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Ännu ett händelserikt
och hållbart år
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Att kortfattat summera ett år ur ett hållbarhetsperspektiv, är inte alldeles enkelt för ett företag som Johnson & Johnson Helsingborg. Som förhoppningsvis
framgår av den här rapporten är vi ett både medvetet och aktivt företag, som
verkar i en stor koncern med ett starkt patos för hållbara människor, samhällen
och affärer. Och inte minst en hållbar miljö.
Varje år genomför vi en lång rad aktiviteter som på olika sätt bidrar till att göra
oss till en hållbar, attraktiv och mer inspirerande arbetsplats, och där har 2018
inte varit något undantag. Vi har fortsatt vårt aktiva arbete med fokus på områden
som hälsa, jämställdhet, mångfald, inkludering, säkerhet och miljö.
Vi har också ytterligare stärkt vår samverkan med skola och universitet, i syfte
att dels säkerställa tillflödet av talanger till vår verksamhet och dels att inspirera
framtidens medarbetare att söka sig en attraktiv framtid genom högre utbildning. Här har hela vårt samhälle en stor utmaning och där vill vi försöka bidra.
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
3 Inledning – Ännu ett händelserikt och hållbart år

Under 2018 har vi därför påbörjat arbetet med projektet Bridge to Employment,
ett unikt Johnson & Johnson-program där vi under tre år kommer att följa ett
40-tal gymnasieelever på det naturvetenskapliga programmet på Olympiaskolan
i Helsingborg. Programmet ger eleverna en unik möjlighet att få en inblick i vad
det innebär att arbeta på ett företag som Johnson & Johnson, men också vad
som krävs för att bli t ex en ingenjör eller en forskare hos oss.
Det här är bara ett exempel på allt det som vi har gjort under 2018, och vi hoppas att det ska framgå av den här rapporten att hållbarhet – ur alla tänkbara
aspekter – är ett självklart inslag i vår dagliga verksamhet. För med Vårt Credo
som en moralisk kompass, har vi som arbetar på Johnson & Johnson hållbarhet
i vårt DNA.
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McNeil AB presenterar härmed sin hållbarhetsredovisning för McNeil AB (556702-6181), en del av den amerikanska Johnson & Johnsonkoncernen, för räkenskapsåret 2018. Hållbarhetsredovisningen har utformats i enlighet med kraven i Årsredovisningslagen (ÅRL), kap. 6.
Styrelsen i McNeil AB ansvarar för innehållet i rapporten.
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Sven Sjövall, Sitelead, R&D och Jody Lodge Site Lead, Supply Chain.

3

HÅLLBARHE TSREDOVISNING 2018

HÅLLBARHE TSREDOVISNING 2018

Året i siffror 2018
18 av 252

7 400 000

I en nationell jämställdhetsundersökning –
JÄMIX – placerade vi oss som nummer 18
av totalt 252 medverkande företag. JÄMIX
mäter jämställdheten utifrån nio olika parametrar.

Nicorette®-produkterna som tillverkas i
Helsingborg bidrar varje år till att förlänga
livet för människor runtom i världen. 2018
bidrog Nicorette® till 7,4 miljoner fler livsår.

40

135 000

2018 var det 40 år sedan Nicorette®
lanserades för första gången. 1978 blev
Schweiz det första landet i världen att
erbjuda sina medborgare ett rökavvänjningspreparat i form av Nicorette®.

Johnson & Johnson-koncernen samlar över
135 000 medarbetare världen över i över 260
olika bolag. I Helsingborg är vi 670 anställda.

75

61 miljoner

Under 2018 firade Vårt Credo sitt 75-års jubileum.
Det firades i alla Johnson & Johnson-företag
världen över den 13 december, då det även
lanserades en moderniserad version
av Vårt Credo.

95,5 %

Vår frisknärvaro på företaget
är över 95 procent.
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Johnson & Johnson Helsingborg tillverkade
61 miljoner konsumentenheter
(förpackningar) under 2018.

538

Under året gjordes det 538 riskrapporter via
vårt system Flexite. Vårt årliga mål är 500
riskrapporter.
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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.
Under många år har vårt huvudfokus varit 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. Utöver rökavänjning är vår forsknings- och utvecklingsavdelning även ett globalt center för terapiområdena Digestive
Health (mage/tarm) samt Cough & Cold (hosta och förkylning).

Leopiller mot magbesvär var den
första produkten från
Aktiebolaget Leo.

Värt att veta

Den allra första fabriken förevigad år 1920.

NÅGRA NYCKELTAL

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 670 medarbetare. Vi är specialiserade
på tillverkning av läkemedel för egenvård, vilket innebär produkter som kan köpas
receptfritt på apotek samt i dagligvaru- och e-handel.
6

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.

61 miljoner tillverkade enheter per år.
42 000 pallar produkter lämnar varje år
Helsingborg.
Det används cirka 1 900 olika rå- och förpackningsmaterial i tillverkningen.
700 olika förpackningsvarianter beroende på
land och marknad.
Nettoomsättning: 4 240 MSEK per år.
30 automatiserade och högeffektiva
tillverknings- och förpackningslinjer.
Ampullfyllning var förr ett manuellt arbete.
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S

om bolag är vi en koncernintern kontraktstillverkare av Nicorette®. I praktiken innebär detta att
insatsmaterial och alla färdigvaror ägs av ett annat bolag inom J&J. Varulagret ägs av schweiziska Cilag International GmbH.
Koncernens varumärken
Johnson & Johnson är uppdelat i tre olika divisioner: Consumer, Pharmaceutical och Medical Devices. Johnson &
Johnson i Helsingborg (McNeil AB) ingår i Consumer, som
samlar ett stort antal välkända varumärken inom egenvård
som hjälper människor att leva hälsosamma och rika liv.
Just Nicorette® är ett av divisionens mest framgångsrika och största varumärken, med både en stor global
närvaro och god försäljning.
Största varumärken
- globalt
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Som företag är vi sedan 2006 ett helägt dotterbolag till Johnson & Johnson
Consumer Inc, vilket i sin tur är ett helägt dotterbolag till Johnson & Johnson,
New Brunswick, USA. Johnson & Johnson är en av världens största hälso- och
läkemedelskoncerner, som samlar över 260 företag världen över och tillsammans
sysselsätter gruppen över 135 000 medarbetare.

R&D – vår forskning och utveckling
Forsknings- och utvecklingsenheten (R&D) inom McNeil
AB är Johnson & Johnsons globala centrum för forsk2017 Health for Humanity Report
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Every day, we touch millions of lives with our products. Following are select brands that represent the
diversity of the Johnson & Johnson product portfolio in our three business segments, spanning the entire
continuum of healthcare.

Year In Brief

Innovation
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Neutrogena®
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Största varumärken
- EMEA

Supply Chain – vår produktion
Inom vår produktionsorganisation – Supply Chain – arbetar
580 personer. Här utförs alla moment i framställningen
av våra produkter: blandning av råvaror, planering, produktion, packning, lagerhållning och leverans. Det finns
en avdelning för fastighets- och teknikunderhåll och en
kvalitetsavdelning som bland annat ansvarar för analys
och kontroll i hela produktionskedjan från råvaror till färdig produkt enligt GMP (Good Manufacturing Practice
– god tillverkningssed).
Supply Chain samlar också ett antal administrativa och
strategiska stödfunktioner som är gemensamma för hela
företaget, som t ex personal, hälsovård, miljö, säkerhet
och IT.
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Rutiner för inköp och transporter
Då vi är en koncernintern kontraktstillverkare innebär
det som tidigare nämnts att varulager och insatsmaterial
ägs av Cilag International GmbH i Schweiz. Detta upplägg innebär också att våra inköp av framför allt råvaror
till produktionen (direkta inköp) sköts av det schweiziska
bolaget. Våra indirekta inköp - som innefattar t ex kontorsmaterial, serviceavtal, maskiner m m – görs däremot
av oss själva, och då företrädesvis av leverantörer inom EU.
För både direkta och indirekta inköp gäller att de leverantörer som kan komma i fråga måste leva upp till de
krav som finns i Johnson & Johnson Worldwide Environment,
Health & Safety Standards.
Transporter
Vid egna upphandlingar av transport- och speditionstjänster
samt om behov finns under gällande avtal, ska information
gällande följande punkter begäras från leverantören:
Miljöpolicy
Miljömål
Miljöredovisning
Miljöcertifiering
Emissionsrapportering
I första hand är det transportörer som kan uppvisa relevant dokumentation kring ovanstående samt redogöra
för sitt miljöarbete som kommer ifråga i samband med
upphandlingar och offertförfrågningar.
För transporter av råvaror och förpackningsmaterial
samt färdiga produkter från de distributionscentraler
som Johnson & Johnson i Helsingborg använder, ligger
ansvaret för val av transportör och transportsätt dels hos
Cilag GmbH och dels hos respektive marknadsbolag.
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Ett aktivt arbete
mot korruption
Som koncern tar Johnson & Johnson en mycket stark ställning emot all form av korruption
och bestickning, och vi arbetar alltid enligt de
internationella och nationella lagar som finns
på området.
Vår egen Code of Business Conduct förbjuder uttryckligen mutor, kick-backs, olagliga betalningar
och andra typer av erbjudanden som kan påverka
en kund att beställa, köpa eller använda våra produkter och tjänster, oavsett om de tillhandahålls
direkt eller via en tredje part.
Vi har regler, rutiner och interna kontroller på
alla nivåer i organisationen som ska säkerställa
att vi följer gällande antikorruptionslagar. Medarbetare med relevanta jobbfunktioner genomgår
även en antikorruptionsutbildning.
Vidare förväntar vi oss att våra leverantörer
ställer sig bakom samma höga etiska beteenden
som våra egna. Vi anser att den största risken för
korruption föreligger i leverantörsledet och därför
kontrollerar vi regelbundet våra olika leverantörer.
För 2018 finns inga rapporterade fall eller incidenter avseende korruption i vår verksamhet i
Helsingborg.
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SÅ HÄR LYDER VÅRT CREDO:
Vi har ansvar i första hand gentemot de patienter, läkare, sköterskor, 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 erbjuda värde, reducera våra kostnader och
hålla rimliga priser. Kundernas beställningar måste expedieras snabbt och korrekt. Våra affärspartners måste ha möjlighet att göra skälig vinst.
Vi känner ansvar gentemot våra anställda som arbetar hos oss över hela världen. Vi måste
erbjuda en inkluderande arbetsmiljö där var och en måste betraktas som en individ. Vi måste
respektera dem för deras olikheter och varje individ för sitt eget värde och sina egna förtjänster.
De måste ha en känsla av trygghet, förverkligande och syfte i sina arbeten. Lönerna måste vara
rättvisa och stå i relation till den personliga insatsen och arbetsförhållandena ska vara hygieniska, välordnade och säkra. Vi måste stödja medarbetare i deras välmående och hjälpa dem
uppfylla sitt familjeansvar och privata åtaganden. De anställda måste känna sig fria att komma
med förslag och klagomål. Alla, som är kvalificerade, ska ha samma möjlighet till anställning, utveckling och avancemang. Vi måste ha mycket kompetenta ledare, vilkas handlande är korrekt
och etiskt riktigt.
Vi känner ansvar för det samhälle vi lever och arbetar i såväl lokalt som globalt. Vi måste hjälpa
människor att leva hälsosammare genom bättre tillgång till vård och vård på fler platser. Vi måste
sträva efter att vara goda medborgare – stödja samhällsverksamhet och social arbete, stimulera bättre hälsa och utbildning och bära vår del av skatterna. Vi måste underhålla den egendom
vi har förmånen att förfoga över samt skydda miljön och naturens tillgångar.

VÅRT CREDO

En kompass för
alla inom J&J
I över 75 år har Vårt Credo varit en hållbar ledstjärna för alla Johnson & Johnsonmedarbetare. Vårt Credo är en utfästelse som visar och vägleder vårt ansvar
gentemot konsumenter, medarbetare, samhälle och aktieägare.

D

okumentet, som skrevs 1943 inför den amerikanska börsintroduktionen, heter Our Credo
på engelska och finns översatt till 49 språk.
Några få gånger sedan lanseringen har Vårt
Credo moderniserats och uppdaterats, och en moderniserad version lanserades under hösten 2018 i samband
med 75 års-jubileet av den första lanseringen.
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Vårt Credo är inte enbart en viktigt moralisk kompass för
bolaget och dess medarbetare. Vi anser också att det är
grunden i vårt hållbara framgångsrecept. Det faktum att
Johnson & Johnson är ett av endast en handfull företag
som blomstrat i mer än ett århundrade, är ett bevis på
det. För att mäta hur väl vi efterlever Vårt Credo görs det
årligen globala medarbetarundersökningar.

Slutligen har vi ett ansvar mot våra aktieägare. Verksamheten måste ge en rimlig vinst.
Vi måste experimentera med nya idéer. Forskningen måste fortskrida, utvecklingsprogram initieras, investeringar inför framtiden göras och misstag betalas. Nya maskiner måste inköpas, nya
lokaler anskaffas och nya produkter måste lanseras. Reserver måste skapas för att klara ogynnsamma tider. Arbetar vi efter dessa principer, bör aktieägare få en rimlig ersättning.

Inspirerande Credo-aktiviteter
Vi har ett team på företaget, “Inspiration Assembly”,
vars syfte är att bidra till en mer inspirerande arbetsplats. Teamet ska identifiera områden där vi tillsammans kan utveckla idéer och arbeta för ökad inspiration på arbetsplatsen.
Teamet har representanter från samtliga avdelningar, både inom Supply Chain och R&D. Med utgångs-

punkt i Credo-undersökningarna analyserar teamet
åtgärder och aktiviteter som kan sättas in för att öka
inspirationsnivån på företaget. Exempel på aktiviteter
under 2018 har varit ”Make new friends” som syftar till
att personal ska nätverka utanför sina avdelningar på
lunch/fika-pauser samt uppfräschning av vår restaurang.
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JODY LODGE, VD PÅ JOHNSON & JOHNSON HELSINGBORG:
”För oss är det här en fantastisk möjlighet att bidra till Helsingborg och
stadens utveckling. Vi vill att studenterna ska kunna upptäcka en framtid
för sig själva, men också få en bild av vilka fantastiska jobb- och karriärmöjligheter som finns i deras närhet. Inte minst vill vi inspirera dem att ta
det där lilla extra steget så att de når sina mål.”

U
Hållbar samverkan med
skola och universitet
För att ha en långsiktigt hållbar utveckling för företaget ser vi samverkan med
skolor och universitet som en strategiskt viktig byggsten. Arbetet handlar dels
om att kunna attrahera de främsta talangerna inom olika yrkesområden och dels
om att öka kännedomen om vårt företag i en central målgrupp i regionen. Vi vill
kunna erbjuda såväl praktik som examensarbeten och har därför varit med på
olika mässor på skolor och universitet under året.
14

nder 2018 har vi bland annat medverkat på Arkad som är en årlig rekryteringsmässa på Lunds
Tekniska Högskola. Vi har även fortsatt att vara
en aktiv medlem i Campus Vänner, som fungerar som en länk mellan Campus Helsingborg och det
regionala näringslivet. Inom R&D har man under 2018 anställt fyra trainees och inom Supply Chain en trainee, som
alla får möjlighet att växa och ta nästa steg i sina karriärer
genom Johnson & Johnson-koncernen.
Supply Chain har även inlett ett samarbete med Öresundsgymnasiet i Landskrona, som erbjuder vuxenutbildningar till bl a maskintekniker. Utbildningen är unik i
sitt slag, då den är helt ny på marknaden för vuxenutbildningar. Representanter för J&J sitter med i utbildningsrådet och kan därigenom påverka utbildningens innehåll. Vi
bidrar även genom att erbjuda minst sex stycken praktikplatser per år, vilket är betydelsefullt för vår förmåga att
knyta till oss morgondagens talanger.

Johnson & Johnson Helsingborg är en av tre utvalda för
programstart under 2019. I Helsingborg genomförs programmet i samarbete med Lunds Universitet och Olympiaskolan.
Syftet med Bridge to Employment är att stärka kopplingen mellan klassrummet och världen utanför. Ett 40-tal
elever på Olympiaskolan kommer att få möjlighet att bli
inspirerade till högre utbildning och förbereda sig för det
kommande arbetslivet bland annat genom att bekanta
sig med olika typer av jobb inom Johnson & Johnson.
Prioriterade områden är hälsa, naturvetenskap, teknik,
tillverkning och design.

Bridge to Employment – ett unikt program
Ett helt nystartat arbete för oss i Helsingborg är projektet
Bridge to Employment. I över 25 år har Bridge to Employment inspirerat tusentals ungdomar världen över att satsa på högre utbildning och bygga en ljus framtid. Under
tre år får gymnasieungdomar en möjlighet att bekanta
sig med studier på högskole- och universitetsnivå men
också få en unik inblick i ett Johnson & Johnson-företag
i deras närområde.
För allra första gången kommer nu det här unika programmet att genomföras i Skandinavien i och med att
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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 vi vill främja.
I vår process för prestation och utveckling, våra fem
samtal, sätter vi mål och utvecklingsplan för alla medarbetare. Vi har både resultatinriktade 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.

400

En inspirerande och
hållbar arbetsplats

350
300
250
200
150
100
50
0

Hållbart HR-arbete
HR finns representerat i ledningen för såväl Supply Chain
som R&D samt i företagets styrelse. I den rollen är HR
400med och påverkar företagets strategiska arbete.
350 VI har ett antal personalpolicyer som finns tillgängliga
300för samtliga medarbetare via vår HR-portal. Dessa policy250er innefattar hela spektrat av personalområdet indelade
200i följande kategorier: Förmåner, Hälsa och välbefinnade,
150Kompensation, Mångfald, Medarbetarrelationer, Rekry100tering och bemanning.
Vår HR-portal ger medarbetare och chefer möjlighet att
50
finna
all relevant information som berör anställningen och
0
chefskapet.
Portalen
finns
både
på svenska och engelska.
Antal män:
Antal
kvinnor:
Antal
män:
Antal
kvinnor:
366

De senaste fyra 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 medarbetarundersökning.

I

den undersökningen ges alla medarbetare möjlighet
att svara på ett batteri av frågor och påståenden om
sin arbetsplats. Resultaten har sedan kunnat jämföras
med tidigare undersökningar, och steg för steg har vi
presterat allt bättre tack vare successiva förbättringar
och anpassningar. Under 2018 fick vi ett viktigt kvitto på
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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. För att ytterligare
förbättra oss har vi i år på basis av resultatet och efterföljande diskussioner valt ut tre fokusområden inom Great
Place to Work-kategorierna rättvisa samt respekt.

304
366

Hållbara förmåner
Våra förmåner synliggörs för våra medarbetare via en förmånsportal (For Your Benefits, FYB). För vissa av förmånerna
t.ex. arbetstidsförkortning görs valet direkt i portalen. Flera
av förmånerna är kopplade till balans i livet och friskvård,
och därmed en mer långsiktigt hållbar tillvaro i livet.
EXEMPEL PÅ FÖRMÅNER SOM
FINNS FÖR VÅRA MEDARBETARE:
Privat sjukvårdsförsäkring
Hälso- och sjukvård
EAP Personalstöd
Tobaksavvänjning
Arbetstidsförkortning
Friskvårdsbidrag
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12,5 %
Personalomsättning

Metod:
Antal avgångar under 2018/antal anställda 2018-01-01)

KÖNSFÖRDELNING
ANSTÄLLDA

KÖNSFÖRDELNING
CHEFER

Kvinnor 46%

Kvinnor 41%

Män 54%

Män 59%

13,7 år

Genomsnittlig anställningstid

95,5 %
Frisknärvaro

44 år

Genomsnittsålder

Antal män:
54%

Antal
kvinnor:
Antal
män:
46%
54%

Antal kvinnor:
46%

Antal män:
59%

Antal
kvinnor:
Antal
män:
41%
59%

Antal kvinnor:
41%
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En inkluderande och
jämställd arbetsplats
Under 2018 anslöt vi oss till det globala
nätverket Women´s Leadership & Inclusion
för att främja en inkluderande och jämställd
arbetsmiljö.

PERSONALSTÖD

Employee Assistance Program
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 familjemedlemmar över 18 år.
Personalstödet är tillgängligt dygnet runt året om.

Medarbetaren kan få såväl rådgivning via personliga
möten, rådgivning per telefon och speciell chefsrådgivning. Förutom den individuella rådgivningen finns
en onlineresurs där det finns en uppsjö av information,
råd och verktyg för individens och dennes familjs välbefinnande.
Genom personalstödet får individen vägledning
inom områden som relationer, balans i livet, missbruk,
stresshantering, juridiska och ekonomiska frågor, familjestöd samt förluster/depressioner.

Flexibel arbetsstyrka

För att skapa större flexibilitet i produktionen samt ge
bättre möjlighet till balans i livet för våra medarbetare har vi
infört en studentpool i samarbete med en extern partner.
Studenterna har efter en introduktionsperiod kunnat bokas upp för
arbete då behov finns t.ex. vid sjukfrånvaro, utbildning av egen personal eller övertidsarbete.
Det finns ett större syfte med poolen också och det är att marknadsföra oss mot morgondagens arbetskraft och knyta kontakter
med potentiella blivande medarbetare. Vi har bland annat erbjudit
möjlighet till mentorskap, praktik och istället anställning efter avslutade studier för studenter i poolen.
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Du tillhör.
Eftersom alla förtjänar
en plats vid bordet.

Alla medarbetare – såväl kvinnor som män - som är intresserade av att bidra till en jämställd arbetsplats och ett
jämställt samhälle, är välkomna att engagera sig i WLI. Vi
är stolta över att ha en diversifierad grupp där både R&D
och Supply Chain, samt anställda med varierande arbetslivserfarenheter medverkar.
I Sverige har vi kommit långt inom jämställdhet och
vår arbetsplats ligger i framkant efter att bland annat ha
bedrivit ett stort arbete inom löneutjämning. Samtidigt är
det viktigt att fortsätta jobba med dessa frågor, vilket är
grunden till uppstarten av WLI.
I Helsingborg har vi valt att fokusera på professionell
utveckling, nätverkande och hälsa, då vi ser att dessa
områden intresserar många anställda och är något vi kan
förbättra på siten. Vi har sedan uppstarten i juni 2018 arrangerat en kick-off, nätverksluncher och två interaktiva
seminarium med fokus på Cultural Awareness and Leadership samt Health & Well-being.

Du tillhör – så dela berättelser!

DIVERSITY & INCLUSION

Nyckeltalsinstitutet

9312-05_Table_Tents_NO-HASHTAG_Swedish_FIN.indd 1

4/11/18 2:09 PM

Vi medverkade i en extern jämställdhetsundersökning JÄMIX® i början av året. Den mäter jämställdhet mellan män och kvinnor i organisationen utifrån nio nyckeltal som vart och ett poängsätts. Vi placerade oss som nr 18 av 252 medverkande företag och institutioner och som nr 1 bland
medverkande industriföretag. Några av våra styrkor utifrån undersökningen är jämställdhet sett till
löner, fördelning kvinnor/män i ledningsgrupper samt uttag av föräldraledighetsdagar.
Årets placering
18 av 252 medverkande företag

141 p

Lägst poäng:
64

Median alla:
118 p

Högst poäng:
161
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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 varaktiga och hållbara förändringar.

HealthForce 2020 är
uppdelad i fyra områden:
Healthy Movement
Healthy Eating
Healthy Mind
Healthy Work

Ny restaurang och nyttigare mat
Under 2018 har vi på Johnson & Johnson i Helsingborg
i första hand fokuserat på att uppmuntra och uppmärksamma medarbetarna på betydelsen av att äta nyttigt
och hälsosamt. Först och främst har personalrestaurangen byggts om och renoverats för att skapa en mer trivsam, modern och aptitlig miljö. Samtliga möbler har bytts
ut samtidigt som möbleringen gjorts om för att skapa fler
mindre, avgränsade ”rum” i det större rummet. Tidigare
serverades maten i bufféform där medarbetarna själva
bestämde portionsstorleken medan den nu serveras av
personalen i en nybyggd serveringslinje. Det har även införts fler hälsoalternativ på menyn.

ENERGY FOR PERFORMANCE
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®.
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 fokuserad för att bättre
möta de krav som de möter på jobbet och i sin vardag.
Under 2018 gick ca 40 medarbetare utbildningen och sedan starten har
totalt ca 450 personer genomgått E4P. Målet är att samtliga medarbetare i
Helsingborg ska ha genomgått utbildningen till år 2020.
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”Tack så mycket för en
fantastisk dag med E4P.
Mycket att tänka på och
framför allt att se till att ta
tag i det där som man
funderat på men
inte mer.”
Lars, MAKE Excellence
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LOKAL CSR

Vi gör skillnad för många
Sedan många år bedriver vi ett systematiskt CSR-arbete, där vi strävar efter att
göra skillnad för både enskilda människor och vårt lokala samhälle i stort. Primärt
väljer vi att hjälpa lokala organisationer, stiftelser och föreningar med fokus på
välgörenhet och socialt arbete.

Ett axplock av
CSR-aktiviteter
under 2018
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. Baserat på mängden nikotinersättningsprodukter företaget producerat under 2018 har vi
med hjälp av en beräkningsalgoritm räknat ut att vi hjälpt
till att förlänga våra kunders liv med totalt 7,4 miljoner livsår.
Ackumulerat sedan den allra första Nicorette®-lanseringen
är vi upp i över 127 miljoner räddade livsår!

En tobaksfri arbetsplats
Som tillverkare av världens ledande preparat för rökavänjning – Nicorette® – är det naturligt föss 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.

Mänskliga rättigheter – vi gör skillnad
Även om det är regeringar som har huvuduppgiften att
skydda medborgares rättigheter, anser vi på Johnson &
Johnson att även företag har en viktig roll att spela. Som
ett globalt företag är vi skyldiga att respektera de mänskliga rättigheterna i vår egen verksamhet samt att alltid
följa lagarna i de länder där vi är verksamma. Dessutom
tror vi att vi har en möjlighet att positivt påverka skyddet
av mänskliga rättigheter genom vårt globala inflytande.
Exempelvis så uppmuntrar vi våra leverantörer och andra
affärspartners - tillsammans med våra fackliga organisa-
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tioner och andra branschpartners - att alltid verka i enlighet med internationellt erkända människorättsstandarder.
För oss på Johnson & Johnson i Helsingborg är frågan
om mänskliga rättigheter också ett väsentligt område. I
vår verksamhet följer vi svensk lagstiftning och arbetar
även enligt Vårt Credo, som noggrant lyfter fram våra
skyldigheter gentemot kunder, medarbetare, aktieägare
och de samhällen som vi är verksamma i världen över.
Globalt finns ett verktyg – Credo Hotline – där medarbetare kan rapportera händelser och incidenter som kan
tänkas bryta mot företagets Credo, som t ex mänskliga
rättigheter.
För 2018 finns inga rapporterade eller misstänkta fall
där vi bryter mot eller kränker de universella mänskliga
rättigheterna i vår verksamhet i Helsingborg.

F

ör ändamålet finns en särskild CSR-grupp med
representanter från olika delar av företaget,
med uppdraget att engagera så många medarbetare som möjligt i hjälparbetet.
En stående och återkommande hjälpinsats har
varit att våra medarbetare skänkt de pengar som öronmärkts för deras årliga julklappar till olika hjälpinsatser. Så
skedde även under 2018 även om upplägget modifierats
något. 32 500 kr av pengarna gick direkt till en CSR-aktivitet. För resterande summa köptes gåvokort som julklapp
till personalen, där man förutom konkreta saker även kunde
välja att skänka pengar motsvarande kortets värde till välgörenhet.

Individuell männskohjälp – Donation till projekt ”Move it” som ger unga asylsökande möjlighet att utöva en fritidsaktivitet eller idrott.
Springtime. För varje sprungen kilometer i det
årliga stadsloppet i Helsingborg i maj sätter
företaget av 10 kronor. Tillsammans sprang vi
in en summa pengar som skänktes till föreningen Prosit som anordnar sommarlovsaktiviteter för ungdomar.
Våra egna bikupor på företagets område
genererade 60 burkar McNeil-honung som
inbringade över 5 000 kronor i en företagsförsäljning. För pengarna köptes hygienartiklar
som skänktes till Hemlösas Hus.
Inköp av symaskin, tyger och tillbehör till Fixed
Qvinns - ett integrationscafé på Fredriksdal.
Min stora dag. Över 5000 barn och unga
kämpar om att få uppleva en Stor Dag som
ger extra kraft och glädje i en tuff vardag. Via
Min Stora Dag bjöd vi 60 barn i Helsingborg
på bio och popcorn.

En insamling av kläder och hygienartiklar till förmån för Hemlösas Hus i
Helsingborg resulterade i två fulla kombibilar med skänkta saker.

Bake Sale. Personalen uppmandes att baka
kakor och bröd som CSR-gruppen kunde sälja
under ett par dagar i företagsrestaurangen.
Försäljningen gav totalt över 5 000 kr, som vi
skänkte till organisationen Min Stora Dag.
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T

rots ökad produktion och nya produktionsanläggningar under 2018 lyckades vi ändå att
fortsätta minska vår energianvändning - för det
tionde året i rad. För första gången någonsin
förbrukar vi nu mindre än 45 MWh per år. De senaste tio
åren har vi totelt sett minskat vår energiförbrukning med
25% samtidigt som produktionsvolymerna har ökat med
motsvarande - det är siffror som talar sitt tydliga språk.

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
länge fanns kvar med konkurrenskraftig och miljömässigt hållbar biogas.
Koldioxidutsläpp McNeil AB

Minska koncernens totala utsläpp av koldioxid med
20% till 2020 och med 80% till 2050.
Tillverka/köpa in 35% av all el från rena/förnybara
källor senast 2020 och sträva efter att driva alla våra
anläggningar med förnybar energi innan 2050.

Energianvändning per energislag, McNeil AB 201 0-201 8
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En allt mer hållbar och klimatsmart koncern
På global nivå har Johnson & Johnson satsat på två energi- och klimatmål baserade på den senaste klimatvetenskapen. Dessa inkluderar:

Energianvändning per energislag, McNeil AB 2010-2018

CO2 (ton)

5000

Representanter från koncernens Helsingborg, besöker Filbornaverket i
Helsingborg, tillsammans med J&J:s globala miljöchef, Paulette Frank,
VD för Öresundskraft, Anders Östlund, vice borgmästaren i Helsingborg, Lars Thunberg m fl.

Energi (kWh)
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Under 2018 tilldelades Johnson & Johnson Helsingborg Johnson & Johnson:s
globala energikvalitetspris, för vår kontinuerliga satsning på energibesparingar
de senaste åren och det faktum att vi numera är den första och enda koldioxidneutrala arbetsplatsen i hela koncernen.
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Hybridbilar i vår bilpool
På Johnson & Johnson Helsingborg förfogar vi över två poolbilar, främst
för att täcka behovet av resor till vår lager- och förpackningsenhet på
Ättekulla, som ligger cirka tio kilometer från huvudanläggningen. Bilarna
används också för andra kortare resor i staden och den närmaste regionen.
Under 2018 togs det beslut om att dessa båda bilar ska vara hybridbilar, för att ta ytterligare steg steg mot minskad miljöpåverkan. Med
hybridbilarna räknar vi med att kunna minska vår mijö- och klimatpåverkan med ytterligare ca 5 ton koldioxid per år. *
*Baserat på antagandet att bilarna körs sträckor som är kortare än 50 kilometer 80% av tiden (totalt
20 000 km för båda bilarna), jämfört med en dieselbil med en förbrukning på ca 1 l/ 10 km.
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En säker
arbetsmiljö för alla
I vår verksamhet förekommer flera olika typer av
arbetsmiljörisker. För personal som arbetar i vår
produktion eller på våra lager och laboratorium är
de största riskerna vanligtvis kopplade till hantering
av kemikalier (där vi bland annat hanterar nikotin i
olika former), maskinsäkerhet, interna transporter med truckar eller lastbilar, samt ergonomi vid
olika arbetsmoment. För personal som i huvudsak
arbetar på kontor är riskerna främst relaterade till
ergonomi vid terminalarbetsplatser. För alla personalkategorier ser vi också att fler risker än tidigare
kopplade till psykosocial arbetsmiljö rapporteras.
Under året har vi fortsatt att identifiera och åtgärda många risker. Vi strävar hela tiden efter att hitta
riskfyllda situationer, oavsett om risken handlar om
skador på människor, miljö eller egendom. Vi fortsatte därför under 2018 att ha ett mål på att våra
medarbetare skulle rapportera minst 500 risker.
Mer förebyggande
Vi vill gemensamt försöka göra Johnson & Johnson
till Helsingborgs säkraste arbetsplats, både för vår
egen personal men även för alla våra entreprenörer.
Målet är att alla som arbetar hos oss ska gå hem
i samma skick som när de kom till arbetet - varje
dag. Riskrapporteringen ger oss en möjlighet att
åtgärda och eliminera riskerna innan de i värsta fall
leder till en olycka.
Vi är stolta över att vi de senaste åren har lyckats vända
trenden och nu arbetar mer
förebyggande med riskrapportering och därför också
har färre olyckor än tidigare.
Se diagrammet nedan.

Global säkerhetsmånad i mars 2018
På liknande sätt som 2017 genomfördes en global Säkerhetsmånad inom hela Johnson & Johnson-koncernen även under 2018. Även detta året
stängde vi ner vår produktion under en halv dag
för att helt kunna fokusera på säkerhet och hur
vi kan bli ännu bättre på att tänka säkerhet först.

Här är en del av de aktiviteter som vi
genomförde under april månad på temat
säkerhet:
Mer än 630 personer deltog i en inspirationsdag på Helsingborgs Arena där vi även hade
en extern föreläsare (Gunnel Ryner, som pratade på temat ”Släng problemglasögonen”).
Under månaden genomfördes ett stort antal
s k Safety Walks, där totalt cirka 70 olika risker
identifierades varav många av dem åtgärdades
direkt.
Olika avdelningar delade med sig av sina goda
exempel, så att vi kan lära oss av varandra.
Vi genomförde cirka 20 arbetssäkerhetsanalyser för att identifiera olika riskfyllda arbetsmoment och tillsammans diskutera hur de kan
göras säkrare.
Över 300 personer deltog i olika utbildningar
under säkerhetsmånaden. Exempel på några
olika utbildningar är maskinsäkerhet, ergonomi, kemikaliehantering och hjärt-lungräddning.

MILJÖ

Sex av åtta mål uppfyllda
All industriell verksamhet innebär påverkan och risker för yttre miljö. Företagets
verksamhet i Helsingborg är tillståndspliktig enligt Miljöbalken. Verksamheten är
också miljö- och arbetsmiljöcertifierad enligt ISO 14001 och ISO 45001. Tillverkningen
av läkemedel medför en ganska begränsad miljöpåverkan genom utsläpp till luft och
vatten, risk för buller samt uppkomst av olika typer av avfall.

R

eningsutrustning för processluft (kolfilter och
stoftfilter) finns installerad för att minimera störningar till omgivningen. Både lokala och regionala myndigheter genomför regelbundet inspektioner av vår verksamhet och under året har även
två större EHS-revisioner genomförts, varav en av dem
oplanerad. Båda revisionerna gav ett gott resultat.
Företaget arbetar aktivt med ständiga förbättringar
inom områdena miljö, arbetsmiljö, hälsa, brandskydd och
säkerhet. Fokusområden för yttre miljö under 2018 har

1
En säker arbetsplats för alla. 95% av våra
utbildningar inom miljö, hälsa och säkerhet
genomförs i tid.
Utfall 2018: Vi nådde precis målet med 95,1%.

4
Vi minskar ergonomiska och psykosociala
risker och åtgärdar minst fem
High/Medium risker.
Utfall 2018: Målet uppfyllt. Totalt 60 st
ergonomiska och 12 st psykosociala risker
hanterades och åtgärdades under året.

900

varit utökad sprinklerinstallation samt att minska avfallsmängder och energiförbrukning.
Under 2018 har vi arbetat aktivt både med projekt och
i sju olika Miljögrupper för att uppnå våra sitemål inom
miljö, hälsa och säkerhet. Resultatet blev att vi lyckades
uppfylla sex av våra åtta mål. Resultatet ser du här nedanför. För två av målen nådde vi inte riktigt ända fram
(avfallsmängd och energiförbrukning), men vi har kommit en bra bit på väg och arbetet med dessa fortsätter
under 2019.

2
Vi utför minst 20 st arbetssäkerhetsanalyser (JSA) för High Risk/Medium Risk
moment och förebygger olyckor.
Utfall 2018: 22 stycken JSA genomförda.

5
Vi ska uppfylla Healthy People 2020-målen
för Healthy Eating, Healthy Activity, Healthy
Mind och Healthy Work.
Utfall 2018: Målet är uppfyllt. Ombyggnad
och förbättringar i vår personalrestaurang
genomfördes.

3
Vi ska rapportera minst 500 risker i Flexite.
80% av rapporterna ska stängas i tid.
Utfall 2018: 538 st risker rapporterades och
82% av rapporterna stängdes i tid.

6
Vi minskar vår totala avfallsmängd med 5%
relativt förändringar i vår produktionsvolym.
Utfall 2018: Vi nådde inte vårt mål. Avfallsmängderna ökade till totalt ca 1800 ton.
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Vi minskar vår totala energiförbrukning med 5%
relativt förändringar i vår produktionsvolym.
Utfall 2018: Vi minskade vår totala energiförbrukning med ca 2,4% i förhållande till en ökad
produktionsvolym, vilket är positivt, men målet
nåddes inte helt.
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8
Vi ska göra skillnad och genomför minst tre
lokala CSR-aktiviteter i Helsingborg.
Utfall 2018: Målet är uppfyllt och vi har
genomförde mer än fem olika aktiviteter
under året. Se under CSR-delen tidigare i
rapporten.

Ergonomiutbildning under Safety Day 2018.
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