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Under 2021 fortsatte vi att öka takten i vårt
hållbarhetsarbete, trots att covid-19-pandemin ännu en
gång innebar stora utmaningar. Att hålla våra
medarbetare säkra och samtidigt säkerställa tillgången till
mat och dryck till konsumenter blev centralt för Nestlé
över hela världen.
Klimatförändringarna påverkar i allt högre grad de bönder och samhällen År 2021 startade vi vårt samarbete med Baltic Sea Action Group i Finland för att köpa
in lokala ingredienser från regenerativt jordbruk.
som vi arbetar med. Förstörelsen av skog, mark, jord och vattendrag hotar
böndernas försörjning och äventyrar tillgängligheten för maten vi äter.
Vi vet att vi inte kan nå våra mål på
Med utgångspunkt i vår Net Zero Roadmap vidtar vi åtgärder för att
Vi har fortsatt mött
hantera dessa hot genom främjandet av regenerativa livsmedelssystem.
egen hand. När vi arbetar tillsammans
konsumenternas efterfrågan
kan vi påskynda en hållbar utveckling
genom att utveckla produkter
Utvecklandet av regenerativa livsmedelssystem i stor skala är vägen
samtidigt som vi skyddar, förnyar och
som med bra smak och högt
framåt för att möta människors behov av mat i takt med att befolkningen
återställer planeten och säkerställer att
näringsvärde samtidigt som vi
växer. Med detta i åtanke erbjuder vi bönder tekniskt och ekonomiskt stöd
livsmedelssystem kan fortsätta att ge
minimerar deras miljöpåverkan.
för att implementera regenerativa jordbruksmetoder, vilket resulterar i
människor mat och näring i
bättre ingredienser och miljöfördelar. För att påskynda omvandlingen mot
generationer framöver.
Vi gav fortsatt stöd till FN:s
netto noll utsläpp, står vi fast vid vårt löfte att investera 1,2 miljarder CHF i
Global Compact och utsågs
regenerativa jordbruksmetoder fram till år 2025 och 50 procent av våra
Detta dokument är en sammanfattning
återigen till ett LEAD-företag, ett
nyckelingredienser ska köpas in genom sådana metoder fram till 2030.
av vår globala hållbarhetsrapport,
erkännande av vårt pågående
Detta kommer hjälpa oss att nå vår ambition att halvera våra utsläpp av
Creating Shared Value and
arbete för att uppnå FN:s
växthusgaser till 2030 och nå netto noll 2050.
Sustainability Report 2021. Här hittar du
hållbara utvecklingsmål (SDG).
flera exempel på vårt hållbarhetsarbete i
Dessutom stödde vi en rättvis
Mänskliga rättigheter spelar en nyckelroll för att möjliggöra en rättvis
världen, de nordiska länderna och i
distribution av covid-19-vaccin
övergång till regenerativa livsmedelssystem. I december 2021 släppte vi
Sverige under det gångna året.
genom en donation på två
vår nya färdplan för mänskliga rättigheter. Genom att implementera detta
miljoner CHF till Go Give Oneramverk, och via samarbeten, kommer vi förbättra vår due diligence och
kampanjen skapad av World
utveckla handlingsplaner för att ta itu med våra mest framträdande
För mer
Health Organization Foundation
människorättsfrågor. Vi fortsätter också vårt arbete att eliminera
information,
för att stödja COVAX AMC, det
avskogning och 2022 kommer vi uppnå 100 % avskogningsfria primära
scanna QR-koden
globala initiativet som abetar för
leverantörskedjor för kött, palmolja, papper, soja och socker. 2025 siktar
för den globala
rättvis tillgång till vaccin.
vi på att uppnå samma sak för våra leverantörskedjor för kaffe och kakao.
rapporten.
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”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.”

Vi fortsätter att stödja FN:s
hållbarhetsmål och arbetar hårt för
att uppnå dem.

Nutrition

Nestlé for
Healthier Kids

Hållbar
produktion

Mänskliga
rättigheter

Möjligheter
för unga

Vi ska producera god, säker
och hållbar mat som är
näringsrik och prisvärd. Vi ska
ge korrekt relevant
information om våra
produkter, marknadsföra dem
på ett korrekt och relevant sätt
samt främja en hälsosam kost
genom utbildning, vetenskap
och andra initiativ.

Programmet Nestlé for
Healthier Kids innefattar alla
våra initiativ för att främja
barns hälsa och inspirera
barnen själva. Vår ambition är
att hjälpa 50 miljoner barn att
leva hälsosammare liv fram till
år 2030.

Vår ambition är
att 100 % av våra
viktigaste råvaror
(mätt vi volym)
ska vara hållbart
producerade
senast 2030. Vi
ska bygga
hållbara och
motståndskraftiga
livsmedelskedjor
där bönder,
samhälle och
miljö skyddas.

I slutet av 2022
kommer vi lansera
handlingsplaner för
var och en av våra
mest framträdande
frågor och
rapportera om våra
framsteg senast
2025.

Fram till 2030 är vår
ambition att hjälpa
10 miljoner unga
människor runt om i
världen att få tillgång
till bättre ekonomiska
möjligheter.

Miljö

Klimat

Vatten

Förpackningar och
cirkularitet

Att leva upp till våra klimatåtaganden
innebär flera fördelar för miljön och den
biologiska mångfalden genom
aktiviteter som:

Vi strävar efter att nå netto
noll utsläpp av
växthusgaser senast 2050,
även när företaget växer:

– 100 % avskogningsfria primära
försörjningskedjor i slutet av 2022 för
kött, palmolja, papper, soja och socker,
samt slutet av 2025 för kaffe och kakao

– Fram till 2025 kommer vi
minska våra utsläpp med
20 % från 2018 års nivåer

Nestlé Waters kommer
arbeta mot förnyelse av
lokala vattenkretslopp
genom att genomföra mer
än 100 projekt för sina 48
anläggningar fram till
2025. Över hela Nestlé
kommer vi fortsätta arbeta
för att uppnå en god
förvaltning av
vattenresurser i hela vår
verksamhet och inom
jordbrukets
leverantörskedjor.

År 2025 kommer 100 % av våra
förpackningar vara
återvinningsbara eller
återanvändbara och vi kommer
minska vår användning av
jungfruplast med en tredjedel.

– Plantera 200 miljoner träd innan 2030
– Gå över till en skogspositiv strategi,
hjälpa till att bevara och återställa
skogar och ekosystem

– Fram till 2030 kommer vi
minska våra utsläpp med
50 % från 2018 års nivåer
– År 2050 kommer vi att nå
netto noll

Vi ska nå
netto noll
innan 2050
2020 lanserade vi vår Net Zero Roadmap, en
klimatfärdplan anpassad efter Science Based
Targets (SBTi) som utökar våra
klimatambitioner. Tack vare denna plan är vi
på god väg att nå våra
utsläppsminskningsmål för 2025 och 2030.

Strategier för alla
utsläpp
En detaljerad analys av våra utsläpp mot en
nollmätning 2018 visade att 95 % av våra
utsläpp av växthusgaser (GHG) kom från
aktiviteter långt bak i leverantörskedjan
(som jordbruk och sjöfart) och bara 5 % från
den egna verksamheten. Mejeri- och
jordbruksingredienser är vår enskilt största
källa till utsläpp och står för ungefär hälften
av de utsläpp som är kopplade till
produktionen av våra ingredienser. Därför
måste vi främst fokusera på
leverantörskedjan uppströms för att kunna
nå vår ambition om netto noll utsläpp. Det
ledde till att vi utvecklade två huvudsakliga
strategiska tillvägagångssätt för att ta itu
med våra scope 3-utsläpp: ”Forest
positive” och Regenerativt jordbruk (mer
information på nästa sidor).

Framsteg
Genom att skala upp åtgärderna för att
minska utsläppen i vår egen verksamhet
och vår leverantörskedja har vi lagt
utsläppstoppen bakom oss efter två år i rad
av utsläppsminskningar, samtidigt som vår
verksamhet har vuxit. Vi har minskat våra
absoluta utsläpp av växthusgaser med 4,0
miljoner ton.* Trots att våra utsläpp i slutet
av 2021 (94,4 miljoner ton) fortfarande var
högre än 2018, är vi på en tydligt
nedåtgående kurva. Vi fortsätter att rulla ut
vårt klimatprogram för att minska utsläppen
så mycket som möjligt, med ett mål om
netto noll senast 2050.
Förutom att minska utsläppen kräver en
framtid där medeltemperaturen väntas
stiga med 1,5 grader att livsmedels- och
jordbruksföretag investerar i kolavskiljning
kopplat till deras värdekedja. Genom vårt
skogsplanteringsprogram har vi redan
påbörjat denna process och initierat projekt
som kommer binda 9,7 miljoner ton CO2ekvivalenter under projektens livstid.

* Under 2018 justerades nollpunktsmätningen
för 2018 för vår klimatplan från 92 miljoner ton
till 93 miljoner ton, delvis på grund av förvärv
och försäljningar. Utan åtgärder hade vår
volymtillväxt ökat våra utsläpp till 98,4 miljoner
ton i slutet av 2021.

Vi kommer nå netto noll
senast 2050, samtidigt som
vår verksamhet fortsätter att
växa.
Fram till 2025 kommer vi att minska våra absoluta
utsläpp med 20% från 2018 års nivåer.

”

Fram till 2030 kommer vi att minska våra absoluta
utsläpp med 50% från 2018 års nivåer.

Vi kommer uppnå 100%
avskogningsfria primära
leverantörskedjor
2022 för kött, palmolja, papper, soja och socker.
2025 för kaffe och kakao.

Vår globala klimatfärdplan
anger riktningen och de
nödvändiga åtgärderna för
att vi ska nå netto noll
senast 2050. Även om
detta är en global ambition,
spelar våra insatser här i
Norden en avgörande roll
med tydliga, specifika
åtgärder som alla bidrar till
det övergripande målet.”

Ulla Luhtasela
Nordic Sustainability Manager

Våra initiativ
i Norden
Logistik

Inköp

Cirkularitet

Lokalt fokus

Vi kommer fasa
ut fossila
bränslen inom
vår logistik
senast 2025. Vi
har redan en
elektrisk lastbil
som används i
lokala
transporter för
Zoégas kaffe
och några av
våra transporter
använder
biodiesel.

Vi har initierat ett lokalt
regenerativt jordbruksprojekt i
samarbete med Baltic Sea Action
Group (BSAG). Tillsammans
utbildar vi finländska bönder för
varumärkena PIltti, Oscars och
Puljonki för att förbättra
jordhälsan. Vi har besökt nästan
19 000 gårdar som levererar vårt
svenska Zoégaskaffe för utbildning
och coachning av odlarna. I
Rwanda lyckades vår partner nå ca
10 000 hushåll.

Vi uppmuntrar våra
konsumenter att
sortera och återvinna
fler förpackningar
genom vårt
partnerskap med
Bower-appen (se mer
sidan 6).

Tre livscykelanalyser
(LCA) har gjorts av
tredje part för våra
lokala varumärken.
Dessa bedömningar
vägleder oss att i
arbetet att ytterligare
identifiera områden
där vi kan minska vårt
koldioxidavtryck.

92% av de
förpackningar som
säljs i Norden är
designade för
återvinning. Målet är
100% fram till 2025.

Visar vägen i Norden
Nestlé har åtagit sig att öka den allmänna kunskapen i
Norden och utbilda om vår vision kring
klimatförändringar och regenerativt jordbruk:

Vi vill främja
regenerativt
jordbruk

Vi tror att vi får störst omedelbar och
långsiktig effekt genom att prioritera
regenerativt jordbruk, vilket kan bidra till att
förbättra markens hälsa, återställa vattnets
kretslopp och öka den långsiktiga biologiska
mångfalden. Detta arbete bygger på program
som Nestlé Cocoa Plan, Nescafé Plan och
Nespresso AAA-programmet. Resultatet ska
ligga till grund för en hållbar
livsmedelsproduktion och bidra till att vi når
våra klimatmål.

I april 2021 höll vi ett webinar om regenerativt jordbruk för
intressenter från hela Norden, inklusive organisationer,
forskare och kunder.

•

Vi har gått samman med Baltic Sea Action Group (BSAG), en
finsk oberoende ideell stiftelse, för att stävja
klimatförändringar och övergödning av Östersjön. Genom att
gå med i BSAG:s Carbon Action Platform och göra ett särskilt
åtagande tillhandahåller Nestlé utbildning och stöd för bönder
att ställa om sin produktion till regenerativa
jordbruksmetoder. Ingredienserna kommer att användas i den
lokala produktionen för våra varumärken Piltti och Puljonki.

•

Att omvandla livsmedelssystem är vägen framåt för att ta itu med de
akuta klimatrelaterade utmaningarna och för att uppnå FN:s mål för
hållbar utveckling.
Nestlé är väl medvetna om att det är bråttom.
Baserat på vårt långsiktiga mål att skapa
delat värde, Creating Shared Value, bygger vi
vidare mot det regenerativa – Vi hjälper till att
skydda, förnya och återställa miljön samtidigt
som vi stärker böndernas försörjning.

•

I Sverige ingår Nestlé i en specifik referensgrupp för att
främja regenerativt jordbruk och driver frågan lokalt genom
flera initiativ.

Regenerativt jordbruk enligt Nestlé
Biologisk mångfald
Öka växternas och djurens biologiska
mångfald ovan och under jord

Jord
Uppskalning av jordbruksmetoder som
hjälper till att skydda markens hälsa

För att möjliggöra en rättvis omställning är det
viktigt att vi stödjer bönderna runt om i världen.
Därför investerar vi 1,2 miljarder CHF i tre
huvudområden fram till 2025 för att hjälpa
bönder att implementera regenerativa metoder:

• Forskning och teknologi.
• Investeringsstöd
• Premier för regenerativa
jordbruksprodukter
Vår definition av "regenerativt" har sina rötter i
jordbrukspraxis, men innehåller mycket mer. För
att säkra mat för framtida generationer måste vi
gå längre än att bara undvika skada – till att ha en
positiv effekt på livsmedelssystemen i stor skala.

Vatten
Minska kemiska bekämpningsmedel,
optimera organisk gödsling, biologisk
skadedjursbekämpning och
bevattningstekniker

Boskap
Integrera boskap och optimera betet i
jordbrukssystem där det är möjligt

Skogspositiv strategi
Att skydda och återställa skogar och
naturliga ekosystem är en viktig del av
Nestlés netto noll-löfte tillsammans med
övergången till regenerativa
livsmedelssystem.
Vår skogspositiva strategi, som lanserades i juni 2021, bygger
på vårt långa arbete för att stoppa avskogningen i våra
försörjningskedjor. Forest Positive innebär att gå bortom
enbart hantering av avskogningsrisker till att fokusera på en
positiv inverkan på våra inköp ur ett bredare perspektiv. Vår
strategi har tre pelare som syftar till att:
•

uppnå och upprätthålla avskogningsfria primära
försörjningskedjor för kött, palmolja, papper, soja och
socker i slutet av 2022 (97,2 % uppnått 2021).

•

vidta åtgärder i våra värdekedjor för att hjälpa till att
återställa förstörda skogar och naturliga ekosystem,
plantering av 20 miljoner träd varje år, samtidigt som
ursprungsbefolkningens och lokalsamhällenas rättigheter
respekteras.

•

arbeta med regeringar, leverantörer och andra i
storskaliga projekt för att hjälpa till att förändra de
områden där vi köper in våra nyckelingredienser.

Vårt Global Reforestation Program
(GRP) kommer plantera 200 miljoner
träd senast 2030 i de områden där vi
köper in råvaror. En viktig del av vår
strategi.

Förpackningar
och cirkularitet
Förpackningar, och i synnerhet hanteringen av
uttjänt plastförpackningsmaterial, är ett viktigt
område som berör hela samhället. Genom
avancerad forskning och utveckling, förbättring av
våra förpackningar samt stöd för utveckling av
återvinningsinfrastruktur arbetar vi mot en framtid
där inga av våra förpackningar ska hamna på
deponi eller som skräp i miljön.

Ökad innovation
På Nestlé använder vi många olika material för våra förpackningar, som
alla ska uppfylla stränga krav gällande livsmedelssäkerhet och
miljöpåverkan, vilket vi måste överväga noga innan vi ändrar våra
förpackningar. Vi är på god väg att nå vårt mål om 100 %
återvinningsbara eller återvinningsbara förpackningar senast 2025, och vi
arbetar tillsammans med myndigheter och andra intressenter för att
utveckla den nödvändiga infrastrukturen för att bidra till effektiv
återvinning.

Vår strategi
Bättre förpackningar

Mindre förpackningar

1

Reduce

Minska användandet av
plastförpackningsmaterial i
allmänhet och jungfruplast i
synnerhet

2

Reuse and refill

Öka andel återanvändbara och
påfyllningsbara lösningar för att
minska behovet av
engångsförpackningar

3

Redesign

Införa alternativa
förpackningsmaterial för att
underlätta återvinning

100 % av våra
förpackningar kommer vara
återvinningsbara eller
återanvändbara 2025
.

Vi kommer att minska vår
användning av jungfruplast
med en tredjedel till 2025

Förpackningar står för ca 10 % (eller 9,5 miljoner ton CO2-utsläpp) av
vårt koldioxidavtryck. Därför är det absolut nödvändigt att förbättra vår
förpackningsdesign, våra produktionsprocesser och mängden
förpackningar som återvinns för att nå vårt mål om netto noll år 2050.
Förpackningar är helt centrala för oss, och därför försöker vi ständigt
hitta nya innovativa sätt att minimera den miljöpåverkan som de har.

Ökad återvinning i Norden genom
samarbeten

Vårt Nestlé Institute of Packaging Sciences gör det möjligt för oss att
påskynda innovationstakten inom förpackningar. Institutet, som öppnade
2019, är det enda forskningscentret i sitt slag inom livsmedelsindustrin.
Våra heltidsanställda forskare är fast beslutna att hitta innovativa
lösningar för att skapa säkra och hållbara förpackningslösningar – till
exempel genom nya pappersförpackningslösningar och att byta från
multimaterial till monomaterial. Dessutom tittar de på att förenkla
kärnförpackningar, skapa design som kan användas för påfyllning, hitta
alternativa leveranslösningar samt öka mängden biobaserat innehåll och
komposterbara och biologiskt nedbrytbara material.

Som en del av Nestlés hållbarhetsåtaganden
stödjer vi TMR, en svensk
producentansvarsorganisation, med ekonomiska
medel för att öppna en mekanisk återvinningslinje
som kan återvinna flexibel plast 2022. Det
nystartade företaget, OMNI POLYMERS, tillämpar
en kombination av den senaste tekniken vilket gör
att flexibla material effektivt kan återvinnas till
högkvalitativa råvaror för tillverkning av
plastprodukter. För att ytterligare säkerställa att
alla våra förpackningar hamnar rätt har Nestlé och
flera av våra varumärken (inklusive Purina,
Nescafé och Nespresso) inlett ett samarbete med
Bower i Norden. Bower ger konsumenter
belöningar i form av kuponger genom återvinning.

Vårt team samarbetar med mer än 200 andra förpackningsexperter
genom Nestlés globala forsknings- och utvecklingsnätverk, såväl som
med andra forskningsinstitut, företag och leverantörer, för att testa nya
lösningar.

Vi arbetar kontinuerligt med att göra våra
förpackningar mer hållbara. År 2021 gick alla
Smarties produkter i Norden över till
återvinningsbara pappersförpackningar. För vår
populära Nescafé Gold-refill reducerar vi 17,5
ton plast i Norden genom att byta till
återvinningsbara monomaterialpåsar.

4

Recycle

Stödja infrastruktur som
hjälper till att forma en
avfallsfri framtid

Bättre system

5

Rethink behaviours

Ändra beteenden hos
industri, detaljhandel,
partners och konsumenter

Globala nutritionsindex

En bra kost är grundläggande för allas hälsa,
välbefinnande och njutning, och utgör en
del av vår kulturella identitet.
Genom att främja en hälsosam kost,
tillhandahålla korrekt och relevant
information om våra produkter och
marknadsföra dem på ett ansvarsfullt sätt
hjälper vi människor och familjer att leva
hälsosammare liv.

Produkter med högt
näringsvärde
Minskad mängd socker och salt är ett prioriterat
område för oss i arbetet med att förbättra
näringsprofilen i våra produkter. 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.
Samtidigt har vi tillsatt grönsaker, baljväxter, kli,
nötter och frön till våra produkter.
Som ett svar på Världshälsoorganisationens (WHO)
uppmaning till livsmedelsindustrin utvecklade Nestlé
ett globalt åtagande om saltreduktion. Detta består av
standardiserade, stegvisa, frivilliga mål för att minska
salt i våra globala produktportföljer före 2025 och
2030 i våra mest populära produktkategorier.

”

Att reducera salt från kosten är
ett av de mest effektiva sätten
att förbättra hälsan. Vi vill
hjälpa konsumenter att minska
sitt saltintag på ett enkelt men
ändå gott sätt. Förändringar i
små steg är lättare att ta till
sig. Det är därför vi sakta, men
konsekvent, år efter år minskar
natriumhalten i våra
produkter.”
Per Frank,
Nordic Nutrition &
Public Affairs Manager

#1
Access to Nutrition
Index ranking

Nestlé for
Healthier Kids
Nestlé for Healthier Kids (N4HK) är ett globalt initiativ
som syftar till att hjälpa barn till en hälsosammare
uppväxt. I samarbete med lokala idrottsföreningar i
Norden har vi nått ut till tiotusentals barn och deras
familjer för att främja programmets fyra huvudpelare: ät
mer frukt och grönsaker, drick mer vatten, ät lämpliga
portionsstorlekar och rör på dig mer.
I Sverige samarbetar vi med Svensk Friidrott (SFIF) och
tillsammans har vi skapat Nestléspelen – ett program
för att få fler barn i rörelse, hjälpa föreningar arrangera
aktiviteter för barn och att sprida kostråd. Under 2021
aktiverade programmet 1900 svenska barn och unga.

Access to Nutrition Index utvärderar världens största
livsmedelsföretag vad gäller deras insatser kring fetma,
kostrelaterade kroniska sjukdomar och undernäring. För
andra året i rad uppnådde Nestlé 2021 en första plats i
ATNI Global Index, efter att ha varit bland de tre bästa
sedan 2013, vilket ger ett externt erkännande till vår
nutritionsstrategi och vårt arbete att göra våra produkter
hälsosammare.

Fullkorn
som huvudingrediens
Enligt Världshälsoorganisationen bör vi äta mer
fullkornsprodukter, eftersom de bidrar till att minska
risken att utveckla kroniska sjukdomar som fetma,
hjärt- och kärlsjukdomar och typ-2 diabetes.
Forskningen är tydlig med att fullkorn ska vara en
viktig del av en balanserad kost, och därför har Nestlé
tagit viktiga steg för att lägga till mer fullkorn till våra
frukostflingor under det senaste decenniet, inklusive
de sötare kakaosmakande produkterna.

Visste du att alla flingor
från Nestlé med den gröna
bannern på förpackningen
har fullkorn som
huvudingrediens, och att
Cheerios Oats innehåller
hela 92% fullkorn?

Mer
växtbaserat
Vi utökar snabbt vårt växtbaserade sortiment för att möta
den kraftigt växande efterfrågan från konsumenter. Under
2021 har vi utökat utbudet av växtbaserade alternativ i
Norden och på den europeiska marknaden har vi lanserat
flera innovativa växtbaserade alternativ – skaldjur gjorda
av tång, ärter och konjakrot; ägg gjorda av soja och
omega-3-fettsyror; och mjölk gjord av näringsrika gula
ärtor. Vi kommer fortsätta lansera nya växtbaserade
produkter med högkvalitativt protein och högt
näringsvärde.

Hälsosammare
husdjur
Vi tror att livet blir rikare med husdjur. Vi vill möjliggöra
hälsosammare liv för husdjur genom välsmakande näring.
Som en del av vårt arbete har vi undersökt alternativa
proteiner för att bättre nyttja planetens resurser. Genom
vårt varumärke Purina, lanserade vi 2021 en
revolutionerande produkt i Sverige som minskar
allergener på katthår och underlättar livet för allergiska
husdjursälskare.
Vi fortsätter att hjälpa hemlösa katter och hundar i hela
Norden med våra långsiktiga samarbetsprogram. Under
2021 donerade vi mer än 380 000 portioner husdjursfoder
till härbärgen i Norden.

Kaffets kraft

Vi hjälper till att öka livskvaliteten i lokalsamhällen och
stödjer en övergång till regenerativa livsmedelssystem

Nestlé är världens största kaffeköpare och vi
använder vår storlek för att göra en positiv
skillnad i branschen.

Människor är helt centrala i denna omställning.

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.

Hållbar produktion, respekt för mänskliga rättigheter, investeringar i jämställdhet
och satsningar på unga är kärnan i Nestlés initiativ för att stärka försörjning och
lokalsamhällen.
Vi ska vara en del av lösningen för att minska risken för barnarbete, förbättra
djurvälfärden, öka böndernas inkomster och investera i nästa generation. Vi
använder alla tillgängliga verktyg för att stödja lokalsamhällen och hjälpa
människor till bättre liv. Från att tillhandahålla utbildning för barn, bönder och
samhällen, till att investera i lokal infrastruktur samt kartlägga leverantörskedjor
och leverera råvarucertifieringar.

Vårt största kaffevarumärke, Nescafé, tar också
ett aktivt socialt ansvar. Nescafé Plan är världens
mest omfattande hållbarhetsprogram inom kaffe
och under perioden 2010-2020 nådde vi över
900 000 bönder och planterade över 235
miljoner nya kaffeplantor. Nya ambitioner
lanseras hösten 2022.

Bekämpar risken för barnarbete
Sedan 2009 har Nestlé genom programmet Nestlé Cocoa
Plan arbetat för att bekämpa risken för barnarbete i
kakaoindustrin.

Dessa incitament kommer uppmuntra beteenden och
jordbruksmetoder som är utformade att skapa social
och ekonomisk motståndskraft över tid.

Baserat på den erfarenhet och kunskap vi har byggt upp
sedan starten har vi skyddat 159 000 barn från barnarbete

Incitamenten betalas ut utöver den bonus som införts
av regeringarna i Elfenbenskusten och Ghana, och
Nestlé betalar även en bonus för Rainforest Alliancecertifierad kakao. År 2030 är målet att alla kakaoodlare i
vår kakaoförsörjningskedja ska vara med i programmet,
där spårbarhet också utgör en central del.

Under 2020 inleddes ett pilotprojekt som sedan
utvecklades till ett ambitiöst och omfattande program
utvecklat för att ta itu med grundorsakerna till barnarbete.
Genom The Income Accelerator Program skapar vi
incitament genom att betala ut kontantbetalningar direkt
till kakaoodlande familjer för olika aktiviteter som
skolregistrering, hållbara jordbruksmetoder och
inkomstdiversifiering.

Vi ska uppnå full spårbarhet i vår
leverantörskedja för kakao senast 2027

Nestlés arbete för att ta itu med riskerna för barnarbete
anses vara branschledande och best in class av The
Chocolate Scorecard, en vetenskaplig analys som
jämför olika chokladtillverkares hållbarhetsarbete.

100 % av vår kakao ska köpas in
genom Nestlé Cocoa Plan senast 2025.

Nestlés syn på hållbar upphandling
Transparens

Miljö

Mänskliga
rättigheter

Djurvälfärd

Öka spårbarheten av
våra råvaror kring var
och hur de produceras

Bidra till att bevara
och restaurera miljö
och naturresurser

Skydda och främja
mänskliga rättigheter
i vår värdekedja

Hjälpa till att
förbättra hur djuren i
vår värdekedja
behandlas

Mänskliga
rättigheter

En

Genom vårt arbete för hållbara
inköp har vi tagit viktiga steg för
att främja mänskliga rättigheter
inom jordbruket. År 2021
genomgick 57 892 anställda
utbildning i mänskliga rättigheter.
Vi lanserade också en detaljerad
handlingsplan för arbetsrelaterade
rättigheter inom palmolja. Vi
arbetar mot en försörjningskedja
för palmolja där alla arbetare, på
alla nivåer, arbetar och lever under
säkra förhållanden, har solida
anställningskontrakt, får rättvist
betalt, har rätt till kollektiva
förhandlingar och tillgång till
klagomålsmekanismer.

Nestlé ska vara en modern och inkluderande arbetsgivare som speglar
mångfalden bland våra konsumenter. I Nestlé Norden har vi idag anställda från
45 olika nationaliteter. Vi tror på en arbetsmiljö präglad av samarbete och
flexibilitet som inspirerar och uppmuntrar medarbetarna till innovation. I juli
2021 implementerade Nestlé en hybrid arbetsmodell i Norden, för att
kombinera flexibiliteten av att arbeta hemifrån med arbete från kontoret.

I slutet av 2022 kommer vi
publicera en dedikerad
handlingsplan för de största
riskerna kring mänskliga
rättigheter som är kopplade till vår
verksamhet. Här kommer vi att gå
in i detalj på vår strategi för att
utvärdera, ta itu med och
rapportera om de mest
framträdande utmaningarna,
definiera vad vi behöver göra i
hela vår värdekedja, samt vilka
åtgärder som kan genomföras.

bra arbetsgivare

Unga
medarbetare
I nästan ett decennium har Nestlé
arbetat för att hjälpa unga människor
med nödvändiga färdigheter för att
lyckas i arbetslivet, både genom vårt
eget initiativ Nestlé Needs YOUth
och partnerskapet The Global
Alliance for YOUth.
Vi vet att unga bidrar med innovation
och energi, de är en viktig del av alla
företags långsiktiga utvecklingsplan.
Under 2021 sysselsatte Nestlé 121
anställda under 30 år och
engagerade mer än 90 praktikplatser
och traineer i vår nordiska
verksamhet.

