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Creating Shared Value (CSV) ligger 
till grund för all Nestlés verksamhet. 
Syftet är att skapa värde för både 
aktieägare och samhället i stort. Som 
världens största livsmedelsföretag har 
vi möjlighet att hjälpa miljontals fa-
miljer att leva hälsosammare. Att göra 
skillnad för individ, miljö och samhälle 
bidrar samtidigt till långsiktig fram-
gång för vårt företag.

Creating Shared Value ger både samhälls- och 
affärsnytta 
Vi kan inte maximera ett långsiktigt hållbart värde 
för aktieägarna på bekostnad av andra intres-
senter. Vi tror inte att omvärlden kommer stötta 
ett företag som skadar våra samhällen. När vi tar 
ansvar för vår och andras utveckling gör vi skillnad 
på många plan. Vi skapar en bättre, mer hälsosam 
och hållbar framtid för enskilda individer, familjer, 
samhällen och planeten. 

En verksamhet med många intressenter
På ett högre, övergripande plan arbetar vi med 
investerare, organisationer, regeringar och 
akademier kring globala hållbarhetsfrågor. 
Parallellt arbetar vi nära de lokalsamhällen där vår 
produktion finns. Där handlar frågorna om rätt-
visa, respekt och närmiljö. När det gäller de som 
köper våra produkter, handlar frågorna istället om 
att förbättra smak, innehåll och näring. 

Allt vårt arbete granskas
Arbetet ger resultat. Creating Shared Value har 
gett positiv avkastning för både företaget och 
samhället. Metoden för att utvärdera detta har 
granskats av Foundation Strategy Group, som 
grundades år 2000 av två professorer från Har-

vard Business School, Michael E. Porter och Mark 
Kramer. Fakta kring resultaten och metoden finns 
publicerat på Nestle.com. 

Förbättra livskvaliteten och bidra till en 
hälsosammare framtid
Nestlés syfte är att ge människor förbättrad livs-
kvalitet och bidra till en hälsosammare framtid, 
ambitioner som ligger i linje med FN:s 2030 
Agenda för hållbar utveckling. Vår företagsstorlek 
innebär att vi har global produktion och globala 
produkter som påverkar miljarder människor 
världen över. Vårt arbete inverkar på de människor 
och familjer som använder Nestlés produkter och 
samhällena där våra ingredienser odlas. Nestlé 
påverkar också i stort, det naturliga habitat vi alla 
är beroende av, vår planet. 

Nutrition & välbefinnande, lokal utveckling och 
vattenfrågor
Vi har bestämt oss för att vi ska koncentrera oss på 
de tre områden där vår verksamhet kan påverka 
mest så att vi kan leva upp till vårt syfte; att ge 
människor förbättrad livskvalitet och bidra till en 
hälsosammare framtid. Det handlar om nutrition 
och välbefinnande, lokal utveckling samt vatten-
frågor. Vår globala storlek innebär att vårt arbete 
inom dessa tre områden gör stor skillnad för 
människors hälsa, samhället och planetens fram-
tid. Det är ett väldigt stort ansvar som både lockar 
och driver oss framåt.

Vi vill erbjuda människor bättre och 
hälsosammare val
Cirka 800 miljoner människor är undernärda. 
Samtidigt är nästan två miljarder människor över-
viktiga. Att komma till rätta med de problemen är 
fortfarande en av de största hälsoutmaningarna 
vi har framför oss. Ett av våra mål är att till 2030 
hjälpa 50 miljoner barn att leva ett hälsosammare 
liv genom projektet Nestlé for Healthier Kids.



Vår forskning ger oss omfattande kunskap 
om näring
Nestlé satsade drygt 15 miljarder SEK på forskning 
och utveckling. The Nestlé Institute of Health Sci-
ences forskar om hur olika former av näringsintag 
påverkar oss människor i livets alla skeden. Institu-
tets omfattande studier av till exempel spädbarn 
och barn har resulterat i information om matvanor 
från över 55 000 spädbarn, småbarn och skolbarn, 
kunskap som hjälper oss att utveckla nyttiga och 
hälsosamma produkter. Kunskap som vi delar med 
oss av till andra forskningsinstitut för att tackla 
globala hälsoutmaningar.

Inspirerar och bidrar till bättre hälsa
Vad konsumenter äter förändras över tid. I takt 
med det förändrar också Nestlé sina produkter. 
Vårt aktuella fokus ligger på att reducera socker, 
salt och mättat fett och istället öka andelen växt-
baserat och tillsätta mer av det nyttiga fullkornet. 
Där behov finns tillsätter vi näringsämnen som jod, 
järn, zink och vitamin A i produkterna.

Hjälper till att bygga motståndskraftiga och 
levande samhällen
Vi vill utveckla starka och levande samhällen. För 
att det ska gå krävs att vi kan upprätta en trygg och 
hållbar värdekedja. Vi bidrar till att ge våra lokala 
leverantörer rätt support och stödjer den lokala 
utvecklingen. Vi bidrar till att främja de mänskliga 
rättigheterna på de platser där vi verkar genom 
att säkerställa att produktion och inköp sker på 
ett ansvarsfullt sätt. Där vi lyckats som bäst har 
odlarnas förutsättningar stadigt förbättrats. Deras 
skördar har sakta men säkert blivit mer hållbara 
ur ett långsiktigt perspektiv och parallellt med det 
har deras totala inkomster ökat. Sedan 2010 har vi 
utbildat 431 000 bönder i hållbar odling. År 2020 
kommer 220 miljoner nya kaffeplantor ha plante-
rats utan någon kostnad för de berörda odlarna. 
Idag är 63 procent av våra 14 vanligaste ingredien-
ser ansvarsfullt upphandlade.

Med respekt och stöd för mänskliga rättigheter 
Nestlé arbetar för att upprätthålla mänskliga rät-
tigheter i all verksamhet. Vi arbetar med experter 
för att identifiera risker och ta fram konkreta hand-
lingsplaner. För att säkra mänskliga rättigheter på 
nationell nivå har vi till exempel tagit fram olika
verktyg för att identifiera risker, synliggöra

möjligheter och kunna utbilda all vår personal i 
mänskliga rättigheter. Vårt monitoreringssystem 
mot barnarbete ”Child labour Montioring and 
remediation system” fortsätter att växa och har 
hittills hjälpt 11 130 barn i de kakaoproducerande 
länderna Elfenbenskusten och Ghana. Vi har bland 
annat hjälpt till att bygga 41 skolor i regionen.

Ökar tempot för social hållbarhet, jämställdhet 
och mångfald
2018 fattade vi beslutet att snabba på processen 
för att lika lön för lika arbete ska gälla överallt. I 
Norden är 53 procent av Nestlés chefer kvinnor. En 
ny moderskapspolitik har införts på alla marknader 
och vi följer FN:s uppförandekoder för företag så 
vi till exempel kan hantera HBTQ-diskriminering. 
Ytterligare ett exempel är Zoégas arbete med att 
stötta odlarna. Vår målsättningen är att minst 30 
procent av odlarna som genomgår de kostnadsfria 
utbildningarna om hållbar odling ska vara kvinnor. 
Även Nespresso påskyndar jämställdhet i sina kaf-
feregioner. Det ger tydlig inverkan på den hållbara 
utvecklingen av de lokala samhällena, där kaffeod-
ling är en viktig del av sysselsättningen. 



Nestlé har tillhört 
FTSE4Good Responsible 
Investment Index sedan 
2011.

Rankad som No1 av 22 i 
Global Food and Beverage 
Manufacturers i 2018 års 
Access to Nutrition Index™ 
(ATNI).

Rankad No2 i The Food 
Products Industry i 2018 års 
Dow Jones Sustainability 
Index (DJSI), erhöll 100 
poäng för Health and Nut-
rition performance samt 
toppar Environmental and 
Social Dimensions. 

Nestlé ligger stadigt på 
CDP’s (Carbon Disclosure 
Project) Climates A-lista.

Noll miljöpåverkan för kommande generationer
Vi är helt beroende av levande skog, frisk mark 
och rena hav med ett klimat i balans för att 
överleva både som människor och som företag. 
Nestlé har omfattande mål och åtaganden om 
att använda resurserna ansvarsfullt där vi mins-
kar matsvinnet och onödigt avfall samt tar hand 
om det livsviktiga vattnet. Vårt mål är att år 2030 
uppnå noll miljöpåverkan i all vår verksamhet. Vår 
anläggning i Sverige för Zoégas kaffe i Helsingborg 
drivs sedan 2018 av certifierad biogas och el från 
vindkraft, vilket minskat miljöpåverkan med 90 
procent. Kasserat material sorteras och återvinns, 
vilket innebär att inget skickas till soptippen.

Vatten är en grundläggande rättighet för alla
Vi fortsätter att minska vår vattenförbrukning 
per produkt och övergår istället till att återan-
vända vatten i vår produktion. Alliance for Water 
Stewardship hjälper oss att utveckla metoder 
som ger tillgång till säkert vatten, god sanitet och 
hygien.    

100% återvinningsbara eller återanvändbara 
förpackningar 2025
Nestlé stödjer Global Ghost Gear Initiative. GGGI 
grundades av World Animal Protection med syftet 
att skydda de marina ekosystemen från de nega-
tiva effekterna av spöknät. Nestlé har som mål att 
inga Nestlé-förpackningar ska bli avfall eller skräp 
på land eller till sjöss. År 2018 inrättades Nestlé 
Institute of Packaging Sciences för att utveckla 
funktionella, säkra och miljövänliga förpacknings-
lösningar. Nestlé Pure Life vattenflaskor som är 
gjorda av återvinningsbar plast är ett bra exempel 
på Nestlés globala förpackningsambition. Vår 
ambition är att alla våra förpackningar ska vara 
återvinningsbara eller återanvändbara senast år 
2025.

Externa granskare rankar Nestlé högt
Vi drivs inte av utmärkelser och uppmärksamhet 
men vi är stolta över att vårt hållbarhetsarbete 
och våra resultat uppmärksammas av världsledan-
de index och granskande institut:

Detta var en kort sammanfattning om Nestlés 
hållbarhetsarbete. Här kan du läsa hela årsrappor-
ten på engelska: https://www.nestle.com/csv

https://www.nestle.com/csv


Förbättra 
livskvaliteten 
och bidra till en 
hälsosammare 
framtid

För individer och familjer
Inspirerar och bidrar till en mer 
hälsosam livsstil

Vi drivs av våra ambitioner som 
ligger i linje med FN:s 2030 Agenda 
för hållbar utveckling.

Nestlés företagsstorlek innebär att vi har 
global produktion och globala produkter 
som påverkar miljarder människor världen 
över. Vårt arbete påverkar människor och 
familjer som använder Nestlés produkter 
och samhällena där våra ingredienser odlas. 
Nestlé påverkar i stort det naturliga 
habitat vi alla är beroende av, vår planet. 
Det ansvar vi känner driver oss framåt i 
arbetet utifrån FN: s hållbara utvecklingsmål 
(SDG) 2030.

Att erbjuda goda och 
hälsosammare val

Inspirera människor 
till ett hälsosammare
liv

Utveckla, dela och 
tillämpa kunskaper i 
nutrition

Lansera näringsrikare 
mat och dryck speciellt 
för gravida kvinnor, 
nyblivna mammor, 
spädbarn och barn

Minska ytterligare på 
socker, salt och mättat 
fett

Öka växtbaserat, full-
korn, baljväxter, nötter 
och frön i vår mat och 
dryck

Förenkla våra inne-
hållsförteckningar och 
ta bort konstgjorda 
färgämnen

Bekämpa undernäring 
genom att tillsätta 
mikronäringsämnen

Bra näringsinformation 
på förpackningar, i 
butik och online

Erbjuda vägledning för 
portionsstorlekar på 
våra produkter

Öka information som 
främjar hälsosam 
matlagning, matvanor 
och livsstill

Stärka föräldrar, 
vårdgivare och lärare 
för att främja hälsosam 
livsstil hos barn

Stödja och skydda 
ammning genom att 
vara branschledande i 
ansvarsfull marknads-
föring av bröstmjölks-
ersättning

Inspirera människor att 
välja vatten som dryck 
för att leva hälsosam-
mare 

Partnerskap för att 
främja friska livsmiljöer

Utveckla och dela 
näringskunskap från 
livets tusen första 
dagar till ett hälsosamt 
åldrande

Utveckla biomedicinsk 
vetenskap som leder 
till hälsofrämjande 
produkter, individan-
passad näring och 
digitala lösningar

Vår ambition är att hjälpa 50 miljoner barn till 2030



För planeten

Säkra resurserna för de kommande 
generationerna

För våra samhällen

Hjälper till att utveckla blomstrande och 
motståndskraftiga samhällen

Förbättra lokal 
utveckling och 
försörjning

Respekt och stöd för 
mänskliga rättigheter 

Att främja anständig 
sysselsättning och 
mångfald

Vår ambition är att förbättra förutsättningarna för 30 miljoner 
försörjare med koppling till oss fram till år 2030

Förbättra ekonomin 
för våra odlare

Förbättra tillgång till 
mat och varierad kost 
för våra odlare

Genomföra ansvarsful-
la inköp i vår leveran-
törskedja och verka för 
ansvarsfull djurhållning

Kontinuerligt förbättra 
produktionskedjan för 
eko-kaffe

Fortsätta arbetet med 
Nestlé Cacao Plan för 
våra kakaoodlare

Säkra mänskliga 
rättigheter i all vår 
verksamhet

Förbättra odlarnas 
försörjning i vår 
produktionskedja och 
skydda deras barn

Stärka organisationens 
integritet

Skapa effektiva kanaler 
för att framföra 
klagomål från anställda 
och intressenter

Fortsätta arbetet med 
Nestlé Needs YOUth i 
alla våra verksamheter

Förbättra könsbalan-
sen och stärka kvinnor 
genom hela värde-
kedjan

Främja hälsosamma 
arbetsplatser och 
anställda

Vårt mål är noll miljöpåverkan i verksamheten 2030

Omsorg för vårt vatten Agera på 
klimatförändringar

Skydda vår miljö

Arbeta för att uppnå 
effektiv och hållbar 
vattenanvändning i alla 
våra verksamheter

Förespråka effektiv 
vattenpolitik och 
förvaltning

Engagera oss i våra 
leverantörer, särskilt 
våra odlare

Öka medvetenheten 
om vattenskydd och 
förbättra tillgången till 
vatten och sanitet
genom värdekedjan

Ledarskap i att hantera 
klimatförändringar

Främja transparens 
och proaktiv och lång-
siktigt engagemang i 
klimatpolitiken

Förbättra hållbarhets-
aspekten hos våra 
förpackningar

Minska matsvinn och 
onödigt avfall

Erbjuda och kommuni-
cera relevant och kor-
rekt miljöinformation

Arbeta för att bevara 
vårt unika naturkapital


