
Transskription af interview med Janus Kirkeby fra Coloplast 
  

Lydfil  

Coloplast interview 1.m4a  

  

Afskrift 

 

Janus  

Men i gang med et eller andet projekt på Roskilde universitet.  

 

 

Interviewer: Oliver  

Ja jeg gav jo en lille beskrivelse af projektet, men det er jo at vi arbejder med genanvendelse af 

plast og kigge lidt på initiativer indenfor bæredygtig emballage.  

Særligt i dagligvarebutik, men generelt set også og se hvordan vi optimere det område og hvilke 

løsninger der evt. kunne mulige. så det er i hvert fald noget vi er gået i dybden med og virkelig 

føler er interessant, derfor vi også synes det kunne være spænende at høre jeres vinkel, vi ved 

godt det er medicinsk udstyr, men hele processerne med hvordan man går fra metallisk emballage 

til et mere bæredygtigt materiale, som ikke rigtige har nogle affald eller negative stoffer i  

eller som er miljøskadeligt. hmm der har vi i hvert fald inde på jeres hjemmesider set noget i form 

af denne her speedicath, ligesom en form for emballage, som vi i hvert fald rigtig gerne vil hører 

mere om i forhold til, hvilke udfordringer i er stødt på fra det skal gå fra det her 

metalliske aluminiums emballage i havde engang for 5-6 år siden tror jeg, til nu hvordan I har det 

her miljøvenlige, bæredygtige emballage, så vi vil gerne høre om hvilke udfordringer, hvilke 

arbejdsprocesser der ligesom er gået fra det produkt til et mere miljø venligt produkt?   

 

 

Janus  

Ja det det ved jeg godt, det kan vi godt starte med i hvert fald, jeg kan jo lige starte med at sige, at 

jeg hedder Janus Kirkeby, jeg er uddannet miljøingeniør på DTU for 20 år siden ca. Jeg har en PHD 



inden for affald sortering også fra DTU og så har jeg arbejdet her hos Coloplast ca. 5 år snart. Og 

det jeg laver det er netop at jeg arbejder rigtig meget med vores udviklingsafdeling, jeg prøver, jeg 

er ikke materiale specialist eller plast specialist, jeg har denne her miljø baggrund som sagt, så 

jeg udfordrer vores udviklere, siger kan vi ikke gøre noget andet, kan vi ikke bruge nogle mere 

bæredygtige materialer, kan vi ikke bruge mindre af det, kan vi ikke designe vores produkter så 

det har en mindre miljøbelastning, så det er min rolle her og det jo noget vi har arbejdet med, 

faktisk i mange år, men igen er vi jo meget udfordret på den type produkter vi laver, at der bliver 

stillet høje krav til hvad vi laver, men også på kost. Hvis vi går ud og finder et eller andet materiale, 

som er lidt dyre, så bliver det oftest fravalgt. Tiderne er ved at ændre sig heldigvis, der bliver mere 

og mere fokus på det, der virkelig sket meget de seneste år, men typisk hvis vi så kom med et nyt 

materiale, som så var dyre eller tog længere tid at implementere og sådan nogle ting, så var det tit 

et nogo.  

I forhold til speedicath, vi har jo gjort flere ting, altså dels har vi jo flere speedicath produkter, det 

rigtigt at for et par år siden så lavede et nyt produkt hvor vi fjernede, vi havde sådan en folie hvor 

der både var plast og aluminium i. og aluminium har et meget højt fodaftryk, som i sikkert nok 

godt ved, tror det er man snakker om 11 kilo co2 per kilo aluminium man producere. Så vi fik lavet 

en folie hvor det kun er en plastfolie, helt almindelig plast og ikke en særlig genanvendelig plast i 

øvrigt, men vi fik i hvert fald aluminiummet ud hvilket gjorde at co2 aftrykket for den folie blev 

reduceret.   

Så det sådan nogle projekter og vi har også en række projekter vi er lidt i gang med nu, og et par 

projekter hvor vi kan forbedre især emballagen. Og det er noget med, altså det sjældent at vi kan 

gå over og bruge genbrugs materialer, men der er nogle enkelte tilfælde hvor faktisk er ved at 

kigge ind i genbrugs materialer. Vi også ved at kigge ind i om der er noget af vores plast 

emballager, der kan laves i noget pap i stedet for noget karton. Så det kigger vi løbene ind i.  

 

 

Interviewer: Oliver  

Ja, men det nemlig også det vi har snakket lidt om, det var nemlig også om i bruger noget af jeres, 

altså dette plastprodukter til at genbruge i jeres produktion af nye produkter. Om det er noget i 

allerede har implementeret eller om det noget i arbejder jer hen i mod at det simpelthen er 



muligt, nu er det selvfølgelig indenfor jeres felt skal det jo være meget renligt og det jo en af de 

vigtigste ting, da det jo er medicinsk udstyr, men er det noget er i jeres produkter nu, i nogle af 

jeres produkter altså bliver mange af tingene bliver genbrugt og produceret igen eller er det ikke 

på nuværende tidspunkt noget der er muligt?  

 

 

Janus  

Vi har en lille smule, det så ikke emballage, det så noget af produkterne hvor vi har 

noget afskærm. Det noget sprøjtestøbt plast og det her afskærm sender vi faktisk tilbage til vores 

leverandør, som så putter det i blandingen og så sprøjtestøber nogle nye komponenter til os, men 

det er en meget lille del af vores affald. Rigtig meget af vores affald det er efter man 

har processeret det på en eller anden måde, så det består tit af forskellige materialer eller 

forskellige plasttyper, og så kan vi ikke bare sende det tilbage til leverandøren for så er ikke en 

ren polyethylen eller ren bt, men lidt en blanding, og så kan vi ikke genanvendelse det selv. Vi 

sender det så til en ekstern genanvendelse, som laver faldunderlag til legepladser og den 

slags. Meget af det affald vi laver, kan vi ikke selv bruge, da det er blandet.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Okay, ja du snakkede også lidt om det selv med hensyn til det her speedicath, at det noget også ud 

fra hvad man kunne læse på jeres hjemmeside, at det er en form for emballage, der er meget 

nemt at genanvende, er det noget som når i sender det ud er det noget som i som virksomhed har 

en mulighed for at genanvende hos forbrugeren eller noget man kan tilbage levere? Er der nogle 

processorer i forhold til at genanvende al det her emballage for at kunne gøre det hundred 

procent co2 venligt?   

 

 

Janus  

Desværre er der meget af vores emballage, der ikke kan genanvendes fordi det består af en film, 

nu bliver det lidt teknisk, men det består af film med forskellige lag, altså du vil se det som en type 



plast film, men der faktisk forskellige polymertyper inde i denne film og de her polymertyper kan 

have forskellige smelterpunkts temperaturer og sådan nogle ting. Så det ikke supernemt at 

genanvende det, så der er meget af vores emballage, der ikke er genanvendeligt, men det noget vi 

har fokus på og den del der er genanvendelig, der anbefaler vi vores brugere selvfølgelig til at 

sortere det og smide det til genanvendelse. Vi opfordrer ikke til at vi skal hente det selv og 

processer det i vores, og hvis du spørg mig vil det også være en super optimering. Alle de her 

tilbage leverings ordninger, hvis alle virksomheder skulle tage deres eget affald tilbage, det en 

meget smuk tanke, men kræver en helt masse logistik og meget mere end hvis en 

central aktør som gør det. Og det meget mere kost effektivt, hvis 

der centrale aktører som styrer det og de meget bedre til det, da de er specialister i det. Så det her 

tilbage tagnings ordning det kan godt være det giver mening i nogle tilfælde, men det går det ikke i 

emballage mæssig relation. Til gengæld er det vores ansvar og det vi så ikke så gode til endnu, 

men det vores ansvar at lave noget emballage, der kan indgå i denne almindelige genanvendelse 

strømme og det har vi øget fokus på nu, men det har vi haft svært ved indtil videre. Grunden til at 

vi har de her folier med alle disse polymere, altså der kan være 3-5 lag i af forskellige slag, det 

simpelthen fordi vi kræver nogle barriereegenskaber. Det skal være vandtæt, disse produkter skal 

kunne ligge på en hylde i 3 år og alligevel må der ikke være noget som fordamper ud af dem. Så 

det derfor vi har nogle krav til materialer.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Ja du snakker jo selv om at det har været en svær proces, kan du prøve at snakke lidt om 

hvilke udfordringer der har været fra starten med denne lidt metalliske emballage til nu en mere 

miljøvenlig emballage? Har der været nogle ekstra omkostninger ved det eller 

hvilke hovedsagelige udfordringer har der været ved denne transaktion for produkt?    

 

 

Janus  

Jamen lige præcis den var ikke så vanskelig, det et relativt nyt produkt, det kom på markedet for 4 

år siden tror jeg. Det skulle gå lidt stærkt, det skal det jo altid her, vi skal have produkterne ud på 



markedet og vi er alligevel altid forsinket. Så vi prøver at lave de shortcuts vi nu kan, og her 

gjorde vi det at vi benyttede en emballage vi kendte. Lige så snart produktet så var afsted, 

begyndte vi faktisk at lave en ændring, og sige kan vi ikke godt finde en emballage, fordi i 

virkeligheden behøvede vi ikke aluminium i denne her folie, og vi sparede også en lille 

smule penge ved at gå til en alternativ folie, så det var en af de nemme og en af dem der gik 

stærkt. Men det vi oftest møder er, at vi skal ud og have et materiale, som ikke rigtig findes og 

heldigvis er teknologien ved at hjælpe os nu, men tidligere har vi kunne finde genanvendelige 

materialer, som der er en polymer med de barriereegenskaber vi ledte efter. Nu er det sådan at vi 

ikke laver emballage, vi køber fra emballage firmaer og disse firmaer laver også emballage til 

fødevare og alt muligt andet og de er begyndt at lave nogle film, som faktisk opfylder nogle af 

disse barriereegenskaber og det genanvendelige, hvilket vi er ved at kigge ind i nu og vi har også et 

produkt på vej, som skal bruge denne film. Men at gå ind og ændre gamle vare det også noget vi 

vil gå hen og gøre, men det kræver rigtig meget lov mæssigt, dokumentation, regulatorisk 

arbejde. Vi har produkter i 100 forskellige lande og de jo godkendt i alle disse lande, hvis man bare 

går ind og ændre en ting også bare i emballagen jamen så skal denne dokumentation altså ændres 

og den skal ændres på 100 forskellige sprog, så det et kæmpestort stykke arbejde at lave en lille 

ændring på et produkt. Desuden skal CE-mærkningen laves om, så der er rigtig meget der, skal 

laves om, så det ikke noget vi bare lige gør. Vi vil gøre det på nogle produkter her over de næste 5 

år, vi har lige lanceret en ny strategi, hvor der er planer om at gøre det, men det ikke bare noget 

man gør, da vi er en ret reguleret branche, altså havde vi lavet småkager havde måske været 

noget andet.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Ja, men der jo helt sikker en vigtighed i forhold til renlighed med jeres produkter.  

 

 

Janus  

Ja det så også derfor at når vi udvikler nye produkter så har vi fokus på det i højere grad end 

nogensinde, så vi får valgt de rigtige materialer. Og nu har vi et helt klar mål om at alt vores 



emballage til nye produkter, skal være genanvendelige. Nu må vi se om det lykkes altid, men det i 

hvert fald vores ambition.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Rigtig godt fordi det var da også de ting vi snakkede lidt om her i gruppen, netop om omkostninger 

ved det her nye emballage om det gør produkterne dyre, men der kan vi så tværtimod høre at det 

gjorde det billigere. 

 

  

Janus  

Jeg tror ikke helt man kan generalisere det, men det gjorde det i dette tilfælde.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Det er helt sikkert en spænende vinkel, noget vi også tænker i forhold til føde- og 

dagligvarebutikken så skal det jo selvfølgelig være nemt og tilgængeligt i forhold til hvis det skal 

ændres til noget mere bæredygtigt.  

 

 

Janus  

Ja, vi har også været inde og kigge på bio baseret plast, og der kommer man hurtig ud i at det er 

en lille smule dyre. Her har vi også den udfordring, altså når jeg snakker bio baseret plast, så er 

det bio baseret plast og ikke nødvendigvis bionedbrydeligtplast. Man kan jo godt lave en helt 

almindelig plast, polyethylen som er lavet af bio restprodukter som sukker, majs eller andre 

restprodukter. Og den kan gå ind i en genanvendelses strøm fuldstændig på lige fod 

med fossile produceret PE. Vi har den politik at vi ikke vil bruge sukker og majs til at lave plast 

fordi tildeles er man ude og konkurrer med nogle fødevarer, som folk er meget afhængelige af og 

det kan øge priserne. Der har tidligere været nogle sager hvor folk i Guatemala ikke råd til at købe 

majsmel, hvilket de lever af. Så det vil vi ikke ud i, noget andet vi ikke vil ud i er at få Brasilianere 



eller andre ud i at rydde skov og dyrke sukker og majs, så vi kan få vores plast for så det ikke 

bæredygtigt, så vi skal passe lidt på med hvad vi bruger.  

Til gengæld kan man også lave bio plast af rest fra papirindustrien, men der jo også kun en 

begrænset mængde man kan lave, for vi laver jo mindre og mindre papir. Så der virkelig mange 

aspekter, der skal tages højde for. Vi har også været inde og kigge på bionedbrydeligt plast, er det 

noget vi vil og det er det ikke lige nu, ikke for emballage i hvert fald. Vi vil ikke opfordre folk til at 

smide plastemballage, selv om den er bionedbrydelig ud i naturen, for dels vil det svine og det vil 

ikke se kønt ud, dels er det heller ikke altid at det er bionedbrydeligt under alle forhold. Mange af 

de her bionedbrydelige plast typer skal have helt særlige forhold, når det gælder 

temperatur, fugtighed og sådan nogle ting. Så det måske kun er højt specialiseret 

komposteringsanlæg, som kan nedbryde det. Så det ikke noget vi kigger ind i lige nu, men bio 

baseret er det hvis det er lavet af sukker og majs. Så det ikke skidenemt for at sige det som det er. 

Og genbrugs materialer det vil vi også rigtig gerne bruge, men igen man ved ikke rigtig hvad man 

får ind, der er altid nogle urenheder i det og med de krav til renhed som vi stiller, så er det ikke 

altid så nemt. 

 

 

Interviewer: Oliver  

Nej det er selvfølgelig en svær proces med nutidens bæredygtighed. Men har i mærket en form for 

positiv respons for forbrugeren i forhold til den transaktion i lige som har lavet for et mere 

bæredygtigt aftryk?   

 

 

Janus  

Ja i høj grad, det gjorde vi især lige da vi indførte den nye emballage, der fik vi rigtig meget positiv 

feedback fra mange forskellige lande og især i Europa, som syntes det var et rigtig godt skridt at 

tage. Vi oplever også at vores brugere, jeg skelner lidt imellem kunder og brugere, fordi hvis man 

er en bruger af vores produkt, så betaler man ikke selv. I Danmark ville det være region eller 

hospitalerne, så region eller hospitalerne er vores kunder og så har vi vores brugere, hvilket kunne 

være dig og mig. Vi interviewer vores brugere af og til i forskellige sammenhænge, og de siger 



jo oftere og oftere og også uopfordret, at vi synes de laver meget affald. Det er sådan at hvis man 

er kateter bruger og det er hvis ikke man selv kan lade vandet, så bruger man måske 5-6 kateter 

dagligt, så det 5-6 af de her produkter med emballage og pap som de smider ud hver dag, så de 

generer meget affald og det får vi at vide, så hvis vi kan gøre noget godt, helt at minimere 

affaldsmængden, men også bare gøre den renere så bliver det bifaldt fra dem.   

 

 

Interviewer: Oliver  

Jeg er glad for der er en masse respons omkring det, men jeg prøver lige at tage det lidt væk nu 

her. Hvad er det for nogle klimaudfordringer i kæmper med lige nu? Hvis der er nogle, er der 

noget i eller du sidder er i gang med at arbejde med lige, hvad er det Coloplast kæmper med lige 

nu og den her bæredygtighedsplans?   

 

 

Janus  

Det er nok plast og det ligger endda i vores navn, men plast er jo vores største udfordring, plast er 

et udskældt materiale dels berettet, men måske også ikke berettet. Men vi har jo en meget 

lineær økonomi, hvor vi graver olie op af jorden, laver plast og smider det ud. Vi vil gerne ind i en 

cirkulær verden, hvor vi enten bruger genanvendt eller bio baseret og også i den anden ende kan 

genanvende emballagen, produkterne er stadig svære at bruge, da det kan være en stomipose 

eller andet. Så det vil vi gerne og det er en udfordring, det er en udfordring at finde materialer, der 

opfylder de specifikationer vi stiller til dem, og det en udfordring at finde dem til en pris vi kan 

acceptere. Så jo vi har masser af udfordringer.   

  

 

Interviewer: Oliver  

Ja i forhold til alle de udfordringer, hvad er så jeres vision for fremtiden? Du snakker selv tidligere 

om en strategi, hvad er der i forhold til de kommende år? Hvilke målsætninger har i?   

 

 



Janus  

Vi har en målsætning om at om fem år, i 2025 så er 90 procent af vores emballager 

genanvendelige og lige nu ligger vi på 75%, så vi har en masse emballager vi skal havde lavet 

om. Speedicath er en af vores store produkter, den vil vi prøve og gå ind og kigge på om vi ikke kan 

skifte foliet her. Den du snakkede om det var den der hed flex, vi har også en, der hedder straight, 

hvilket er et af vores store produkter. Så få den lavet om til genanvendelig emballage ville virkelig 

batte, og der nogle andre steder vi også kan gøre det, det et af vores klare mål.   

Så har vi også et mål om at 80% af vores emballage skal være bio baseret, hvilket vil sige det skal 

være lavet af pap, papir eller bio baseret plast. Vi ligger på 70% i dag, da vi har rigtig meget pap, vi 

tæller også vores æsker med, så det er de svære skridt vi skal tage nu.   

Udover det på energisiden der har vi et mål om vi skal være co2 neutrale i vores energiforsyning, 

hvilket vil sige vi skal have udfaset vores naturgas. Lige nu er 1/3 del af vores energi naturgas, 

hvilket skal udfases til enten biogas, men nok snare noget elektricitet, som er fra vedvarende 

energikilder. Så vi skal ud at bygge nogle solcellepakker eller vindmøllepakker, der kan forsyne 

vores fabrikker rundt omkring. Disse mål står også i vores bæredygtighedsrapport, der også nogle 

mål om at vi gerne vil op og genanvende 50% af vores produktionsaffald.  

 

 

Interviewer: Oliver  

Okay, det kan vi godt se det noget i investere meget i. Ja det var egentligt de hovedet saglige 

punkter, som vi gerne vil ind på i forhold til vores projekt, og hvad vi indtil videre har mødt af 

udfordringer. Og i hvert fald hvad vi har undersøgt for hvorfor man ikke bare omlægger hele 

plastindustrien til noget bæredygtigt. Så jeg ved ikke om nogle af jer andre, som der nogle 

supplerende spørgsmål. 

 

 

Interviewer: Frederik  

Ja jeg har et spørgsmål i forhold til bionedbrydelig plast, da det meget det der fluktuerer lidt som 

det næste skridt på mange parameter. Er det noget i har nogle målsætninger til eller er vi langt 

ude i fremtiden? 



 

 

Janus  

Vi har ingen målsætninger om bionedbrydelige produkter eller emballager, vi mener ikke det vejen 

at gå. Vi mener ikke det vejen at gå, at lave plast, der kan nedbrydes, dels kan det opfordre folk til 

at smide det i naturen. Men en anden ting er at det giver ingen ting at nedbryde plast, der ingen 

næringssalt, ingen fosfor. Hvis man nedbryder en kartoffel så for man fosfor og kvælstof, men i 

plast er der ingen ting, der er kulstof og så der er lidt af det her stof, som er godt for planten, men 

du mister egentlig bare et godt materiale. Så det bedre at lave et materiale, der er mere stabilt, 

som ikke nedbrydes og kan genanvendes. Og det vil også være bedre at brænde det hvis du spørg 

mig, i Danmark hvor vi brænder rigtig meget af vores ting og er rigtig gode til at behandle affald. 

Det altså mere værd at brænde det så vi kan få el og varme, end en lille smule kulstof i 

kompostbunken. 

 

 

Interviewer: Frederik  

Absolut, det giver super god mening. 

 

 

Interviewer: Oliver  

Interessant, så ved jeg ikke om andre har noget?  

 

 

Janus 

Godt, hvis i har op følgende spørgsmål kan i bare sende mig en mail. 

 

 

Interviewer: Frederik og Oliver  

Jamen det tror jeg var det og tak for din tid. 

 



 

Janus  

Det var så lidt. Jamen så pøj pøj med jeres projekt og så håber jeg i for et nuanceret indblik på 

plast, at det ikke bare er skidt.  

 
 
 
 
 


