Creating Shared Value 2019
Hur vår affärsmodell bidrar till samhället

Nestlé.

Våra åtaganden
Våra mål för bättre hälsa, samhällen och miljö hjälper oss att
bli "a force for good".
Vårt företag kan bara bli
framgångsrikt på lång sikt
om vi skapar ett värde för alla
intressenter som har med oss
att göra.

För individer och familjer

Över

1300

185.4

miljarder

nya produkter lanserades år 2019 för
spädbarn, barn, gravida och nyblivna
mammor som har särskilda näringsbehov.

måltider har vi adderat näringsämnen till
för att förbättra folkhälsan i länder med
undernäringsproblem.

27.2

2.76

miljoner

barn tog del av Nestlé for Healthier Kids.

miljarder

portioner – så mycket ökade vi mängden
grönsaker i våra produkter.

För våra samhällen

211.9

miljoner

Över

24 500

miljoner kaffeplantor distribuerade till odlare.

jobbmöjligheter eller praktikplatser erbjöds
till personer under 30 år i Nestlé needs
YOUth initiative.

70%

429 800

av de 15 viktigaste grödorna är hållbart odlade.

bönder har utbildats.

För planeten

34%

328

31%

41%

minskning av utsläpp av växthusgaser per ton
produkt i våra produktionsanläggningar sedan
2010.

minskad vattenanvändning per ton produkt i våra
produktionsanläggningar sedan 2010.

av våra fabriker har noll avfall till deponi. Zoégas
kafferosteri är en av dem.

av elektriciteten i våra produktionsanläggningar
kommer från förnybara källor.
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Så här skapar Nestlé ökat värde för alla
Creating Shared Value är ett begrepp
som ligger till grund för hela Nestlés
verksamhet. Det betyder att vi tror att
företaget blir framgångsrikt genom
att skapa ett värde för både aktieägare
och samhället i stort. Allt vi gör och
producerar ska ge en positiv effekt på
omvärlden samtidigt som det bidrar till
långsiktig utveckling för vårt företag.
Vi fokuserar vårt arbete på tre områden
som överlappar varandra: enskilda
människor och familjer som använder
våra produkter, alla de samhällen där vi
är verksamma samt för vår planet.
Vi drivs av en vilja att förbättra livskvaliteten globalt och att hjälpa till att
skapa en hälsosammare framtid.
Vi drivs inte av utmärkelser och erkännanden, men vi är stolta över att våra
hållbarhetsinsatser och bedrifter erkänts
av flera världsledande gransknings- och
rankningsorganisationer. Nestlé har
bland annat upmärksammats som ett av
de mest engagerade företagen i världens
största hållbarhetsinitiativ, FN:s "Global
compact". Företagets ambitioner ligger
även i linje med FN:s 2030 Agenda för
hållbar utveckling.
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Förbättra
livskvaliteten
och bidra till en
hälsosammare
framtid
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.

För individer och
familjer
Inspirerar och bidrar till en
mer hälsosam livsstil
Vår ambition är att hjälpa 50 miljoner barn till 2030

Att erbjuda goda och
hälsosammare val

Inspirera människor
till ett hälsosammare
liv

Utveckla, sprida och
tillämpa kunskaper i
nutrition

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

Bra
näringsinformation på
förpackningar, i butik och
online

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

Erbjuda vägledning
för portionsstorlekar på våra
produkter

Utveckla
biomedicinsk
vetenskap som leder till
hälsofrämjande produkter,
individanpassad näring
och digitala lösningar

Ytterligare minska
på socker, salt och mättat
fett
Öka växtbaserat,
fullkorn, baljväxter, nötter
och frön i vår mat och
dryck
Förenkla våra
innehållsförteckningar
och ta bort konstgjorda
färgämnen
Bekämpa
undernäring
genom att tillsätta
mikronäringsämnen

Öka information
som främjar hälsosam
matlagning, matvanor och
livsstil
Stärka föräldrar,
vårdgivare och lärare för
att främja hälsosam livsstil
hos barn
Stödja och skydda
amning genom att vara
branschledande i ansvarsfull
marknadsföring av
bröstmjölksersättning
Inspirera människor
att välja vatten som dryck
för att leva hälsosammare
Partnerskap för att
främja friska livsmiljöer

Så långt har vi kommit med våra
åtaganden
Nytt
På gång
Uppnått
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För våra samhällen

För planeten

Hjälper till att utveckla blomstrande och
motståndskraftiga samhällen

Säkra resurserna för de
kommande generationerna

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

Vårt mål är noll miljöpåverkan i verksamheten 2030

Förbättra lokal
utveckling och
försörjning

Respekt och stöd för
mänskliga rättigheter

Att främja anständig
sysselsättning och
mångfald

Omsorg för vårt vatten

Agera på
klimatförändringar

Skydda vår miljö

Förbättra
ekonomin för våra odlare

Säkra mänskliga
rättigheter i all vår
verksamhet

Fortsätta arbetet
med Nestlé Needs YOUth i
alla våra verksamheter

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

Ledarskap
i att hantera
klimatförändringar

Förbättra
hållbarhetsaspekten hos
våra förpackningar

Förbättra
odlarnas försörjning i vår
produktionskedja och
skydda deras barn

Förbättra
könsbalansen och stärka
kvinnor genom hela
värdekedjan

Förespråka
effektiv vattenpolitik och
förvaltning

Främja transparens
och proaktiv och
långsiktigt engagemang i
klimatpolitiken

Minska matsvinn
och onödigt avfall

Stärka
organisationens integritet

Främja
hälsosamma arbetsplatser
och anställda

Engagera oss i våra
leverantörer, särskilt våra
odlare

Förbättra tillgång
till mat och varierad kost
för våra odlare
Genomföra
ansvarsfulla inköp i vår
leverantörskedja och verka
för ansvarsfull djurhållning
Kontinuerligt
förbättra
produktionskedjan för
eko-kaffe
Fortsätta arbetet
med Nestlé Cacao Plan för
våra kakaoodlare

Skapa effektiva
kanaler för att framföra
klagomål från anställda
och intressenter

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

Erbjuda och
kommunicera relevant och
korrekt miljöinformation
Arbeta för att
bevara vårt unika
naturkapital

4

Inspirera till en
hälsosammare
livsstil
Konsumenternas smak och
preferenser utvecklas hela tiden
– och det gör vi som företag
också. Vi tar hela tiden fram
produkter som är mer näringsrika
och med naturliga ingredienser.
"Nestlé for Healthier Kids" är till
exempel ett av våra viktigaste
initiativ som visar hur vi försöker
inspirera barn och familjer att leva
hälsosammare liv.

Inspirera människor att leva mer hälsosamt
Det handlar bland annat om att förbättra innehållet i våra produkter och ta fram
nyttiga recept, allt för att främja en sundare tillvaro för barn. Med hjälp av detta
har vi som målsättning att hjälpa 50 miljoner barn att leva hälsosammare liv
fram till år 2030. Vi håller oss uppdaterade inom forskningsframsteg och följer
etablerade riktlinjer noga, allt för att kunna tillgodose specifika näringsbehov
för livets alla skeenden.

Snabba fakta
Så många miljoner barn har "Nestlé
for Healthier Kids" nått ut till.

Så många hälsosamma
produkter har lanserats för
spädbarn, barn, gravida
kvinnor och nyblivna mödrar.

> 1300

Så många miljarder kronor har
Nestlé investerat i forskning och
utveckling
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27.2

1.7

Här kan du läsa mer om vad vi gjort för att förbättra barns hälsa: Helping
children live healthier lives

Godare och nyttigare
Många konsumenter är hälsomedvetna och vill äta mer grönsaker.
För att tillfredsställa dem har vi till exempel tagit fram en
broccolibotten till våra pizzor som är både nyttig och god.

Materna Opti-Lac
Materna Opti-Lac är ett näringstillskott som
innehåller en patenterad del probiotika
som finns naturligt i bröstmjölk hos friska
mödrar. Tillskottet är ett resultat av gedigen
forskning och har i kliniska tester visat sig
minska både förekomsten och graden
av smärtsam mjölkstockning, något som
drabbar upp till var tredje ammande kvinna.

Maggi
Maggi’s Mum
and Me är en
matlagningsskola
i Thailand där
föräldrar lär sina
barn hur man
tillagar en måltid.
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Utvecklar
samhällen
som blomstrar
Vi arbetar med jordbrukare
och leverantörer över hela
världen och vårt mål är att
utveckla samhällen, stödja
landsbygdsutveckling, samtidigt
som vi främjar jämställdhet och
respekt för mänskliga rättigheter.

Vi främjar hållbara jordbruksmetoder och arbetar för
att blåsa liv i kaffeodlingar som håller på att försvinna.
Vårt initiativ Nestlé needs YOUth syftar till att hjälpa
10 miljoner ungdomar världen över att få bättre
ekonomiska möjligheter till år 2030. För oss är mångfald
och inkludering på arbetsplatsen en självklarhet och vi
är övertygade om att det främjar innovation och gör vår
verksamhet starkare.
Här kan du läsa mer: Improving livelihoods in communities

Vi driver en rad olika
hållbarhetsprogram för att kunna
hantera de olika utmaningar
som jordbrukssektorn står
inför – till exempel en åldrande
jordbrukspopulation, låg
jordbrukarinkomst samt
klimatförändringar.

Snabba fakta
Av våra 15 mest använda råvaror är
ansvarsfullt framtagna.

Så stor andel kvinnor på Nestlé har
ledande positioner.
Så många ungdomar
har vi nått genom
Nestlé needs YOUth
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70%
42%

> 900
900 000
000
>

Utvecklar landsbygden
Sedan 2018 har Nespresso samarbetat med Hispanic Federation och
kaffebönder i Puerto Rico för att hjälpa till att återuppliva deras kaffeodlingar
efter att orkanerna Maria och Irma förstörde 80 procent av öns kaffeträd. Detta
partnerskap resulterade i lanseringen av Cafecito de Puerto Rico, Nespressos
första Puertoricanska kaffe, som endast är tillgängligt för konsumenter i USA.
Genom Nestlé Cocoa Plan arbetar vi för att förbättra jordbrukarnas liv och att
motverka barnarbete överallt där vi är involverade i kakaoodlingar. All choklad
exempelvis till KitKat kommer från vår Nestlé Cocoa Plan.

Främjar mänskliga rättigheter
Respekten för mänskliga rättigheter är oerhört viktig.
Vi har utbildningar inom detta område för alla våra
anställda och vi har även gjort dem tillgängliga för alla
som vill lära sig mer om mänskliga rättigheter utanför
vårt egna företag.
Här kan du läsa mer: Building human rights capabilities
where it matters

Värdig sysselsättning, mångfald och jämställdhet
Mångfald gör företag starkare och främjar innovationer och olika sätt att
tänka. Vi fokuserar särskilt på jämställdhet och vår jämställdhetsplan är
ambitiös och innehåller många steg för att skapa jämställdhet och öka
andelen kvinnor i ledande positioner.

Föräldraledighet
Vi tror att ett bra föräldraskap grundas
så fort ett barn föds. Vi förlänger därför
föräldraledigheten för mödrar från 14 till
18 veckors helt betald ledighet för våra
medarbetare världen över. Partners har också
rätt att ta fyra veckors ledighet med full lön.
Här kan du läsa mer: Celebrating parenthood
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Skyddar miljön
och naturen
Vi vill vara ett hållbart företag
som verkar för ett mer hållbart
samhälle. Detta innebär att
vi skyddar och återställer
den biologiska mångfalden,
minimerar all vår användning av
naturresurserna, samtidigt som vi
uppmuntrar andra att agera lika
ansvarsfullt.
Här kan du läsa mer: Improving
livelihoods in communities

Vi har intensifierat våra ansträngningar för att bromsa klimatförändringarna:
vår ambition är att reducera våra utsläpp till noll senast år 2050. I Sverige är vi
extra stolta över vår Zoégas-fabrik i Helsingborg som är en så kallat double zero
sedan 2017. Det innebär att fabrikens produktion är koldioxidneutral och att
den inte har något avfall som går till deponi.
För att komma ner till noll-utsläpp utvidgar vi också sortimentet med fler
växtbaserade produkter som ger ett mindre miljöavtryck. Vårt varumärke
Hälsans kök hjälper alla som vill äta mindre animaliskt protein eller inget
animaliskt alls genom att erbjuda goda vegetariska alternativ.

Snabba fakta
Så många Nestlé-fabriker använder
inget färskvatten alls i sin produktion
Så stor är minskningen av företagets
utsläpp av växthusgaser för varje ton
tillverkade produkter sedan 2010.
Antal ton
förpackningsmaterial
som tagits bort
sedan 2015

9

20
34%

> 142 000

Skyddar miljön
Vi förbättrar skyddet för miljön på alla möjliga sätt. Nestlé Institute of Packaging Sciences
har till exempel som uppgift att se till att alla våra förpackningar är återvinningsbara eller
återanvändbara innan 2025. Vi minskar vattenförbrukningen i våra fabriker och arbetar
med jordbrukare världen över för att se till att vatten används så effektivt som möjligt i hela
vår leveranskedja. Samtidigt ser vi till att samhällen får tillgång till rent vatten och bättre
sanitära förhållanden.

Nestlé Waters
Nestlé Waters har
engagerat sig i långsiktiga
samarbetslösningar, både
vad gäller fabriker och
vattendrag, för att bevara
mängden och kvaliteten
på lokala vattenresurser.
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Externa omdömen
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 världsledande index och
granskande institut:
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).
Nestlé behåller sin toppranking inom hälsa och
nutrition, miljö, ledarskap,
förpackningar och vatten.
Nestlé ligger stadigt på
CDP’s (Carbon Disclosure
Project) Climates A-lista.
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