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VI HAR HÅLLBARHET
I VÅRT DNA
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S

om en del av Johnson & Johnson är hållbarhet sedan länge en självklar del
i vår verksamhet. När Robert Wood Johnson – son till en av J&J:s grundare
– skrev ned företagets credo år 1943, tänkte han förmodligen inte i termer av
hållbarhet som vi känner ordet idag. Men den som läser Johnson & Johnson:s
credo, kan se att innehållet i de olika ställningstagandena egentligen är en enda
lång hållbarhetsförklaring – först och främst ur företagets och medarbetarnas
perspektiv, men också ur det omgivande samhällets.
Genom att ta ansvar för vår gemensamma miljö, våra kunder, våra medarbetare
och samtidigt utgöra ett betydelsefullt inslag i det samhälle som vi är en del av,
är det möjligt för oss att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet.
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I den här redovisningen har vi samlat de viktigaste delarna i vårt aktiva hållbarhetsarbete, där det under det senaste året finns ett par milstolpar som vi
är extra stolta över. Under hösten 2017 blev vi certifierade som den allra första koldioxidneutrala tillverkningsenheten inom hela Johnson & Johnson, en
utmärkelse som var resultatet av flera års målmedvetet arbete för att minska
företagets energianvändning och ekologiska fotavtryck. För en tid sedan fick
vi också ett kvitto på att vårt målmedvetna arbete med att vara en hållbar och
inspirerande arbetsplats ger resultat, när vi blev certifierade av organisationen
Great Place to Work.
Det här är bara ett par exempel på vårt hållbarhetsarbete, så vi hoppas att det
ska framgå mer av den här rapporten att hållbarhet är ett lika självklart som naturligt inslag i vår dagliga verksamhet. Med credot som vår viktigaste ledstjärna,
har vi som arbetar på J&J hållbarhet i vårt DNA.
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ÅRET I SIFFROR 2017
2020
670
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7 000 000
Nicorette-produkterna som
tillverkas i Helsingborg bidrar varje
år till att förlänga livet för människor
runtom i världen med sammanlagt sju
miljoner livsår.
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200 000

Så många arbetar just nu på
anläggningen i Helsingborg.
590 inom Supply Chain och 80 inom
Research & Development.

På listan över Sveriges Bästa
Arbetsplatser placerade sig
Johnson & Johnson Helsingborg på
plats 15 bland företag med över 250
anställda.
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År 2020 har Johnson & Johnson
som mål att ha världens friskaste och
mest hälsosamma medarbetare.
I Helsingborg påbörjades detta
målmedvetna arbete under 2017.

Från hösten 2017 är
Johnson & Johnson certifierade som
en helt koldioxidneutral arbetsplats,
sett över samtliga energislag och alla
verksamheter; tillverkning, lager
och R&D.

Varje år donerar personalen på
Johnson & Johnson Helsingborg
pengarna som tidigare använts för
julklappar från företaget, till välgörande
ändamål. 2017 var summan 200 000
kronor, som skänktes till Kvinnojouren,
Hemlösas Hus samt Nattvandrarna.

12,8
Den genomsnittliga
anställningstiden för medarbetarna
på Johnson & Johnson Helsingborg
är 12,8 år.

500
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Antal säkerhetsrisker som vi
vill att våra medarbetare ska rapportera
varje år. Under 2017 uppfylldes målet
med råge, då det kom in en bit över
500 riskrapporter i vårt system.

Under 2017 köptes det in två elbilar
på företaget. Bilarna används för
merparten av alla interna och externa
transporter relaterade till Facility och
Maintenance.
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M

an kan lugnt säga att vi har en både lång och hållbar historia. Vi grundades som AB Leo år 1914 och
har funnits på samma plats på Stattena i Helsingborg
ända sedan 1919. Några av företagets första storsäljare
var Leopiller (mot förstoppning) och så småningom den
välkända värktabletten Albyl.
Sedan 1970-talet ligger vårt huvudfokus på området
rökavvänjning, där vi idag är ett globalt centrum för tillverkning, forskning och utveckling av rökavvänjningsprodukter under varumärket NICORETTE®. NICORETTE® är marknadens ledande varumärke inom rök- och
tobaksavänjning, och produkterna från Helsingborg
finns numera i över 80 länder. Utöver rökavänjning är
vår forsknings- och utvecklingsavdelning även ett globalt center för terapiområdena Digestive Health (mage/
tarm) samt Cough & Cold (hosta och förkylning).
Som företag är vi sedan 2006 en del av den amerikan-

JOHNSON & JOHNSON I HELSINGBORG

EN LÅNG HISTORIA
Johnson & Johnson i Helsingborg är en av Helsingborgs största industrier och en av
stadens största privata arbetsgivare, med omkring 670 medarbetare. Vi är specialiserade på tillverkning av läkemedel för egenvård, vilket innebär receptfria produkter
som kan köpas receptfritt på apotek och i dagligvaruhandeln.
6

VÄRT ATT VETA
Nicorette – världens första läkemedel för tobaksavvänjning
– uppfanns och utvecklades i Helsingborg under 1960-talet. Den allra första Nicorette-produkten var ett tuggummi.
Tanken från början var att erbjuda lindring av abstinensen hos yrkesgrupper som inte kunde röka på arbetstid. Ubåtspersonal var en sådan grupp som långa tider arbetade
utan att kunna röka
Första landet i världen att lansera Nicorette var Schweiz 1978.
Idag tillverkas alla Nicorette-produkter förutom plåstren i
Helsingborg, och exporteras till över 80 länder världen över.

ska Johnson & Johnson-koncernen, där vi ingår i divisionen Consumer Health Care. Johnson & Johnson är en av
världens största hälso- och läkemedelskoncerner, som
samlar över 260 företag världen över och tillsammans
sysselsätter gruppen cirka 130 000 medarbetare.

Några nyckeltal
50 miljoner tillverkade enheter per år (2017).
40 000 pallar produkter lämnare varje år Helsingborg.
Det används cirka 1 900 olika rå- och förpackningsmaterial i tillverkningen.
700 olika förpackningsvarianter beroende på land och
marknad.
Nettoomsättning: 4 500 MSEK per år.
30 automatiserade och högeffektiva tillverknings- och
förpackningslinjer.
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Så här lyder Vårt Credo:
Vi har i första hand ansvar gentemot de läkare, sköterskor, patienter, föräldrar och alla andra som använder våra produkter och tjänster. För att kunna tillgodose deras behov måste
allt vi gör vara av hög kvalitet. Vi måste oavbrutet sträva efter att reducera våra
kostnader för att hålla rimliga priser. Kundernas beställningar måste expedieras snabbt
och korrekt. Våra leverantörer och distributörer måste ha möjlighet att göra en skälig vinst.
Vi känner ansvar gentemot våra medarbetare, de män och kvinnor som arbetar
hos oss över hela världen. Var och en måste betraktas som en individ och respekteras för sitt
eget värde och sina egna förtjänster. Medarbetarna måste känna trygghet i sitt arbete. Lönerna måste vara rättvisa och stå i relation till den personliga insatsen. Arbetsförhållandena ska vara hygieniska, välordnade och säkra. Vi måste vara öppna
för olika sätt att stödja våra medarbetare i deras familjeansvar. Medarbetarna måste känna
att de har möjlighet att komma med förslag och klagomål. Alla, som är kvalificerade, ska
ha samma möjlighet till anställning, utveckling och avancemang. Vi måste ha kompetenta
ledare som handlar korrekt och etiskt riktigt.

VÅRT CREDO

EN LEDSTJÄRNA FÖR
ALLA INOM J&J
I drygt 60 år har Vårt Credo varit en hållbar ledstjärna för alla J&J-medarbetare, som
visar på vårt ansvar gentemot konsumenter, medarbetare, samhälle och aktieägare.

D

et ursprungliga dokumentet skrevs av Robert
Wood Johnson Jr, som ledde företaget 1932-63.
Han var son till företagets grundare, som också hette
Robert Wood Johnson.
Dokumentet, som skrevs 1943 inför den amerikanska börsintroduktionen 1944, heter Our Credo på engelska och finns översatt till 49 språk.
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Vi känner ansvar gentemot det samhälle vi lever och arbetar i, såväl lokalt
som globalt. Vi måste sträva efter att vara goda medborgare, stödja samhällsverksamhet och
socialt arbete samt bära vår del av skatterna. Vi måste uppmuntra förbättringar
i samhället, samt verka för bättre hälsa och utbildning. Vi måste underhålla den egendom vi har förmånen att förfoga över samt skydda miljön och naturens tillgångar.
Slutligen har vi ett ansvar gentemot våra aktieägare. Verksamheten måste ge en rimlig vinst.
Vi måste experimentera med nya idéer. Forskningen måste fortsätta, utvecklingsprogram initieras och misstag betalas. Ny utrustning måste köpas, nya lokaler anskaffas
och nya produkter lanseras. Reserver måste skapas för att klara ogynnsamma tider. Arbetar
vi efter dessa principer, bör aktieägarna få en rimlig ersättning.

Vårt Credo är inte enbart en viktig moralisk kompass för bolaget och dess medarbetare. Vi anser också
att det är grunden i vårt framgångsrecept. Det faktum
att Johnson & Johnson är ett av bara en handfull företag som har blomstrat i mer än ett århundrade, är ett
viktigt bevis på det.
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För vissa av förmånerna, t.ex. arbetstidsförkortning, görs valet direkt i portalen. Flera av förmånerna
är kopplade till balans i livet och
friskvård.

P R I MARY

Exempel på förmåner som finns
för våra medarbetare:

S E C O N DARY

Privat sjukvårdsförsäkring

I

den undersökningen ges alla
TE RTIARY
medarbetare
möjlighet att svara
P R I MARY
på ett batteri av frågor och påståenden om sin arbetsplats. Resultaten
har sedan kunna jämföras med tidigare undersökningar, och steg för
S E C Oallt
N DARY
steg har vi presterat
bättre tack
vare successiva förbättringar och
anpassningar.
TE RTIARY
Nyligen fick vi ett viktigt kvitto
på att det målmedvetna arbetet gett
resultat, då vi utsågs till en av Sveriges Bästa Arbetsplatser i den årliga
ranking som Great Place to Work
genomför.

Ett hållbart arbetsliv
Att hitta en bra balans mellan arbetsliv och fritid är viktigt ur ett
hållbarhetsperspektiv. Därför arbetar vi målmedvetet med att skapa
ett ledarskap, som hjälper alla medarbetare att hitta den rätta balansen
och skapa den företagskultur som
vill främja.
I vår process för prestation och
utveckling, våra fem samtal, sätter vi mål, för alla medarbetare. Vi
har både resultatiniriktade mål och
beteendeinriktade mål som båda är
lika viktiga att uppnå. Varje medarbetare ska också ha en utvecklingsplan, både en kortsiktig för att
nå årets mål och en långsiktig för
att utvecklas som medarbetare för
framtiden.
Hållbara förmåner
Våra förmåner synliggörs för våra
medarbetare via en förmånsportal.

EN INSPIRERANDE OCH
HÅLLBAR ARBETSPLATS
De senaste tre åren har vi arbetat med konceptet Great Place to Work, i syfte att komma närmare vårt mål att bli en av Öresundsregionens mest inspirerande arbetsplatser.
Förutom en årligt återkommande och mycket omfattande kulturaudit – som ger en
genomlysning av hela arbetsplatsen ur ett medarbetarperspektiv – görs också en årlig
medarbetareundersökning.
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Tobaksavvänjning
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag

Employee Assistance - Program
Personalstöd
Vi erbjuder även ett individuellt personalstöd till alla anställda. Det innebär
att medarbetare snabbt och enkelt får
professionell hjälp när de har problem
i arbets- eller privatlivet som påverkar deras arbetsförmåga. Tjänsten är
kostnadsfri och betalas av företaget.
Tjänsten gäller även dina närmaste
familjemedlemmar över 18 år.
Personalstödet är tillgängligt dygnet runt, året om. Genom personalstödet får individen vägledning vid
psykosociala, privatjuridiska och ekonomiska frågeställningar.

Personalomsättning
350

100

EAP Personalstöd

10%

ANTAL ANSTÄLLDA

250

150

Hälso- och sjukvård

Metod:
Antal avgångar under 2017 / antal anställda 2017-01-01

KÖNSFÖRDELNING
CHEFER

250

Kvinnor 36%

200

Män 64%

150
100
50
0 366 st
Män

Kvinnor 304 st
Män 366 st

Kvinnor 304 st

4,65%
Sjukfrånvaro: 4,65%
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HEALTHFORCE 2020

VÄRLDENS
MEST HÄLSOSAMMA
MEDARBETARE
Johnson & Johnson har satt upp ett ambitiöst mål om att ha världens mest
hälsosamma medarbetare till år 2020. Målet ska nås via ett målmedvetet arbete inom
ramarna för ett koncept som fått namnet Health Force 2020.

K

onceptet är uppdelat i flera
olika steg och tanken är att
det ska påverka medarbetarnas hela
livssituation – alltså både jobb och
fritid – för att skapa varaaktiga och
hållbara förändringar.
HEALTFORCE 2020 ÄR
UPPDELAD I FYRA OMRÅDEN:
Movement
Eating
Mind
Work

Under 2017 har vi på Johnson &
Johnson framför allt fokuserat på
att stimulera till ökad rörelse. Bland
annat har vi uppmanat alla medarbetare till att ta promenerande
möten istället för slentrianmässiga
möten i konferensrum. Vi har också
arbetat med den digitala hälsoapplikationen Healthy & Me. Där har
alla J&J-medarbetare världen över
tillgång till ett skräddarsytt digitalt
verktyg för träning och bättre hälsa.
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ENERGY FOR PERFORMANCE IN LIFE – E4PIL
Ett annat initiativ på vägen att bli den mest hälsosamma personalstyrkan och ge alla medarbetare möjlighet att hantera sin energi är
utbildningen Energy for Performance in Life.
Vi erbjuder den till samtliga medarbetare sedan 2015 och i utbildningen får
deltagarna insikter och verktyg för att hantera sin energi och få energi rent
fysiskt, bli emotionellt närvarande och mentalt fokuserade för att bättre möta
de krav som de möter på jobbet och i sin vardag. Under året gick ca 100
medarbetare utbildningen. Målet är att samtliga medarbetare i Helsingborg
ska ha genomgått utbildningen till år 2020.

13
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”Genom att stödja lokala organisationer som verkar i Helsingborg
bidrar alla våra medarbetare till att göra en skillnad i vårt närområde.”

F

ör oss på Johnson & Johnson i
Helsingborg innebär det att vi
vill vara en naturlig del av samhället, och framför allt göra skillnad
lokalt. Därför väljer vi att aktivt ge
stöd åt en rad organisationer och
aktiviteter som vi menar gör betydelsefulla insatser för exempelvis
utsatta människor, ungdomar och
sjuka.
Under de senaste åren har vi haft
samarbeten med hjälporganisationer som Skåne Stadsmission,
Hemlösas hus, Fritidsgården
Grottan, Individuell Människohjälp, Röda Korset m fl,
där vi i olika omfattning ger
direkt ekonomiskt stöd till
respektive verksamhet. Det
finns framför allt ett stort
engagemang bland företagets
anställda och i många fall har
stödet som ges tillkommit via
helt frivilliga insatser och insamlingar

Julklappar som gör verklig
skillnad
Ett exempel på personalens engagemang är att vi sedan flera år tillbaka valt att donera pengarna som
tidigare användes för julklappar till
medarbetarna till olika hjälporganisationer i Helsingborg. Vår CSR
grupp väljer ut förslag på ett antal
organisationer som uppfyller kriterierna för vårt CSR-arbete – dvs. de
ska verka lokalt i Helsingborg och

vara inriktade mot någon form av
”utsatt” grupp, där vårt bidrag kan
göra en stor skillnad.
Efter att 7-8 olika organisationer
har valts ut så får samtliga medarbetare rösta via intranätet på vilka
tre organisationer som de vill ska få
dela på julklappspengarna.
För 2017 blev resultatet av omröstningen att årets julklappspengar fördelades till följande organisationer
enligt nedan:
Kvinnojouren - 92 000 SEK
Hemlösas Hus - 64 000 SEK
Nattvandrarna - 44 000 SEK

Genom att stödja lokala organisationer som verkar i
Helsingborg bidrar alla våra
medarbetare till att göra en
skillnad i vårt närområde.

ETT AXPLOCK FRÅN 2017
Under 2017 har vi på olika sätt stöttat ett flertal olika organisationer och verksamheter i vårt
närområde. Här är ett litet axplock av det vi gjort.
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VI BRYR OSS
OCKSÅ OM ANDRA

Flera av våra medarbetare har ställt upp som volontärer
för Helsingborgs Stads volontärscenter.

CSR – Corporate Social Responsibility – innebär att företag tar ett långsiktig och
hållbart ansvar för miljö, människor och ekonomi. För Johnson & Johnson har CSR
genom Credot länge varit en självklar del av företagets själ och verksamhet.

En insamling bland de anställda till förmån för Hemlösas
Hus resulterade i tre fulla kombibilar med kläder, sänglinne, handdukar, hygienartiklar m m.

En insamling på företaget resulterade i att 85 begagnade
par glasögon kunde skänkas till projektet Vision for all.
Vi har stöttat Fritidsgården Grottan som arbetar med
barn och unga i ett av Helsingborgs utsatta områden.
Stödet har både omfattat ekonomiska medel och saker
som datorer och skrivare.

Genom att springa stadsloppet Springtime - där
företaget skänkte en viss summa pengar per sprungen
kilometer - kunde medarbetarna ge ett viktigt bidrag till
Clownronden. Clownronden lyser upp vardagen för svårt
sjuka barn på Helsingborgs Lasarett.
Via inhyrda bikupor på företagets område togs det fram
ett 60-tal burkar honung. Dessa burkar kunde sedan
säljas internt till personalen, där pengarna sedan
oavkortat gick till projekt Prosit. Prosit hjälper bl a
hemlösa och andra utsatta med olika former av bistånd.

15
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SÄKERHETEN KOMMER ALLTID FÖRST
Säkerheten kommer alltid först inom J&J och koncernen investerar både tid och pengar i att skapa
bästa tänkbara säkerhetskultur.
Ett exempel på detta är den globala säkerhetsdag som
hölls den 11 januari 2017 på samtliga Johnson & Johnson
anläggningar världen över. Den aktuella dagen stängde
vi ner vår produktion av Nicorette i ett helt dygn för att
alla våra medarbetare och entreprenörer skulle kunna
delta i den globala säkerhetsdagen.
Syftet var att börja det nya året med ett tydligt budskap att säkerhet kommer först och att vi kan lära oss
av de olyckor och incidenter som inträffat tidigare inom
koncernen.
Föreläsningar kombinerades med praktiska övningar,
utbildning samt noggranna säkerhets- och riskanalyser
på respektive avdelning.

JU FLER RISKER DESTO BÄTTRE

VI HÅLLER KOLL PÅ HUR
MÅNGA LIVSÅR VI RÄDDAR
Det är allmänt känt att rökning är farligt för hälsan, och att sluta röka
är bland det bästa man kan göra för att bli friskare och leva längre.

B

aserat på mängden nikotinersättningsprodukter företaget producerat under 2017 har vi med hjälp av en
beräkningsalgoritm baserad på publicerade data räknat ut att vi hjälpt till att
förlänga våra kunders liv med totalt 7
miljoner år.
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En tobaksfri arbetsplats
Som tillverkare av världens ledande preparat för rökavänjning – Nicorette – är
det naturligt för oss att uppmuntra och
uppmana våra medarbetare att vara tobaksfria. Det gör vi bland annat genom
att vara en helt tobaksfri arbetsplats, där
det inte är tillåtet att varken röka eller
snusa på företagets område.

Tycker du att det låter konstigt?
Vi strävar hela tiden efter att förebygga olyckor och skador, såväl
på människor som på miljö och
egendom.

900
800
700
600
500

Därför satte vi som mål att våra
medarbetare skulle identifiera och
rapportera minst 500 risker under
2017.
Vi vill att alla ska hjälpas åt att göra
Johnson & Johnson Helsingborg till
stadens säkraste arbetsplats. Det är
därför vi vill ha in många riskrapporter, för det ger ju oss en möjlighet
att åtgärda och eliminera riskerna
innan de leder till en olycka där någon blir skadad.
De senaste fem åren har vi lyckats
vända trenden och arbeta mera förebyggande med riskrapportering. Se
diagrammet intill.

400
300
200
100
0
2011
Incidents/year

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Good saves/year

”Vi vill att alla ska hjälpas åt att göra
Johnson & Johnson Helsingborg till
stadens säkraste arbetsplats.”
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EN HÅLLBAR OCH
GRÖN VERKSAMHET
Vår verksamhet är certifierad enligt kraven i de båda
standarderna ISO 14001 och OHSAS 18001. Våra ledningssystem ska hjälpa oss att styra vår verksamhet så
att vi når de resultat vi önskar. Ledningssystemen är ett
verktyg som hjälper oss att uppfylla lagkrav, miljömål
och att ständigt förbättra oss och minska vår miljöoch arbetsmiljöpåverkan.

H

ur framgångsrika vi är beror
på hur väl vi lyckas engagera
alla medarbetare och alla funktioner i miljö- och arbetsmiljöarbetet.
Vad innebär kraven i standarderna för oss?
Grundtanken i båda standarderna
är att vi ska arbeta systematiskt och
strukturerat med miljö och arbetsmiljö och hela tiden förbättra oss.
De miljömål som är beslutade av vår
högsta ledning och som vi har arbetat med under 2017 ser du på sidan
22. ser du här brevid i tabellen. Där
kan du också se hur vi lyckades med
att uppfylla de olika målen.
Vad är skillnaden på gamla och
nya ISO 14001?
Under 2017 har vi arbetat med att
bli certifierade enligt den nya ISO
14001-standarden, som bland annat
innebär tydligare krav på organisationens faktiska miljöeffekter. Tidigare omfattade ledningssystemet
endast vår verksamhet innanför
grindarna på J&J Helsingborg. Nya
ISO 14001 har ett större perspektiv
och omfattar även hur vi kan på-
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verka det som händer både före och
efter vår egen verksamhet. Vi ska
därför undersöka hur våra aktiviteter, produkter och tjänster påverkar
omgivningen i ett bredare livscykelperspektiv.
Hur påverkar vi omgivningen?
Vi behöver förstå hur vi påverkar
omgivingen utanför vår site och hur
omgivningen utanför i sin tur påverkar oss. Detta gör vi genom att kartlägga vilka våra intressenter är. När
vi vet vilka våra intressenter är, blir
det lättare för oss att förstå vilka krav
och förväntningar som de ställer på
oss. Då kan vi arbeta ännu mer förebyggande för att uppfylla dessa krav.
Vi genomför externa revisioner
För att följa upp att vårt ledningssystem fungerar, att vi lyckas med
vårt förbättringsarbete och att vi
uppfyller alla relevanta lagar och
krav så genomför vi regelbundet revisioner med hjälp av externa, oberoende revisorer. De hjälper oss att
hitta både vad som fungerar bra och
vad vi kan förbättra i våra ledningssystem.
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C

ertifieringen är resultatet av
ett sju år långt målmedvetet
arbete för att minska företagets energianvändning och ekologiska fotavtryck, där det sista steget kunnat
tas tack vare ett byte från naturgas
till biogas.
Totalt har vi lyckats minska utsläppen av koldioxid med över 5000
ton sedan 2010, och genom att byta
från naturgas till biogas lyckades vi
till slut eliminera de sista tonen helt.
Det målmedvetna arbetet med
att helt eliminera koldioxidutsläppen från en av Helsingborgs största
industrier har bedrivits i flera steg:
Minskad energianvändning genom
energieffektiviseringar och
investeringar i ny teknik.
Utvecklat och strategiskt samarbete
med Öresundskraft som kan leverera
energi från hållbara och certifierade
källor, vilket omfattar el, fjärrvärme
och fjärrkyla samt nu biogas.
Byte från naturgas till fjärrvärme så
långt det varit möjligt under årets alla
månader.
Att slutligen ersätta den lilla delen
av naturgas som fortfarande fanns
kvar med konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar biogas.

Bytet till biogas svarar ensamt för
cirka 25 procent av den totala utsläppsminskningen. Samtidigt som
vi blivit blir en fullt ut koldioxidneutral produktionsanläggning har
verksamhetens totala energianvändning samtidigt minskat från
59 GWh 2010 till dagens nivå på cirka 45 GWh per år. Alla energieffektiviseringar och investeringar i ny,
hållbar energi har vi kunnat klara
utan att höja vår energibudget och
den ser vi ut att kunna hålla även i
framtiden.
På global nivå har Johnson &
Johnson satsat på två energi- och

klimatmål baserade på den senaste
klimatvetenskapen. Dessa inkluderar:
Minska koncernens totala utsläpp av
koldioxid med 20 % till 2020 och
med 80 % till 2050.
Tillverka/köpa in 20 % av all el från
rena/förnybara källor senast 2020 		
och sträva efter att driva alla våra
anläggningar med förnybar energi
innan 2050.

Att uppnå koldioxidneutralitet på
Johnson & Johnson i Helsingborg
– vid sidan av många andra projekt
för att minska koldioxidutsläppen i
vår verksamhet - är avgörande för
att kunna uppnå dessa mål.

CO2 EMISSIONS FROM ENERGY HELSINGBORG
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Johnson & Johnson Helsingborg har verkat på samma plats i staden i över 100 år.

DEN FÖRSTA KOLDIOXIDNEUTRALA ARBETSPLATSEN
INOM J&J
Under hösten 2017 blev vi den första produktionsanläggningen inom
Johnson & Johnson-koncernen att certifieras som koldioxidneutral i samtliga
energikällor inom produktion, forskning & utveckling och lager.
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ELBILAR
Som ytterligare ett steg i företagets strävan att vara koldioxidneutrala,
resursmedvetna och hållbara, införskaffades under 2017 två elektriska skåpbilar som sköter huvuddelen av alla interna och externa
transporter relaterade till Facility och Maintenance.
Exempel på sådana transporter är akutinköp av underhålls- och förbrukningsmaterial, diverse transporter av mat, kläder och material inom Stattena-området, transporter till och från vårt lager på Ättekulla m m.
De två elektriska skåpbilarna har bidragit till att minska sitens utsläpp med
nästan 10 ton CO2₂ årligen*
*(beräknat på en genomsnittlig dieselförbrukning om 1 l/mil samt en sammanlagd
årlig körstäcka om 30 000-35 000 km för båda bilarna)
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MILJÖ, HÄLSA OCH SÄKERHET:

SJU AV NIO MÅL
UPPFYLLDA
Under hela 2017 har vi arbetat aktivt i miljögrupper, med projekt och
olika aktiviteter, för att nå våra sitemål inom miljö, hälsa och säkerhet.
Resultatet blev att vi lyckades uppfylla sju av våra nio mål. När det gäller de
mål där vi inte nådde riktigt ända fram (utbildning och avfall), har
vi kommit en bra bit på väg och arbetar vidare med dessa under 2018.
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1

2

3

En säker arbetsplats för alla. Inga
olyckor (LWDC/SIIC) med
entreprenörer eller i projekt under 2017.

Vi vill minska allvarliga olyckor och utför
40 st arbetssäkerhetsanalyser (JSA) för
High Risk/Medium Risk arbetsmoment.

Vi ska rapportera
minst 500 risker i Flexite.

4

5

6

Vi uppgraderar vårt miljöledningssystem så vi uppfyller kraven i nya ISO
14001 vid revision i mars 2018.

Vi genomför utbildningen E4PiL för
minst 120 medarbetare för balans mellan arbete och fritid.

Vi ska uppfylla Healthy People 2017
målen för Healthy Eating, Healthy
Activity och Healthy Mind.

7

8

9

Vi minskar vår totala avfallsmängd till
max 1300 ton. Andelen Icke farligt
avfall som återvinns är >65%.

Vi minskar vår totala energiförbrukning
med 5 % jämfört med utfallet 2016.

Vi ska göra skillnad och genomföra tre
lokala CSR-aktiviteter i Helsingborg.
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