health, while taking into account 
general knowledge of the industry and specific risk 
factors. The staff are obliged to comply with rules 
of conduct, hygiene and other instructions. We 
require that management and employees alike have 
sufficient proficiency in the Swedish language, such 
that they can provide and understand both oral and 
written instructions.
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Fåddman AB

Telefon +46 855 636 100
order@faddman.se
www.faddman.se

FÅDDMAN


