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för att förbättra livet för alla, idag och för 
framtida generationer. 
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Nestlé. Vi tar fram den goda 
kraften i mat för att förbättra 
livet för alla, idag och för 
framtida generationer.

Vår främsta prioritet är att stödja de samhällen vi är 
verksamma i. Vi inledde därför tidigt ett samarbete 
med Internationella Röda Korset och Röda Halvmånen 
(IFRC) för att minska trycket på hälso- och sjukvården 
och hjälpa de som drabbats hårdast av pandemin. 
I Sverige har vi bistått med ekonomiskt stöd till 
kommuner för att hjälpa personer i riskgrupper med 
matinköp, medicinleveranser och enklare ärenden. Vi 
har också stöttat med produkter till de volontärer som 
outtröttligt har arbetat för samhällets bästa.

Pandemin har påverkat oss alla och vårt sätt arbeta, 
den har även slagit hårt mot unga människor. Därför 
utökade vi vår onlineutbildning för att säkerställa 
kontinuiteten i våra praktik- och lärlingsprogram. 
Vi skapade nya riktlinjer för att säkerställa våra 
medarbetares säkerhet och välbefinnande under 
dessa exceptionella tider.

Trots ett utmanande år har vi levt upp till 
konsumenternas förväntningar och tillhandahållit 

2020 var ett exceptionellt och utmanande 
år. COVID-19-pandemin påverkade 
oss alla och skapade instabilitet och 
osäkerhet. Trots denna enorma utmaning 
styrdes Nestlé av tydliga prioriteringar: vi 
höll våra anställda säkra och upprätthöll 
en hög leveranssäkerhet av mat och 
dryck runt om i världen. 

produkter som smakar gott, är hälsosamma och 
samtidigt minimerar miljöpåverkan. Vi har gjort stora 
investeringar i växtbaserade produkter och lanserade 
2020 den populära Sensational Burger från Hälsans 
Kök. 

Vi har också gjort betydande framsteg på vår resa 
mot hållbara förpackningar. Bland annat genom en 
investering på 242 miljoner svenska kronor (26,4 
miljoner CHF) i Closed Loop Leadership Fund för att 
driva på övergången från jungfrulig till återvunnen 
plast i livsmedelsförpackningar. 

Under 2020 gav vi vårt fortsatta stöd till FN:s Global 
Compact. Nestlé utsågs återigen till LEAD-företag, 
ett erkännande av våra ansträngningar att uppnå FN:s 
hållbarhetsmål. Vi sätter nu nya mål som kommer 
hjälpa oss att gå ännu längre och agera snabbare för 
att främja ett hälsosamt och säkert livsmedelssystem.

Nestlé har beslutat att halvera utsläppen fram till 
2030 och nå netto noll klimatavtryck 2050. Bland 
åtgärderna i vår detaljerade färdplan ingår satsningar 
på regenerativt jordbruk, övergång till 100 procent 
förnybar el fram till 2025 samt omställning av 
produktportföljen för att göra produkterna mer 
klimatvänliga. Senast 2025 ska Nestlé enbart ha 
återvinningsbara eller återanvändbara förpackningar.

Under det senast året har vi kunnat visa hur 
näringslivet kan vara en positiv kraft i vårt samhälle. 
Detta har alltid varit vår strategi och är vad Creating 
Shared Value (CSV) handlar om. Vi lägger vår energi 
och våra resurser där de har störst positiv inverkan 
på samhället. Vi har uppfyllt de flesta av våra 
åtaganden och det är vi stolta över. Vi intensifierar nu 
våra ansträngningar för att hantera de återstående 
utmaningarna.

Denna rapport är en sammanfattning av vår globala 
hållbarhetsrapport, Creating Shared Value and 
Sustainability Report 2020. Här hittar du flera exempel 
på våra aktiviteter i världen, Norden och i Sverige 
under det gångna året. För mer information och fler 
exempel, besök gärna nestle.com.

Nestlé i Sverige
 
Etablerat: 1999
Antal anställda: 400
Landschef: Jonas Holfve
Huvudkontor: Helsingborg
Kategorier: Kaffe, barnmat, 
djurmat, flingor, choklad, 
vegetariska och veganska 
produkter, medicinsk nutrition

Nestlé i Norden
 
Huvudkontor: Köpenhamn
Antal kontor: 5
Antal fabriker: 4
Antal anställda: 1400
Regionchef: Torben Emborg

”Trots ett extremt utmanande 
år har vi hanterat situationen på 
ett mycket bra sätt. Vi höll våra 
anställda säkra och upprätthöll en 
hög leveranssäkerhet av varor till 
alla svenska konsumenter.  
Jag är stolt över att vi lyckades  
med detta.”
 

Jonas Holfve
Sverigechef
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Nestlé for Healthier Kids omfattar alla våra initiativ för att 
hjälpa barn till en så hälsosam uppväxt som möjligt.  
Vi lanserar fler näringsrika livsmedel över hela världen  
för att tillgodose barns näringsbehov, vi sprider kunskap  
om hur en näringsrik kost ser ut och delar med oss av 
vardagliga tips och hälsosamma recept till föräldrar. 
Vår ambition är att hjälpa 50 miljoner barn att leva 
hälsosammare till år 2030. Inom ramen för Nestlé for 
Healthier Kids har vi lanserat över 4 000 nya näringsrika 
produkter sedan 2016.

Inom Nestlé for Healthier Kids samarbetar vi med de 
nationella friidrottsförbunden i Sverige, Norge och Finland. 
Tillsammans organiserar vi aktiviteter för barn där de får röra 
på sig och lära sig om att äta hälsosamt. Friidrottsförbunden 
står för expertisen inom fysisk aktivitet och Nestlé för 
expertisen inom nutrition. Under 2019, nådde vi 27,2 miljoner 
barn i 85 länder över hela världen.

Individer och familjer

Vi arbetar målmedvetet, både i Sverige och globalt, för att försäkra oss om att våra 
varumärken främjar en hälsosam livsstil. Därför minskar vi kontinuerligt mängden 
salt, socker och mättat fett i våra produkter samtidigt som vi tillsätter mer fullkorn och 
grönsaker. Självklart utan att kompromissa med smaken. Globalt har vi under de senaste 
sju åren minskat socker- och saltinnehållet med cirka 14-15% i alla produkter som inte 
möter Världshälsoorganisationens (WHO) riktlinjer.

I Sverige är Nestlé aktiva inom industriföreningar som främjar hälsa, exempelvis 
Växtbaserat Sverige som vill öka produktionen och konsumtionen av växtbaserat.  
Vi arbetar även med att etablera ett svenskt fullkornspartnerskap.

Goda och hälsosamma 
produkter

Både Livsmedelsverket och FN:s 
livsmedels- och jordbruksorganisation FAO 
pekar ut för lite fullkorn som den främsta 
kostrelaterade hälsorisken. Trots det äter 
vi för lite fullkorn, bara en av tio svenskar* 
följer Livsmedelsverkets rekommendation att 
äta 70 g för kvinnor och 90 g för män, vilket 
motsvarar två skivor knäckebröd och  
en portion frukostflingor med fullkorn.

I färdiga produkter kan man hitta fullkorn  
i exempelvis pasta, bröd eller frukostflingor. 
Det är oftast ganska enkelt att läsa på 
förpackningen om produkten innehåller 
fullkorn. Alla Nestlés frukostflingor har fullkorn 
som den främsta ingrediensen. Sedan 2003 
har vi ökat mängden fullkorn med 52 procent 
och minskat mängden socker med 30 procent 
i våra frukostflingor. 

Mer 
fullkornNestlé for 

Healthier Kids

Alla bilder är tagna före COVID-19 pandemin

* Riksmaten 2011
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Samhälle

127 500 barn har sedan 2012 
skyddats från barnarbete genom våra 
insatser med utbildning och stöd till 
familjer, skolmaterial och renovering av 
skolor. Vårt arbete med att bekämpa 
barnarbete har skapat en transparent 
modell som andra företag har antagit i 
sina leveranskedjor.

Bekämpar 
avskogning
90% av våra råvaror som löper en särskild 
risk för avskogning (palmolja, papper, soja, 
kött och socker) var avskogningsfria i slutet av 
2020. Under de senaste tio åren har vi använt 
ett antal olika verktyg och tillvägagångssätt; 
inklusive kartläggning av försörjningskedjan, 
riskbedömningar, certifiering, 
satellitövervakning och direkta insatser på 
marken, för att säkerställa att de råvaror vi 
använder inte är kopplade till avskogning.

Möjligheter 
för alla
Nestlé ska vara en inkluderande arbetsplats 
där alla ges samma möjligheter. Vi har ett 
särskilt fokus på kvinnors möjligheter i 
arbetslivet, både globalt och i Sverige, och 
arbetar ständigt för att öka mångfalden. 
2020 var 43 procent av Nestlé Nordens 
chefer kvinnor.

Genom initiativet Nestlé Needs Youth hjälper 
vi unga människor att komma in i arbetslivet. 
Sedan 2014 har vi tillhandahållit mer än 43 
000 praktikplatser över hela världen och 
skapat över 100 000 jobbmöjligheter för 
ungdomar under 30 år.

 

235 miljoner högkvalitativa kaffeplantor har under de senaste tio 
åren distribuerats med hjälp av NESCAFÉ Plan till kaffebönderna, det är 
15 miljoner mer än den ursprungliga planen. NESCAFÉ Plan är det största 
hållbarhetsprogrammet för kaffe i världen och garanterar kvalitetskaffe 
både idag och i framtiden.

Zoégas arbetar kontinuerligt med hållbarhet genom hela kaffekedjan, från 
böna till kopp. En viktig del i arbetet är att på olika sätt stötta och utbilda 
småskaliga kaffeodlare i hållbart jordbruk. Till 2020 års julkaffe valde 
Zoégas att renovera en skola i Ngozïregionen, Burundi, för att hjälpa flera 
barn och ungdomar till utbildning och en bättre skolmiljö.

Zoégas hållbarhetsinitiativ i Östafrika, Coffee By Women, har sedan 2011 
skapat bättre försörjningsmöjligheter för kaffeodlare och bättre kunskap 
i hur kaffet kan odlas på ett hållbart sätt. Målet är att minst 30 procent 
av de kaffebönder som utbildas i våra egna hållbarhetsprojekt ska vara 
kvinnor. Därför kallar vi initiativet för Coffee By Women.

Stärker försörjningen

Kampen 
mot 
barnarbete

Alla bilder är tagna före COVID-19 pandemin
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Vår planet

Nestlé stödjer ett skifte mot mer 
växtbaserat men ser ändå fördelarna 
med en varierad kost där animaliska 
produkter ingår. För att göra det lättare 
för folk i allmänhet att välja växtbaserat 
fortsätter Nestlé att lansera innovativa och 
smakrika produkter. 2020 har vi lanserat 
flera växtbaserade produkter under flera 
varumärken, bland annat KitKat och 
Nescafé. Vårt varumärke Hälsans Kök, 
en av de ledande inom kategorin frusen 
vegetarisk mat i Sverige, lanserade även 
den populära Sensational Burger.

Nestlé strävar efter att minska utsläppen som är kopplade till våra 
transporter och flyttar därför bort transporterna från vägnätet och 
går över till alternativa bränslen och elfordon där det är möjligt. 
Sedan oktober 2020 har vårt kaffevarumärke Zoégas använt en 
ellastbil för all transport av kaffe från fabriken till distributionslagret. 
Ellastbilen har sänkt Zoégas CO2-utsläpp avsevärt för 
vägtransporterna i Sverige. I Norge började vi 2020 övergången till 
elbilar för säljkåren över hela landet.  

37% minskning av 
växthusgasutsläppen per ton 
produkt sedan 2010. Med 
lanseringen av vår Net Zero 
Roadmap, vår klimatplan, 
satte vi kursen mot att halvera 
utsläppen 2030 och nå netto 
noll 2050. 

Vår ambition är att göra 100% av våra förpackningar 
återvinningsbara eller återanvändbara innan 2025.

92% av våra produkter i Norden är designade för att 
kunna återvinnas. 88% av förpackningarna vi använder 
globalt är återanvändbara eller återvinningsbara. Men det 
räcker inte. För att nå full cirkularitet måste vi också hjälpa 
till att förbättra avfallshanteringen och öka infrastrukturen 
för återvinning.

I Sverige har Nestlé tillsammans med Naturvårdsverket 
gått in med ekonomiskt stöd för att bygga en av 
Europas modernaste återvinningsanläggningar för 
plastförpackningar. Anläggningen, som ska drivas av 
återvinningsföretaget TMR, kommer att ligga i Ängelholm 
och väntas vara i full drift under januari 2022.

Även i våra övriga nordiska länder gör vi framsteg. På den 
danska ön Bornholm är Nestlé med i ett projekt för att 
skapa världens första avfallsfria samhälle. I Norge är vi en 
del av Plastløftet och arbetar med flera företag för att bidra 
till en mer cirkulär ekonomi.

Mer 
växtbaserat

Eldriven transport

Sluter 
cirkeln

Minskade 
utsläpp

Alla bilder är tagna före COVID-19 pandemin
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Och nu då?

Nu står matens framtid på spel eftersom 
näringsrika produkter, säker tillgång och 
rimliga priser inte är en självklarhet. 2021 
kommer denna utmaning att hanteras 
i stor utsträckning över hela världen; 
bland annat genom FN:s toppmöte 
om livsmedelssystemet, konventionen 
om biologisk mångfald och UNFCCC 
COP26. 

Vi har publicerat vårt mål att uppnå 
netto noll utsläpp fram till 2050 samt 
en detaljerad färdplan för hur detta 
ambitiösa mål ska uppnås. 2021 
fortsätter vi att ta steg framåt och 
utfärda nya åtaganden.

Allt vi som företag gör bygger 
på en filosofi som vi kallar Good 
Food, Good Life; vi tror att det 
finns en stark koppling mellan 
mat och livskvalitet. Det är vårt 
ansvar att ta fram matens goda 
kraft och öka livskvaliteten för 
alla, idag och för kommande 
generationer. Nu när världens 
gemensamma resurser är 
inriktade på att bekämpa 
klimatförändringarna och bevara 
den biologiska mångfalden är vårt 
sociala engagemang viktigare än 
någonsin. 

För att nå nollutsläpp 2050 krävs radikala 
åtgärder i hela vår värdekedja. Våra 
fabriker och kontor går över till förnybar 
energi och våra produkter förpackas  
i nya innovativa förpackningslösningar.  
Vi kommer också att arbeta närmare 
med leverantörer och jordbrukare. 

Majoriteten av vårt klimatavtryck 
kommer från jordbruket, det handlar om 
hur råvarorna i våra produkter odlas och 
produceras. Därför tror vi starkt på att 
reformera jordbruket och satsa mer på 
regenerativa jordbruksmetoder.

Vår färdplan för netto noll och vårt arbete 
med att reformera jordbruksmetoder 
kommer att fokusera på två teman; hur 
vi tillsammans måste arbeta för att skapa 
en mer hållbar framtid för vår planet och 
de resurser som vi alla är beroende av för 
att kunna ge mat till världens befolkning.

Det är dags 
att göra 
ännu mer!

Alla bilder är tagna före COVID-19 pandemin
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Våra åtaganden och framsteg för 2020

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

 Minska ytterligare 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 berikning

 Förbättra ekonomin för 
våra odlare 

 Förbättra tillgång till 
mat och varierad kost för 
våra odlare

 Ansvarsfulla inköp i vår 
leverantörskedja och 
verka för ansvarsfull 
djurhållning

 Löpande förbättra 
värdekedjan för råkaffe 

 Fortsätta arbetet med 
Nestlé Cocoa Plan för 
våra kakaoodlare 

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

 Förespråka effektiv 
vattenpolitik och 
förvaltning 

 Samarbeta med våra 
leverantörer, särskilt inom 
lantbruk

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

 Säkra mänskliga 
rättigheter i all vår 
verksamhet 

 Förbättra odlarnas 
försörjning i vår 
produktionskedja och 
skydda barn 

 Stärka integritet i hela 
verksamheten 

 Skapa effektiva 
kanaler för att framföra 
klagomål från anställda 
och intressenter

 Ledarskap i att  
bekämpa 
klimatförändringar

 Främja transparens och 
proaktivt och långsiktigt 
engagemang i 
klimatpolitiken

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

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

 Fortsätta arbetet med 
Nestlé Needs YOUth i alla 
våra verksamheter

 Förbättra 
könsbalansen och stärka 
kvinnor genom hela 
värdekedjan 

 Främja hälsosammare 
arbetsplatser och friskare 
anställda

 Förbättra hållbarhet 
hos våra förpackningar 

  Minska matsvinn och 
onödigt avfall 

 Erbjuda och 
kommunicera relevant 
och korrekt 
miljöinformation

 Arbeta för att bevara 
vårt unika naturkapital

Förbättra lokal 
utveckling och 
försörjning

Respekt och stöd 
för mänskliga 
rättigheter

Främja anständig 
sysselsättning och 
mångfald

Omsorg  
för vårt vatten

Bekämpa 
klimatförändringar

Skydda vår miljöUtveckla, sprida och 
tillämpa kunskaper 
inom nutrition

För våra samhällen
Hjälper till att utveckla blomstrande och motståndskraftiga samhällen

För planeten
Förvalta resurser för framtida generationer

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

Inspirera till ett 
hälsosammare liv

Erbjuda goda och 
hälsosamma val

 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 en 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

Vår ambition är att hjälpa 50 miljoner barn till 2030 Vår ambition är att förbättra förutsättningarna för  
30 miljoner människor med koppling till oss fram till 2030

Vårt mål är noll miljöpåverkan i verksamheten 2030

Status på våra åtaganden

Uppnådd        Helt eller delvis uppnådd  


