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Hur kan industrin 
arbeta mer hållbart?
Johnson & Johnson är ett företag med höga ambitioner inom hållbarhets

området och tydliga strategier och mål kopplade till detta. Bland 
annat har Johnson & Johnson som mål att till 2025 ska 100 procent av den 

el som förbrukas i koncernens anläggningar komma från förnybara 
energislag. I denna artikel berättar Christoffer Schönbeck, Sr. Facilty 

Manager för Johnson & Johnson i Norden, om företagets 
viktiga arbete för vårt klimat.

Medan Johnson & Johnson 
globalt arbetar för att nå 
både 100 procent förnybar 

elförbrukning och en koldioxidneut
ral produktion, är detta redan ett fak
tum för stora delar av den svenska 
verksamheten. Här har Johnson & 
Johnson Helsingborg – en av två pro
duktionsanläggningar i Sverige vid 
sidan av Johnson & Johnson Uppsala 
– varit en framstående föregångare 
som med sina insatser fungerat som 
en stor inspirationskälla för övriga 
delar av koncernen. 

Sedan flera år tillbaka är anlägg
ningen i Helsingborg, som bland an
nat tillverkar all världens Nicorette
produkter, helt koldioxidneutral cer
tifierat genom Carbon Neutral Proto
col. Samtidigt kommer all el som 
Johnson & Johnson i Sverige förbru
kar redan från förnybara energikäl
lor, så i det här fallet ligger Sverige 
steget före övriga koncernen. 

För närvarande är vi den enda till
verkningsenheten inom Johnson & 
Johnson som är helt koldioxidneutral. 
Vi jobbar hårt för att uppnå samma 
status vid vår tillverkningsenhet i 
Uppsala, som är världsledande inom 
produkter för ögonkirurgi, och har 
kommit en god bit på väg i det arbetet.

Våra insatser för klimatet har fått 
stor uppmärksamhet. Nyligen fick 
Johnson & Johnson Helsingborg en så 
kallad Lighthouseutmärkelse av 
World Economic Forum, där just mil
jöaspekten var viktig i bedömningen. 

Förra året belönades vi dessutom med 
Helsingborg Stads miljöpris, vilket vi 
sätter ett stort värde på.

Resan mot koldioxidneutralitet i 
Helsingborg startade för över 10 år se
dan med en grupp passionerade med
arbetare som brann för hållbarhet och 
ville minska klimatpåverkan från 
fab riken. Man valde att fokusera på 
två delar initialt, minskning av ener
gikonsumtion och utsläpp av koldi
oxid.

2010 togs ett strategiskt beslut att 
arbeta långsiktigt mot att reducera 

Resan mot koldioxidneutralitet i 
Helsingborg startade för över 10 år 

sedan med en grupp passionerade medar
betare som brann för hållbarhet och ville 
minska klimatpåverkan från fabriken.
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energianvändningen avsevärt samt 
växla till grönare energislag. Flertalet 
investeringsprojekt planerades och en 
speciell klimatomställningsfond inom 
Johnson & Johnson kallad ”CO2-invest-
ment fund” nyttjades vid flertalet tillfäl-
len för att accelerera insatserna. Detta 
resulterade i mer än 25 procents mins-
kad energiförbrukning över en sjuårs-
period fram till 2017. Under samma 
tidsperiod ökade produktionen med 
motsvarande 25 procent så den verk-
liga minskningen är ännu större. Ett 
strategibeslut togs även att endast köpa 
in grön el från Sverige och långa kont-
rakt upphandlades med strategiska 
partners. 

Under samma period gjordes flerta-
let tekniska omställningar i produk-
tionsprocessen för att minska behovet 
av gas och el och växla om till koldiox-
idneutral fjärrvärme och fjärrkyla. Den 
mängd gas som fortfarande behövs i 
vissa processer växlades 2017 om till en 
hållbar källa i form av biogas. För att 
säkerställa att tillräckliga mängder 
fjärrvärme och fjärrkyla fanns tillgäng-

liga ingicks ett partnerskap med en lo-
kal energiaktör för att säkerställa en 
utbyggnad av infrastrukturen i staden. 
Just samarbetet med leverantörer och 
kommunen vi verkar i har varit en av 
nycklarna till att vi lyckats med skiftet 
till koldioxidneutral energiförsörjning.

Efter att de sista stegen i omställ-
ningen tagits, valde Johnson & Johnson 
att skicka en extern granskare till an-
läggningen och syna allt i sömmarna. 
Detta resulterade i en certifiering av 
anläggningen som koldioxidneutral se-
dan april 2017 och sedan dess har vi 
vunnit såväl Johnson & Johnsons in-
terna miljöpris 2017 som Helsingborg 
Stads motsvarande pris 2020. 

Vi arbetar fortsatt oförtrutet med att 
minska energiförbrukningen och kli-
matpåverkan på anläggningen och 
bland annat ligger mycket fokus just nu 
på att optimera ventilationen i våra 
renrumslokaler där produktionen sker. 
Nästan 70 procent av den totala ener-
giförbrukningen används till ventila-
tion, värme och kyla till produktionen. 

Vi fokuserar även på att ge våra an-

ställda möjligheter att göra miljömed-
vetna val på arbetsplatsen genom att 
erbjuda laddstationer för el- och hyb-
ridbilar för de som behöver det, låst och 
säker cykelförvaring med en kapacitet 
på över 200 cyklar samt informations-
kampanjer om vad de kan göra varje 
dag för att minska energiförbrukning-
en på anläggningen.

Till och med restaurangen på an-
läggningen visar hur mycket koldiox-
idutsläpp varje rätt ger upphov till så 
att medarbetarna kan basera sina val 
på detta. Matsvinn har eliminerats helt 
genom att all överbliven mat fryses in 
och säljs till rabatterat pris till skiftar-
betare och det lilla som slängs kompos-
teras och används i rabatterna runt om 
på anläggningen. 

CHRISTOFFER SCHÖNBECK
Sr. Facilities Manager Nordics,

 Johnson & Johnson
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