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OgSå vigTigT AT TæNKE 
lANgSigTET i KRiSETiDER

2012 var præget af meget høje råvarepriser og stramme budget-
ter. Derfor søsatte Rynkeby kun de højst prioriterede projekter. 
Alligevel lykkedes det os, som nærværende rapport gerne skulle 
vise,  at beholde fokus på den bæredygtige og ansvarlige forret-
ning – for der skal også tænkes langsigtet i krisetider.

På Rynkeby Foods tager vi allesammen ansvar. Det betyder, at 
vi – med udgangspunkt i vores værdier og medarbejdere – har 
et engagement, der giver sig udtryk i sundere livsstil og arbejde 
med sundere produkter. 

vi tager også ansvar for omverdenen, såvel i miljøaktiviteter som 
i vores engagement i velgørenhed og promovering af sund livs-
stil.

i 2012 har vi droslet lidt ned for sundhedsaktiviteterne – men vi 
kom også fra et meget højt niveau i 2011, hvor mange af vores 
medarbejdere fandt gejsten i at leve sundt og dyrke regelmæs-
sig motion. De medarbejdere, der havde behov for ekstra støtte 
til kostomlægning, havde stadig denne mulighed i 2012, og vores 
motionscenter er stadig velbesøgt.
 
Team Rynkeby kunne igen i år præsentere en rekordhøj donation 
til Børnecancerfonden i Danmark og Barncancerfonden i Sverige. 
Cykelryttere og hjælpere indsamlede således over 16 mio. dkr, 
hvilket vi både er rørte og stolte over. 
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Rynkebys fem værdier, som blev define-
ret i 2005, er stadig en stærk grundsten i 
vores virksomhedskultur. Alle medarbej-
dere kender værdierne, og deres indhold 
er stærkt forankret i hele organisatio-
nen.

visuelt indgår værdierne ikke kun i per-
sonalehåndbogen og på opslagstavler i 
virksomheden. Også i personaleblade, 
medarbejderudviklingssamtaler, på 
intranet og info-skærme samt i virksom-
hedens medarbejdertilfredshedsanalyse 
og mange andre sammenhænge har 
værdierne liv.

vi har i 2012 valgt at give Rynkebys 5. 
værdi »vi vil vinde« en mere fremtræ-
dende status - dog uden at gå på kom-
promis med vores øvrige fire værdier.

Vi vil vinde
Rynkebys ambitiøse strategi 2012-15 
kræver en organisation med en stærk 
vinderkultur! Derfor besluttede ledelsen 
i 2012 at redefinere værdien »vi vil vin-
de« og give den et løft, så den matcher 
strategiens forudsætninger.

vinderkultur betyder blandt andet, at 
vi som medarbejdere er gode ambas-
sadører for Rynkeby. vi tager ansvar og 
ejerskab og tør gå forrest. vi er initia-
tivrige og proaktive og ser muligheder 

frem for problemer, og vi udfordrer 
løbende rutiner og processer i jagten på 
at blive »best in class«. Elementer som 
»Best people« og »Followership« indgår 
i vores »Winning Culture« projekt. Denne 
del af projektet har fokus på udvikling og 
uddannelse af nuværende medarbejdere 
samt rekruttering af nye kolleger med 
potentiale. »Winning Culture« projektet 
implementeres i 2013.

Vi værner om kvaliteten
Rynkeby er en ansvarlig og troværdig fø-
devarevirksomhed med meget ambitiøse 
kvalitetsstandarder – fra jord til bord. 
Alle medarbejdere har et medansvar for 
at sikre, at vores interne processer og 
funktioner altid lever op til vores strenge 
kvalitetsnormer. 

i 2012 har vi haft særlig fokus på smags-
kontrollen af vores produkter samt 
optimering af kartonudseende på vores 
køleprodukter. vores rutiner sikrer, at 
fejl korrigeres – men vi skal i højere 
grad finde grundårsagen (root cause) til 
fejlen, så lignende hændelser undgås.

Vi respekterer hinanden
Rynkeby er en attraktiv arbejdsplads, 
hvor alle medarbejdere og funktioner er 
lige værdifulde, og hvor vi giver plads til 
forskelligheder. vi ønsker at leve op til 
vores samfundsmæssige ansvar og har 

et passende antal medarbejdere i job på 
særlige vilkår.

i 2012 har vi desværre oplevet en situa-
tion, hvor en Rynkeby-medarbejder på 
grund af kronisk sygdom har fået nedsat 
arbejdsevne. i sådanne situationer gør 
vi en aktiv indsats for at hjælpe disse 
medarbejdere til en fornuftig hverdag.

Vi involverer os
Rynkeby har en åben virksomheds-
kultur. vi samarbejder konstruktivt og 
deler viden på tværs af organisationen. 
i forbindelse med projekter og opgaver, 
som udspringer af vores strategi, er det 
særligt vigtigt at sikre, at denne tvær-
organisatoriske vidensdeling sker på en 
struktureret måde for at opnå den nød-
vendige fokus og fremdrift. Dette sikrer 
vi via Rynkebys projektmodel. 

Vi udvikler os
Rynkeby skal fortsat være en konkurren-
cedygtig markedsledende virksomhed 
med produkter, som er værd at betale 
ekstra for. udviklingen går stærkere end 
nogensinde før, og vores behov for med-
arbejdere med forandringslyst og poten-
tiale er stadigt stigende. Derfor gør vi en 
aktiv indsats for at tiltrække, fastholde 
og udvikle kvalificerede medarbejdere, 
som trives i en hverdag i forandring. 
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NORDENS  STØRSTE
Rynkeby Foods styrkede i efteråret 2012 sin position som absolut 
markedsleder inden for juice og frugtdrikke i Norden med opkøb 
af svenske Krogab AB, markedsleder på Food Service i Skandina-
vien, samt overtagelse af distributionen af Tropicana i Finland.  

Offensiven skete i overensstemmelse med den strategiske ud-
viklingsplan, som kalder på fortsat ekspansion i Nordeuropa i de 
kommende år. Ekspansionen skal, siger planen, ske gennem fort-
sat organisk vækst, opkøb og alliancer, indtagelse af nye nærmar-
keder, nye segmenter og langsigtet innovation.

Konkurrencekraften skal styrkes gennem effektivisering og fokus 
på optimering af processer og funktioner overalt i virksomheden.

Desuden vil vi fastholde og styrke fokus på Rynkebys værdier og 
vinderkultur som led i ambitionen om altid at være de bedste.

RYNKEBYS ØKONOMiSKE uDviKliNg

 

Mkr.

Nettoomsætning

Produktionsomkostninger

Bruttoresultat

Resultat af primær drift (EBIT)

Salgs-, distributions- og adm. omkostn.

Finansielle poster

Årets resultat før skat

Skat

Årets resultat efter skat

Antal medarbejdere

2012

886.1

172.8

25.8

-147.0

-2.6

23.2

-4.6

18.6

208

-713.3

2011

845.4

199.4

60.8

-138.6

-2.0

58.9

-15.2

43.7

234

-646.1

2010

757.2

216.8

77.5

-139.3

-2.2

75.2

-19.5

55.8

243

-540.4

2009

851.8

220.6

82.6

-138.0

-4.6

78.0

-18.6

59.4

256

-631.2

2008

905.5

172.9

25.8

-147.2

-5.8

19.9

-6.0

14.0

245

-732.5



1. Tema: FORRETNiNgEN

vi skal efterleve FN’s konventioner og 
principper, som blandt andet er define-
ret i uN global Compact. Det vil sige, at 
vi skal arbejde efter bæredygtige prin-
cipper og søge løsninger, der tager hen-
syn til menneskelige og miljømæssige 
forhold. vi forpligter os i særlig grad til 
at udvise hensyn til de problematikker, 
der vedrører lokalsamfundet omkring 
vores virksomhed samt de højrisiko-
lande vi samarbejder med.

Rynkeby går skridtet videre, når det gæl-
der socialt ansvar.  vi er med i en række 
frivillige aktiviteter, som er med til at 
forbedre en række sociale og miljømæs-
sige områder. Små skridt tæller bedre 
end ingen, og vi tror på, at hvis alle giver 
en hånd med, kan vi bedre løse nogle af 
de problemstillinger, som vi står over for 
i både ind- og udland. 

 vi har personalepolitikker, der bl.a. sik-
rer alle vores medarbejdere udviklings-
samtaler, og den ældre arbejdsstyrke 
får tilbudt seniorsamtaler, så den sidste 
arbejdstid kan planlægges. vi ønsker 
at være mangfoldige, så vi afspejler det 
omgivende samfund med hensyn til al-
der, race, køn, religion, og nationalitet. vi 
rummer mennesker, der trods nedslid-
ning, handicaps eller skader stadig kan 
yde en indsats på arbejdsmarkedet. 

vi skal ikke love mere, end vi kan holde, 
og CSR skal ikke være et udstillingsvin-
due for alle de gode ting, vi gør. Det skal 
være et sagligt redskab til at udpege 
sårbare områder, som vi kan være med 
til at udvikle og gøre bedre. 
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vi har i de tidligere rapporter beskrevet, at vores medarbejdere skal kende 
og efterleve vores CSR-politikker. Samtidig havde vi ikke klare politikker for 
CSR-området alene, og egentlig ønsker vi, at CSR er en naturlig del af forret-
ningen, og ikke noget der hæftes på forretningen. vi har i år alligevel valgt at 
udbygge flere CSR-politikker – mest fordi vi gerne vil fremhæve vores hold-
ning til forskellige områder, som ikke tidligere har været klart beskrevet. vi 
har således fornyet vores miljø- og arbejdsmiljøpolitikker og indført politikker 
inden for sundhed, CSR, kommunikation/markedsføring samt leverandørsty-
ring. Disse politikker er beskrevet i denne rapport.

Rynkeby. Sammen med den tunge 
CSR-liga (Novo, lego, Codan m.fl.) 
er Rynkeby med til at vise, hvordan 
man kan få den teoretiske tilgang 
omdannet til praktisk udførelse. 

På Rynkeby er vi stolte over at 
være det gode eksempel, og spe-
cielt hvis vi kan være inspiration til, 
at CSR-arbejdet i andre virksom-
heder fremmes.

CSR MED SuCCES 

Dette er titlen på en ny bog, der 
udkom i 2012. Bogen er skrevet 
af Annabeth Aagaard, cand.merc. 
og Ph.d., som i snart 20 år har 
rådgivet om kommunikation og 
strategisk ledelse. 

Annabeth har skrevet syv bøger, 
og den sidste i rækken bygger bro 
mellem CSR i teorien og CSR i 
praksis. Hun har seks  casevirk-
somheder med i bogen, herunder 



Bæredygtighed i en fortsat stigende 
global juiceindustri

»Juice-industrien er i særdeleshed en global forretning. Eu-
landene har ikke tilstrækkelig (national) produktion af frugt og ingen 
produktion af nogle specifikke frugter så som eksotiske og tropiske 
frugter. i tillæg er frugt i sagens natur sæsonvarer, som giver udfor-
dringer med sikring af leverancer året rundt. For visse produkter vil 

importen til Eu udgøre en større andel i fremtiden. 
Det gælder f.eks. appelsinkoncentrat«.

Kilde: www.aijn.org

Rynkeby vil rigtigt gerne fokusere 
på bæredygtig produktion, høj 
kvalitet, forsyningssikkerhed og, 
ikke mindst, at vores leverandører 
lever op til vores Code of Conduct 
og producerer i henhold til princip-
perne i global Compact. Med den 
stigende globalisering er det et 
område, der skal holdes konstant 
fokus på, så vi kan give vores 
kunder og forbrugere tryghed og 
sikkerhed.

Leverandørgodkendelse 
og evaluering
vi har i løbet af 2012 arbejdet vi-
dere med Arla Foods om ansvarlig 
leverandørstyring med hensyn 
til leverandørgodkendelse og 
evaluering, hvilket vi forventer at 
implementere i 2013. Det betyder, 
at vi først og fremmest får et leve-
randør evaluerings-spørgeskema, 
som er en væsentlig opgradering 
inden for områderne etik, miljø, 
sundhed og sikkerhed.

SGF/IRMA og Code of Conduct
SgF (Sure global Fair) er en 
organisation, som certificerer 
frugtavlere og leverandører af 
råvarer for ægthed og kvalitet af 
råvarer samt Code of Conduct 
(menneskerettigheder, arbejdsta-
gerrettigheder og antikorruption). 
vi oplever dog, at der generelt 
er flere råvareleverandører, som 
fravælger medlemskab af SgF. vi 
har i 2012 fastholdt vores procent-
andel af SgF leverandører, mens 
andelen af råvarer, som kommer 
fra SgF-leverandører, er faldet. 
Disse råvarer er dog primært fra 
leverandører, som vi har et godt 
og langt samhandelsforhold med, 
hvilket bidrager til den fornødne 
tryghed.

vi fastholder vores krav og arbejder 
stadig på at sikre, at vores leveran-
dører er medlem af SgF-iRMA (Sure 
global Fair), men må erkende, at vi 
som en lille spiller på det globale 
juicemarked ikke kan drive dette 
alene. Derfor vil vi i 2013 afdække 
alternative certificeringer og stan-
darder, som kan give os tilsvarende 
sikkerhed samt på den baggrund 
revidere SgF-målene for 2014.

vi har krav om, at vores råvareleve-
randører underskriver vores Code of
Conduct og har sikret, at alle nye 
leverandører i 2012 har underskre-
vet denne.

Eksempel på produktægthed
igennem de sidste 40-50 år har 
der været flere eksempler på, at 
fødevarer forfalskes – og der har 
også været eksempler inden for 
saft og juiceområdet. Den klassiske 
forfalskning er bærsaft, der fortyn-
des med æblesaft og aromaer – så 
den ligner og smager som original-
saften. 

På Rynkeby risikovurderer vi 
løbende de forskellige råvarer og 
leverandører, og med hjælp fra bl.a. 
SgF udfører vi diverse ægtheds-
tests. Det hører til sjældenhederne, 
at vi finder forfalskede varer, men i 
2012 kunne vi desværre konstatere 
tilstedeværelse af tilsat sukker i et 
parti citronkoncentrat. Partiet blev 
returneret, og producenten er ikke 
længere leverandør til Rynkeby. 

Det er meget vigtigt, at vi også 
fremadrettet risikovurderer og 
tester vores råvarer, da bl.a. de 
stigende klimaudfordringer og den 
økonomiske situation kan friste til at 
producere forfalskede varer.

»Det hører til sjældenhederne, 

at vi finder forfalskede varer, 

men i 2012 kunne vi desværre 

konstatere tilstedeværelse af 

tilsat sukker i et parti citron-

koncentrat. Partiet blev retur-

neret, og producenten er ikke 

længere leverandør til Rynke-

by.«, siger Carsten Pedersen, 

indkøbsdirektør
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Rynkeby stiller både etiske 
og kvalitetsmæssige krav 
til leverandørerne og  
gør vores bedste for at 
sikre, at de internationale 
rettigheder i uN global 
Compact samt kvalitets- 
og fødevaresikkerhedsaf-
taler overholdes. 

vi ved godt, at vi som en 
lille virksomhed ikke kan 
løse verdenssamfun-
dets sociale problemer, 
men vores fokus på bl.a. 
menneskets rettigheder 
i højrisikolande er med 
til at sikre, at kravene 
overholdes.

le
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 SGF-leverandører af frugt, bær og grønt

Leverandører tilsluttet Code of Conduct

2012 20142010

–

100,0%

70,7% 75,0% 

100,0% 100,0% 

69,2%

100,0%

2011MÅL oG reSuLtater
MÅL i 2014

LEVERANdøRER

SGF-råvarer (frugt, bær og grønt) 80,5% 75,8% 90,0% 83,8%



lEAN leadership

lean leadership blev etableret for fire 
år siden, hvor Rynkeby havde behov 
for strømlinet lederudvikling. i lean 
leadership udveksler vores ledere erfa-
ringer fra dagligdagen med henblik på 
»best practice«. lederne samles to-tre 
gange om året til fællesmøder og har 
derudover et antal ERFA-møder i små 
tværfaglige grupper. 

i forbindelse med Rynkebys ambitiøse 
strategi 2012-15 og den øgede fokus 
på vinderkultur besluttede ledelsen i 
foråret 2012 at give lean leadership et 
løft, så der fremover anvendes ekstern 
konsulentbistand ved de fællesmøder, 
hvor det er nødvendigt.

For at sikre den nødvendige fokus på 
ledelse tilstræber vi, at organisationen 
sammensættes, så Rynkebys ledere 
har mindst fire referencer. Kun ledere, 

som opfylder dette krav, deltager i lean 
leadership.

Arla Leadership Programme
Sideløbende med lederudviklingen i 
lean leadership er alle disse ledere i 
2012 blevet fagligt opgraderet. De har  
deltaget i Arla leadership Programme 
– en lederuddannelse, som har givet 
Rynkebys ledere værdifulde redskaber 
og teorier og ikke mindst et fælles sprog 
inden for ledelse samt et fint netværk 
med lederkolleger i Arla-koncernen.

2013
i 2013 vil vores ledelsesfokus fortsat 
være på implementering af performan-
cebaseret ledelse. vores medarbejder-
tilfredshedsanalyse og medarbejderud-
viklingssamtaler, som blev gennemført 
i slutningen af 2012, understøtter denne 
fokus.

 

Arla Foods indførte i april 2012 et helt nyt Whistle blower system, som nu er 
tilgængeligt for Arla og datterselskaber, herunder Rynkebys medarbejdere. 

Med Whistle blower systemet får medarbejdere mulighed for at rapportere om 
begivenheder i forbindelse med problemstillinger beskrevet i Code of Conduct 
(f.eks. bestikkelse, korruption, tyveri, brud på fødevaresikkerhed, miljøforhold,  
sundhed  og sikkerhedsforhold).

Anmeldelsen kan ske enten via et weblink eller en hotline hos en ekstern 
leverandør. indrapportering kan ske anonymt og vil blive gennemgået af nogle 
få sagsbehandlere i Arla. 
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åben debat om juice
lige siden Rynkeby oprettede sin første 
profil på et socialt medie tilbage i 2010, 
har ønsket været at skabe en direkte 
dialog med virksomhedens forbrugere. 
i dag er Rynkebys tilstedeværelse på 
sociale medier koncentreret omkring 
vores officielle Facebook-side (www.
facebook.com/rynkebyfoods), hvor godt 
4.000 mennesker følger med. På siden 
svarer Rynkeby på forbrugerhenvendel-
ser, kommenterer proaktivt på sager, 
som vedrører Rynkebys forretning samt 
synliggør nye produkter og andre ny-
heder fra Rynkeby. 

indsatsen bygger på tre strategiske 
ben. For det første ønsker Rynkeby at 
give forbrugerne mere viden om juice 
og saft. For det andet ønsker vi at give 
inspiration til velvære. Og for det tredje 
ønsker vi at gøre det mere tydeligt for 
forbrugerne, hvem Rynkeby er. Tonen er 
altid direkte og personlig, når Rynkeby 
kommunikerer på sociale medier – lige 
meget om det er kvalitetschefen, som 
håndterer en krise, eller marketing som 
fortæller om en nyhed. Rynkeby gør 
en dyd ud af altid at sætte navn på den 
medarbejder, forbrugeren taler med, og 
der bliver altid svaret hurtigt og præcist.

i 2012 har vi bl.a. haft en åben debat 
med Aktive Forbrugeres formand Klaus 

Melvin, der havde en af vores juicer 
under luppen i en blog på 24-timer. Des-
værre for Klaus Melvin og Rynkeby, så 
var analysen af ældre dato, og juicen ek-
sisterede ikke længere. Den blev blandt 
andet kritiseret for at være fra koncen-
trat og smage dårligt. Men omtalte juice 
har aldrig været fra koncentrat. 

vi fik en åben dialog med foreningen 
på bl.a. Facebook og Aktive Forbruge-
res blog/24-timer, og sagen fik en god 
udgang for Rynkeby. 

Ansvarlig markedsføring af sunde produkter 

Rynkebys produkter skal være så naturlige og 
sunde som muligt og markedsføres ansvarligt. 
Derfor har vi bl.a. haft fokus på danskernes viden 
om juice i de senere år og informeret om, at juice 
er 100% frugt, ikke tilsat sukker, og at et glas om 
dagen kan erstatte et af de seks stykker frugt/
grøntsager, der anbefales.

Af økonomiske årsager har vi desværre måttet 
skære kraftigt i vores reklamefilm, som fortæller 
om disse forhold, hvilket vurderes at være den væ-
sentligste årsag til, at danskernes viden om juice 
er faldet lidt i 2012.

Nye produkter og tiltag
Trods forbrugernes let faldende viden om juice 
arbejder vi på Rynkeby videre med produktudvik-
lingen ud fra filosofien om, at vores produkter skal 
være så naturlige og sunde som muligt. Det er 
vores 0% koncentrerede drikke (helt uden tilsæt-
ningsstoffer og ikke tilsat sukker) et eksempel på. 
vi har i 2012  erstattet  æble Solbær 0% med æble 
Hyldeblomst  0%, som er en mere populær smag. 
Dermed har mange flere drukket 0% - og dermed 
undgået både tilsat sukker og kunstige sødemid-
ler.

i starten af 2012 lancerede vi også god Morgen 
Super C, som er en juice presset af appelsin og 
acerolabær. Acerolabær har et meget højt indhold 
af C-vitamin. ved at drikke et lille glas god Morgen 
Super C får man dækket hele sit dagsbehov for 
C-vitamin.

Da indtag af kalorier/kulhydrater er et emne, som 
optager forbrugerne, lancerer vi i starten af 2013 
»Fruit likes Water«, som er en række tørstsluk-
kende drikke med et kalorieindhold ca. 30% under 
juice, en ny produktkategori, som vi arbejder på at 
videreudvikle.

de sociale medier
Rynkebys kendskab til og kommunikation med 
forbrugerne er naturligvis væsentlig for vores 
udvikling. Derfor opretholder vi stadig den åbne 
kontakt til forbrugerne på de sociale netværk og 
fremstiller både positive og negative kommenta-
rer/spørgsmål fra offentligheden. 

CSR-rapport 2012
Side 12

Fa
ir

 s
pe

ak

På Rynkeby er vi som nævnt tilhængere af ansvarlig mar-
kedsføring, som vi kalder »fair speak«. Trods vores mange 
bestræbelser kan vi desværre ikke altid undgå sager, hvor en 
forbruger eller organisation føler sig krænket af vores mar-
kedsføring. Det skyldes bl.a., at lovgivningen er meget kom-
pleks, men også åben i sin tolkning af, hvad f.eks. vildledning 
er – og hvad der er vildledning i Danmark, er ikke nødvendig-
vis vildledende i andre lande og omvendt.

Det er vigtigt for os, at vores produkter præsenteres flot og 
kan sælges, men budskaberne skal altid være sande og ikke 
vildlede forbrugerne. 
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På Rynkeby betragter vi en 
økonomisk sund forretning 
som en forudsætning for 
langsigtet bæredygtighed. 
uden indtjening kan virksom-
heden ikke eksistere. Derfor 
anvender vi markedsføring og 
kommunikation som et middel 
til at skabe præference for 
vores produkter, til at styrke 
vores forretning og image - og 
dermed til at skabe øget salg. 

vi ønsker altid at føre en 
anstændig og lødig markeds-
føring og kommunikation med 
vores interessenter. i dagligda-
gen kalder vi det »Fair Speak«, 
og udtrykket dækker bl.a. 
over korrekt information, som 
præsenteres på en lødig og 
anstændig måde.

vi tilrettelægger vores mar-
kedsføring, kommunikation 
og adfærd i øvrigt ud fra et 
etisk forsigtighedsprincip. Hvis 
loven tillader det, vil vi også 
gerne kommunikere de sunde 
historier. Hvis der er tale om 
kalorietunge produkter (f.eks. 
saftevand med tilsat sukker), 
reklamerer vi dog ikke over for 
børn under 13 år.

vi bruger Fair Speak i alle ty-
per kommunikation med vores 
interessenter, og på den måde 
kan vi altid se hinanden i øj-
nene. vores mål er, at Rynkeby 
ikke skal have nogen sager el-
ler påtaler fra myndighederne 
omhandlende vildledning af 
forbrugerne.

24 % af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse)

75% af danskerne ved, at et glas juice kan erstatte ét af 6 stykker frugt/grønt om dagen

28% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse)

 Resultat i 2012

29% af danskerne ved, at juice ikke er tilsat sukker (forbrugerundersøgelse)

76 % af danskerne ved, at et glas juice kan erstatte ét af 6 stykker frugt/grønt om dagen

33% af danskerne ved, at juice er 100% frugt (forbrugerundersøgelse)

 Resultat i 2011

FoRBRuGERNES kENdSkAB TIL juICE

»Den rigtige juice smagte dog 
nogenlunde, ligesom jeg hu-

skede det. Hverken værre eller 
bedre end andre juicer, som er 
fremstillet af afdampet appel-

sinkoncentrat, der er blandet op 
med vand. En tvivlsom metode, 
som sikrer, at smagsoplevelsen 
holdes nede på et niveau, hvor 

selv forhærdede kulinariske 
rindalister kan være med«

Klaus Melvin, Aktive Forbrugere.



Fødevaresikkerhed
Rynkeby havde audit af lloyds Register 
i august 2012. Der blev ikke konstateret 
alvorlige fejl, og Rynkeby opfylder fortsat 
iSO 22000 standardens krav. Ni mindre 
fejl skal dog rettes, og som forbedrings-
forslag skal vi være bedre til at søge 
årsagen til et givet problem (root cause). 
Der skal fortsat være fokus på monitore-
ring af hygiejne, og det skal sikres, at de 
rette ressourcer stilles til rådighed.

A.I.j.N
European Fruit Juice Association 
(A.i.J.N) er den europæiske branchefor-
ening for juiceproducenter, der vareta-
ger juiceindustriens interesser for mere 
end 15 lande. i 2011 foreslog Rynkeby, at 
der skulle laves en fælles Eu-guideline 
om fødevaresikkerhed i juicebranchen. 

Det gjorde vi for at uddanne og højne 
sikkerhedsniveauet for specielt mindre 
producenter, der måske ikke selv har 
ressourcer til at foretage komplicerede 
risikovurderinger. Rynkeby har i løbet af 
2012 deltaget, sammen med flere andre 
delegerede, i udarbejdelsen af denne 
HACCP-guideline. i december 2012 blev  
guidelinen godkendt af A.i.J.N og ligger 
nu som et officielt dokument.

i 2013 vil Rynkeby deltage i et Eu-projekt 
ledet af A.i.J.N, der bl.a. vedrører CSR-
erfaringsudveksling samt formidling af 
de gode CSR-initiativer blandt medlems-
virksomhederne. Målet er at fremme 
viden om CSR og søsætte endnu flere 
CSR-aktiviteter.

Reklamationer
Fødevarer uden konserveringsmidler er 
mere sårbare overfor mikroorganismer 
som f.eks. skimmel og gær. På Rynkeby 

handler de fleste reklamationer da også 
om tilstedeværelsen af gær/skimmel 
eller forkert smag. årsagen er typisk, 
at kartonen bliver stødt under transport 
eller håndtering, og i de fleste tilfælde 
er utæthederne så mikroskopiske, at de 
ikke kan ses med det blotte øje. i 2012 
har vi konkret fået reklamationer på en 
Blandet Saft light, der ikke smagte, som 
den skulle.  

Alle Rynkebys produkter bliver smags-
kontrolleret på laboratoriet samt af de 
operatører, der fremstiller produktet. 
Alligevel kan visse smagsnuancer være 
svære at opdage, men fokus er skærpet, 
så vi i højere grad også fanger smagsfejl.

2012 bød også på en alvorlig forbru-
gerhenvendelse, da en mand ved en 
fejl slugte bryderingen, der omslutter 
skruelåget. Bryderingen satte sig fast i 
halsen og måtte efterfølgende frigøres 
på skadestuen. Hændelsen skyldtes, 
at bryderingene på et parti skruelåg 
var defekte og let kunne separeres 
fra skruelåget. i dette tilfælde havde 
forbrugeren opdaget, at ringen faldt ned 
i saftkanden, men glemte at fjerne den. 
Det lykkedes hurtigt at få lokaliseret og 
fjernet det dårlige parti skruelåg. Det 
har ikke været muligt at skifte design på 
skruelåget, men der er iværksat mere 
kontrol, så vi ikke længere anvender 
skruelåg med fejl. Når der i fremtiden 
skal designes skruelåg, vil vi nøje risi-
kovurdere bryderingen, inden et nyt låg 
tages i brug.
 
Reklamationer i de tre nordiske lande er 
desværre stigende. Dette skyldes meget 
få fejl, som har betydet mange henven-
delser fra forbrugerne. På de svenske 
og finske produkter har vi opdaget, at 

mange kartoner bliver bulede, så det 
ligner en gæring – men produktet fejler 
intet, og den større volumen skyldes 
sandsynligvis, at papirkartonen bliver 
fugtig og blød. Det er alene et problem 
på de produkter, der står i køledisken, og 
som er uden alu-board. i Danmark har 
vi oplevet en smagsfejl på Bl. Saft RØD 
light samt farvefejl på appelsinjuice.

Lokalsamfund
Rynkebys produktion er placeret midt i 
et bysamfund, hvilket både har sine for-
dele og ulemper. Det er nemt at rekrut-
tere medarbejdere, og infrastrukturen 
muliggør, at vores medarbejdere nemt 
kan transporteres til/fra arbejde. 

Derimod kan det være til stor gene, når 
vi som virksomhed skal udvide eller 
ombygge. i 2012 er opførelsen af et nyt 
kølehøjlager sat i gang. Det har ført til 
bekymring i visse dele af lokalsamfun-
det, der har været nervøse for f.eks. 
støjgener eller forringelse af udsigt fra 
bolig. Der har i 2012 været en rigtig god 
dialog mellem borgerne og ledelsen på 
Rynkeby – og der har bl.a. været afholdt 
borgermøde med repræsentanter fra 
Rynkeby og Fåborg-Midtfyn kommune. 

i den indledende byggefase fik vi des-
værre flere klager over støjen fra en be-
boer i området. Det tager vi naturligvis 
alvorligt, og alle henvendelser er taget 
alvorligt. Da det er samme nabo, der har 
klaget flere gange, har vi kun registreret 
hændelsen som 1 klage i oversigten.
Heldigvis har der også været godt nyt. 
En glad nabo har ringet og tilkendegi-
vet sin tilfredshed med, at hun ikke har 
oplevet yderligere støjproblemer, efter at 
hun kontaktede os i 2011.

Kvalitet og omverdenen
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Forbrugerreklamationer (DK detail)  

Forbrugerreklamationer (SE detail) 

Forbrugerreklamationer (Fi detail)  

Henvendelser/klager, lokalsamfund

Reklamationer pr. 100 mio ltr.

MÅL

2042

– -

2010

351

0

908

89

304

2011

1

1070

2161

429

2012

 1

2014

300 

 700

7

0

REkLAMATIoNER
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garanti for, at leverandøren overholder 
reglerne. Dertil kommer, at vi har risi-
kovurderet verdenskortet og fundet de 
lande, hvor risikoen er størst – her gør vi 
en ekstra indsats for at sikre, at reglerne 
overholdes. 

vi handler i god tro og vil til enhver tid 
afbryde samarbejde/kontraktforhold, 
hvis det viser sig, at menneskerettighe-
derne krænkes eller ikke overholdes.

Rynkeby støtter og respekterer FN’s 
principper vedrørende arbejdstager-
rettigheder. vi har medarbejdervalgte 
tillidsfolk, som varetager forhandinger 
vedr. arbejds- og lønforhold og andre 
opgaver, der kan relateres til forholdet 
mellem medarbejder og virksomhed. 
Der er frihed til at vælge/fravælge 
fagforening og andre organisationer/
foreninger.

Arbejdstagerrettigheder indgår i vores 
Code of Conduct, hvorfor alle leverandø-
rer også skal garantere, at disse forhold 
er i orden. 

Miljø 
7. virksomheden bør støtte en forsigtig-
hedstilgang til miljømæssige udfordrin-
ger, 

8. Tage initiativ til at fremme større mil-
jømæssig ansvarlighed, og 

9. Opfordre til udvikling og spredning af 
miljøvenlige teknologier.

Rynkeby har miljø og klima på agen-
daen, når det gælder udvikling af nye 
produkter og projekter. vi forsøger hele 
tiden at nedbringe ressourcer til energi 
og affald/spild. 

Antikorruption 
10. virksomheder bør modarbejde alle 
former for korruption, herunder afpres-
ning og bestikkelse.

Juicebranchen er normalt ikke under-
lagt korruption, afpresning og bestikkel-
se. Rynkeby forpligter sig imidlertid til 
at overholde gældende FN konventioner 
vedrørende Antikorruption, Menneske-
rettigheder og Arbejdstagerrettigheder 
og vil til enhver tid modarbejde enhver 
overtrædelse.

global Compact

Arbejdstagerrettigheder 

3. virksomheden bør opretholde for-
eningsfriheden og effektivt anerkende 
retten til kollektiv forhandling, 

4. Støtte udryddelsen af alle former for 
tvangsarbejde,  

5. Støtte effektiv afskaffelse af børne-
arbejde, og 

6. Afskaffe diskrimination i relation til 
arbejds- og ansættelsesforhold.

Rynkeby er fortsat tilsluttet uN global 
Compact og har i 2012 bl.a. haft møde 
med projektgruppen af »verdens Bedste 
Nyheder«. Projektet/kampagnen er et  
unikt samarbejde mellem FN, Danida og 
mere end 80 danske udviklingsorgani-
sationer. Målet er at give befolkningen 
mere viden om de konkrete resultater 
af udviklingshjælpen og arbejdet med at 
bekæmpe global fattigdom.
 
Konkret knytter kampagnen sig til FN’s 
2015 Mål, som er den bredt anerkendte 
målestok for verdens udvikling. Rynkeby 
vil meget gerne støtte »verdens Bedste 
Nyheder« og i 2013 se på, hvilke mulig-
heder der er for at støtte kampagnen.  

global Compact opstiller ti generelle 
principper for virksomheders arbejde 
med samfundsansvar. Principperne er  
udgangspunkt for vores arbejde med 
samfundsansvar og bæredygtighed. De 
bygger på internationalt anerkendte 
konventioner om menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-
korruption. 

Menneskerettigheder 
1. virksomheden bør støtte og respek-
tere beskyttelsen af internationalt er-
klærede menneskerettigheder; og ... 
 
2. ... sikre, at den ikke medvirker til 
krænkelser af menneskerettighederne.

Rynkeby støtter og respekterer interna-
tionalt erklærede menneskerettigheder 
og arbejder for at sikre, at vi ikke med-
virker til krænkelse af disse. i praksis 
betyder det, at vores arbejdsplads 
overholder gældende regler og konven-
tioner omkring menneskerettigheder. vi 
arbejder for, at de produkter, vi indkø-
ber, er produceret i overensstemmelse 
med FN’s konventioner og internationalt 
gældende erklæringer. Alle leverandører 
skal underskrive Rynkeby/Arla Foods’ 
Code of Conduct, som er den første 
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2. Tema: MENNESKER

Rynkeby producerer drikkevarer og 
andre flydende frugtbaserede pro-
dukter på fabrikken i Ringe. Arbejdet 
udføres på ansvarlig vis og med hen-
syntagen til medarbejdernes sikker-
hed, sundhed og trivsel. Det gælder 
også for vores eksterne personale og 
gæster. vi værner om et godt arbejds-
miljø, som vi mener er udgangspunk-
tet for en god og effektiv produktion. 

Sikker arbejdsplads
Rynkeby vil være en ansvarsbevidst 
arbejdsplads på arbejdsmiljøområdet, 
og vi vil som minimum overholde gæl-
dende love og regler på området. vi vil 
sikre, at vi er på forkant med lovkrav 
og andre krav ved at indgå i en åben 
dialog med interessenter, herunder 
myndigheder og samarbejdspartnere, 
omkring virksomhedens arbejdsmil-
jøaktiviteter. 

Træning og uddannelse
vi vil informere, træne og uddanne 
vores medarbejdere til at handle i 
overensstemmelse med vores regler 
for arbejdsmiljø og arbejde for at 
sikre en arbejdsmiljøbevidst holdning 
blandt vores medarbejdere. vi vil 
sikre, at vores arbejdsmiljøpolitik er 
informeret ud til og forstået af vores 
medarbejdere, og vi retter en speciel 
fokus i afdelinger med højere risiko.

Arbejdsmiljøorganisation
vi bruger vores arbejdsregler til  
at kende, styre og nedbringe de 
arbejdsmiljøpåvirkninger, som 
vores drift giver. vi laver desuden en 
risikovurdering sammen med vores 
Arbejdsmiljøorganisation, hvorefter 
vi opstiller konkrete mål og hand-
lingsplaner for, hvordan vi forbedrer 
vores arbejdsmiljøarbejde.

Tæt på og arbejdsulykker
vi vil etablere og vedligeholde pro-
cedurer for at kunne håndtere »tæt 
på« situationer og arbejdsulykker 
effektivt. vi vil også sikre, at entre-
prenører og gæster er bekendte med 
og overholder relevante krav i vores 
arbejdsmiljøledelsessystem. 

Trivsel
vi vil aktivt arbejde for, at vores med-
arbejdere trives, og at ingen føler sig 
udenfor på arbejdspladsen. 

Alle ledere og medarbejdere bliver 
orienteret om Rynkebys fem værdier, 
og alle ansatte skal efterleve disse. 
Skulle der alligevel være medar-
bejdere, som ikke trives eller bliver 
diskrimineret, sætter vi en forebyg-
gende og korrigerende indsats i 
gang.   
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vigtigt mål: Tilfredse medarbejdere

Rynkeby ønsker, at der er høj tilfreds-
hed blandt medarbejderne, idet en høj 
tilfredshed understøtter et godt arbejds-
klima og et stort medarbejderengage-
ment. Derfor gennemføres der hvert 
år en medarbejdertilfredshedsanalyse 
(MTA), hvor alle medarbejdere skal svare 
på  ca. 70 spørgsmål. Efter hver analyse 
sættes der fokus på at forbedre tilfreds-
heden for de områder, hvor der er lavest 
score. På baggrund af den indsats har 
tilfredsheden i en længere årrække 
været stigende fra 3,6 til 4,2 i 2011 på en 
skala fra 1,0 til 5,0. virksomhedens mål 
er, at tilfredsheden holder sig over 4,0.

i 2012-analysen deltog 99% af medar-
bejderne, og tilfredsheden blev opgjort 
til 4,1 mod 4,2 året før. De områder i 
analysen, som scorer lavere end i 2011, 
er inden for virksomhedens økonomi og 
ledelse. Disse to områder sættes der 
yderligere fokus på i 2013 med henblik 
på at løfte tilfredsheden tilbage på 4,2. 

Fornuftig personaleomsætning
På Rynkeby er der ønske om at fast-
holde en god og stabil medarbejderstab 
med en tilpas udskiftning til løbende at 
bringe ny inspiration og kompetencer 
til virksomheden. Det er vurderet, at 
en personaleomsætning på ca. 12% vil 
være udtryk for en fornuftig udskiftning. 
vi måler personaleomsætningen som 
antal fratrådte i forhold til antal ansatte, 
og i 2012 udgjorde denne 18%, hvilket 
er noget højere end målet på 12%. Dette 
skyldes, at Rynkeby i løbet af 2012 har 
været nødt til at reducere antallet af 
medarbejdere, fra gns. 234 i 2011 til gns. 
216 i 2012. Denne reduktion alene påvir-
ker personaleomsætningen med 8%, så 
korrigeres der herfor, ville personale-
omsætningen være 10%. 

Mangfoldighed
På Rynkeby ønsker vi at være mang-
foldige og at afspejle det omgivende 
samfund i alder, race, køn, religion og 

nationalitet. vi ønsker også at være rum-
melige, at give plads til mennesker, der 
trods skader, nedslidning eller handi-
caps stadig kan yde en indsats. Derfor 
ansætter vi gerne medarbejdere i skåne- 
eller flexjob, hvis vi kan tilbyde passende 
arbejdsopgaver. vi ønsker ikke at sætte 
præcise mål for, hvor mange ansatte 
vi skal være under skåne-/flexjob, men 
ultimo 2012 havde vi tre ansatte, hvilket 
vi anser for et fornuftigt niveau.

Seniorpolitik
Som en del af mangfoldigheden er også 
alderssammensætningen. Rynkeby 
ønsker også at benytte den ældre og 
mere erfarne arbejdsstyrke. Derfor har 
vi fastlagt en seniorpolitik. Fra otte år før 
medarbejderens pensionsalder, pt. ved 
57. år, indbydes til en årlig seniorsam-
tale, hvor muligheder og behov om-
kring fremtidig arbejdstid, jobfunktion, 
seniorvenlige job, efterløn o.l. drøftes, 
så senioralderen, der regnes fra fem år 

før pensionsalderen, kan planlægges 
bedst muligt under hensyntagen til såvel 
medarbejder som virksomhed. Effekten 
af seniorordningen har endnu ikke været 
målbar, idet antallet af medarbejdere 
over 60 år de senere år har ligget stabilt 
på 3-4% af det samlede antal medarbej-
dere.

Mobning
i 2006 var Rynkeby med i en landsdæk-
kende undersøgelse om det psykiske 
arbejdsmiljø, der bl.a. afdækkede, at 
16% af Rynkebys medarbejdere følte 
sig mobbede. Med dette overras-kende 
høje antal blev det besluttet at gøre en 
ekstraordinær indsats for at komme 
problemet til livs. Samarbejdsudvalget 
vedtog en politik om mobning med den 
målsætning, at alle medarbejdere skal 
trives godt med gensidig respekt og i et 
sundt og positivt arbejdsmiljø.

gennem åbenhed og ved etablering af en 
række værktøjer til at forebygge mob-
ning, er der i de efterfølgende år skabt 
en pæn reduktion af antal mobbede. 
vores ambitiøse mål er, at vi i 2014 er en 
mobbefri virksomhed.

ved medarbejdertilfredshedsanalysen 
for 2011 havde vi en negativ udvikling i 
antal mobbede, fra 4% til 6%. Der var 
kun én medarbejder, som følte sig mob-
bet »ofte«, medens 14 medarbejdere 
følte sig mobbet »af og til«. På baggrund 
af denne negative udvikling satte vi for-
nyet fokus på at komme mobning til livs 
i de afdelinger, hvor der blev mobbet, og 
resultatet har været ganske pænt, idet 
vi ved medarbejdertilfredshedsanalysen 
for 2012 nu »kun« har seks medarbej-
dere, som føler sig mobbet »af og til«, 
medens der ikke er nogen medarbejdere 
som føler sig mobbet »ofte«.

udviklingen har været meget tilfreds-
stillende i 2012 og kvitterer dermed for 
den store indsats, der er gjort. Det giver 
troen på, at vi også i 2013 kan forbedre 
os yderligere.

Personaleomsætning

Medarbejdertilfredshed (totalscore)

Psykisk arbejdsmiljø/(antal mobbede)

Føler sig generelt glad og motiveret

antal uddannelsesdage 
pr. år (prod./lager):

»Der er en god balance mellem 
dit arbejde og dit privatliv«

2010: 1 uge pr. medarbejder/3 uger pr. koordinator
2011: 2 uger 

MÅL oG reSuLtater

MÅL

2011

10%

4,2

4,2

6%

4,5

4,0

3,9

8%

2009

13%

4,3

4,1

4,1

4%

17%

2010

4,5

2014

12%

>4,0

>4,0

0,0

4,5

2012

18%

4,1

4,2

3%

4,4

Rynkeby har siden 2006 nedbragt antallet af mobbede fra 16% til 3%. 

Rynkebys cyklende 
entusiaster
Det er efterhånden blevet en fast tradi-
tion, at Rynkebys medarbejdere deltager i 
DHl-stafetten og det mere lokale Søslet-
teløb. For vores mange cykel-entusiaster 
er der også mulighed for at deltage i det 
årlige Alpetramp, hvor man kan cykle 
op til 125 km i det bakkede sydfynske 
landskab.
 
DHl-stafetten blev i 2012 desværre ramt 
af mange afbud, da mange af vores med-
arbejdere måtte prioritere et andet møde. 
Det håber vi, at der bliver rådet bod på i 
2013. vi kunne dog glæde os over, at ca. 
80 ansatte/pårørende deltog i gå/cykel 
eller løbetur ved det lokale Søsletteløb, 
som også er løbet, hvor alle Team Ryn-
kebys ryttere første gang lufter cyklerne 
i samlet flok. Søsletteløbet havde i 2012 
deltagerrekord med over 1100 sportsud-
øvere! 

Medarbejdersundhed
livsstilssygdomme er en trussel mod 
det moderne samfund, og fra vores 
medarbejder-sundhedsprofiler er der en 
klar indikation af, at vores medarbejdere 
på en række områder er mere udsatte 
end den gennemsnitlige dansker. Derfor 
ønsker Rynkeby at støtte og inspirere 
medarbejderne til en sund livsførelse, 
såvel på arbejdet som i fritiden.

ved stor fokus på sundhed er virksom-
heden overbevist om, at medarbejderne 
bliver sundere, hvilket giver mere energi 
og engagement i dagligdagen. Sundere 
livsstil  vil være livstidsforlængende for 
medarbejderen, og det vil gavne virk-
somhedens bundlinje som følge af større 
engagement og mindre sygefravær.

i 2011 gennemførte virksomheden et 
ambitiøst sundhedsprojekt »Et yngre 
Rynkeby«, som gik ud på at forbedre 
medarbejdernes gennemsnitlige Body 
Age (måling af kroppens alder). Dette 
lykkedes, idet den gennemsnitlige Body 
Age blev forbedret med 1,7 år. Resulta-
tet blev fejret i marts 2012 på en intern 
sundhedsevent, hvor den ti-dobbelte  

verdensmester, olympisk sølvvinder i 
kanoroning og forfatter til bl.a. bogen 
»viljen til sejr«, Arne Nielsson, holdt 
foredrag.
 
 i 2012 har virksomhedens vigtigste 
sundhedsprojekter været Body Age må-
ling, gennemførelse af ergonomiprojekt  
og et vægttabshold. Derudover har der 
været mulighed for at holde sig i form 
på virksomhedens stephold, cykelhold 
og i motionscentret samt ved deltagelse 
i Søsletteløbet, DHl-stafet og Alpe-
Tramp (motions-cykelløb).

For 2013 forventer vi, at vores sund-
hedsaktiviteter vil være på et lidt lavere 
niveau end i de to foregående år. Det 
forventes, at der bliver tale om fokus 
på rygestop, vægttab, cykling, step, løb, 
motionscenter mv. samt fælles delta-
gelse i forskellige eksterne motions-
arrangementer som »Søsletteløbet«, 
DHl-stafet mv. 

Derudover vil vi sætte fokus på inspira-
tion til individuel forbedring af Body Age 
frem til næste sundhedsprofil og 
Body Age måling – primo 2014. 

Mål 2014: 1 uge pr. medarbejder/3 uger pr. koordinator
2012: 1 uge pr. medarbejder og 1 dags workshop pr. koordinator
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3. Tema: SuNDHED

Su
nd
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ds
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lit

ik

u- eller letforarbejdet frugt og grønt er 
ofte sundest, og forbrugerne bør spise 
mindst 600 g frugt og grønt dagligt. En 
stor del af Rynkebys produkter kan ind-
gå i dette frugt- og grøntregnskab, da 
ét glas juice er lig med 100 g frugt/grønt 
(maks.) og derfor kan erstatte ét af de 
seks daglige stykker frugt og grønt 
(100 g), som Sundhedsstyrelsen anbefa-
ler. 

vand er den sundeste drikkevare. Al-
ligevel indtager mange forbrugere 
forskellige typer drikkevarer, som er 
knap så sunde. vi anser vores produkter 
for et sundere alternativ til eksempelvis 
sodavand, læskedrikke uden frugt og 
lignende, fordi vores produkter alle er 
frugtbaserede. 

Medarbejdere
vi udpeger løbende indsatsområder, der 
kan fremme sundheden for vores med-
arbejdere. Det er vores klare overbevis-

ning, at motion og sund kost påvirker 
både arbejds- og fritidslivet i en positiv 
retning, og vi støtter gerne op om ar-
rangementer, der er med til at fremme 
sundhedstilstanden.

vi har sat os en række sundhedsmål, 
som vi arbejder henimod, f.eks. om 

n færre fysiske gener
n sundere mad
n sundhedstjek
n mindre overvægt
n mere motion og 
n færre rygere

vi erkender, at det tager tid at fremme 
sundhed på arbejdspladsen, og at der 
derfor er tale om et langt sejt træk, 
hvilket vi gør ved løbende at udpege en 
række indsatsområder, som understøt-
ter vores sundhedsmål.
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Trivsel og engagement på jobbet

Trivsel og engagement er to uadskilleli-
ge størrelser. Det er vi overbeviste om på 
Rynkeby. Derfor har vi også i 2012 haft 
flere bolde i luften for at fremme trivslen 
blandt vores medarbejdere, som har 
kvitteret med et pænt fremmøde. i pro-
duktionen har vi godt nok haft et lille fald 
i fremmødet på grund af en lille stigning 
i korttidsfraværet, men langtidsfraværet 
er til gengæld faldet.

i 2013 vil vi fortsat have fokus på Om-
sorgs- & fremmødesamtaler.

kantinen i 2012
igen i det forgange år har vi forsøgt at 
gøre maden endnu sundere, men også 
mere velsmagende. Rugbrødsmadderne 
er nu helt uden fedtstof på brødet, og 
de varme retter tilberedes med mange 
spændende krydderier og fortsat lavt 
saltindhold. 

vi er af den klare opfattelse, at udvik-
lingen er et skridt mere i den rigtige 
retning både for sundheden og tilfreds-
heden blandt medarbejderne. 

Rygning i 2012
i 2012 har få medarbejdere igen kvit-
tet smøgerne og nogle med hjælp fra 
Rynkeby. 

Rygning er meget usundt og på ingen 
måde foreneligt med en sund virksom-
hed. Derfor vil vi fortsat hjælpe rygere til 

at blive røgfrie. i 2013 vil vi således igen 
tilbyde Rygestopkursus.

Arbejdsmiljø
vi har i 2012 gennemført et ergonomi-
projekt i blanderi, tapperier og på lager 
og vil fortsat følge udviklingen i fysiske 
gener for at se, om medarbejderne har 
fået mindre ondt, når vi igen skal have 
Sundhedsprofil med Body Age.

vi vil i 2013 holde fast i de arbejdsmeto-
der, vi har lært gennem ergonomipro-
jektet og dermed sikre, at medarbej-
derne arbejder på en hensigtsmæssig 
og korrekt måde, så vi undgår unødige 
belastninger.

Fokus på »Tæt på situationer«
vi sætter i 2013 fokus på »Tæt på situa-
tioner« - dvs. situationer, hvor det var 
lige ved at gå galt - og få gjort noget ved 
problemerne, inden det går galt. 

Målet er 0 arbejdsulykker og gerne mere 
end 100 »Tæt på situationer«.

Førstehjælp i 2012
Tre af Rynkebys medarbejdere har i 2012 
været på førstehjælp for begyndere med 
hjertestarter (seks lektioner) og 11  på 
førstehjælp for øvede med hjertestarter 
(tre lektioner).

i 2013 tilbyder vi igen førstehjælpskur-
sus med hjertestarter både for øvede og 
begyndere.
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År Mindre ulykker Arbejdsulykker

Registrerede ulykker
Tæt på

182010 19
+ 100 00 

6
622011 12 5

Mål i 2014

522012 14  (uden fravær) 6
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 Team Rynkeby i Paris for 11. gang

17 hold – 13 i Danmark og 4 i Sverige – 
knap 800 ryttere, 175 servicehjælpere 
og ca. 70 biler...

Hen over sommeren 2012 gennemførte 
Team Rynkeby for 11. gang cykelturen til 
Paris for at indsamle penge til Børne-
cancerfonden i Danmark og Barncancer-
fonden i Sverige.

13 danske og fire svenske hold knoklede 
på hen over vinteren, foråret og den 
tidlige sommer for fredag den 20. juli 
at kulminere med en fantastisk fælles 
ankomst til byernes by – Paris.

Flere har sagt det før – og det er så 
fuldstændig rigtigt: Deltagelse på Team 
Rynkeby er en optimal mulighed for at 
gøre noget godt for sig selv samtidig 
med, at man for alvor gør noget godt for 
andre.

i 2011 indsamlede vores mange deltage-
re ikke mindre end DKK 9.772.000 fordelt 
med DKK 8,8 mio. til Børnecancerfonden 
og  SEK 1,1 mio. til Barncancerfonden. i 
2012 slog vi igen alle rekorder med hele 
DKK 14,3 mio. til Børnecancerfonden og 
SEK 2 mio. til Barncancerfonden – altså 
en samlet stigning på 64% i en tid, hvor 
det langt fra har været gode tider for den 
internationale økonomi. vi tolker dette 
som et meget stærkt signal i forhold til 
det positive og bæredygtige ved koncep-
tet. Her er vi alle vindere. 

Den fortsat store interesse i at være med 
bekræfter også denne antagelse. Da 
ventelisten til Team Rynkeby 2013 lukke-
de den 20. august, var der ca. 2.700, der 
havde registreret sig – desværre måtte vi 
derfor takke nej til godt og vel 2.000. 

Faktisk er det vores opfattelse, at vi for 
alvor er med til at skubbe til en bevægel-
se. En bevægelse i to dimensioner. Dels 
opgaven med at anvende cyklen som 
danskernes foretrukne motionsform (en 
motionsform, hvor alle kan være med), 

og dels ansvaret for at gøre noget godt 
for andre. Motion er en fantastisk del af 
en sund livsstil, og at hjælpe andre er 
yderligere med til at styrke selvværdet 
og give et meningsfuldt liv. Store ord …… 
men ikke desto mindre sandt!

vi gør noget godt for os selv i form af 
motion, fællesskab, engagement og det 
positive ved at have sig en målsætning - 
og så nå det. Og vi gør noget fantastisk 
for børn med kræft og deres familier. 
Her er der tale om en gruppe menne-
sker, der for alvor har brug for hjælp og 
støtte.

De mange penge, der er resultatet af 
indsatsen med Team Rynkeby, betyder 

n støtte til en række betydelige
forskningsprojekter

n støtte til vigtig efteruddannelse af det
personale, der er beskæftiget ved de
fire børnecancerafdelinger i Dan-
mark samt støtte til lignende projek-
ter i Sverige

n støtte til deltagelse i fælles skandina-
viske udviklingsprojekter

n uddeling af legater til individuel 
patientstøtte

n driftssponsorat til Ronald McDonalds
Hus og udlån af feriehuse  til familier 
med børn med kræft...

... blot for at nævne nogle af indsatsom-
råderne.

På Rynkeby er det en kendsgerning, at 
der hver eneste dag – både internt på 
arbejdspladsen og i de mange relationer 
med kunder og leverandører – snakkes 
om Team Rynkeby. Det er noget, alle er 
stolte af og bakker op om. Det er absolut 
noget, både kunder og leverandører 
værdsætter, og for manges vedkommen-
de også deltager i og bakker op omkring. 

Her er der tale om et fælles projekt, der 
handler om sundhed.
 

Ca. 800 ryttere på vej mod 
Eiffeltårnet, sommeren 2012
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Et forslag 
Irma ikke 
kunne 
sige nej til

»Det er fantastisk og tankevækkende 
prisværdigt, at de går ind og gør den 
forskel for medmennesker – også mis-
undelsesværdigt«.

Ordene kommer fra irmas varechef leif 
larsen og er hans mening om Team 
Rynkeby og den betydning, cykelturen 
har for kræftramte børn – og for den 
sags skyld også for Rynkeby.

i foråret 2012 fik leif selv cykelturen 
ind på livet, da Rynkebys kvalitetschef, 
Carina Jensen, kontaktede ham med en   
idé: Hun ville have Rynkebys juice i små 
emballager (250ml) ind hos irma – med 
børnetegninger på! Tegningerne skulle 
kreeres på emballager, doneret af Tetra 
Pak, af børnene på de fire børnecancer-
afdelinger i Danmark.

Børnefamilier er ikke just irmas umid-
delbare kundemålgruppe. Derfor ville 
svaret under normale omstændigheder 
være et nej. Det gode formål – støtten til 
Børnecancerfonden – taget i betragtning 
blev det imidlertid til et ja – og en langt 
større salgssucces, end leif larsen 
umiddelbart havde ventet.

- vi regnede med, at vi måske kunne 
sælge 5.000 i de tre måneder, kampag-
nen løb fra marts 2012, men vi solgte 
37.000, fortæller han.

irma gjorde, siger han, ikke noget 
særligt andet end at præsentere juicen 
med børnetegningerne på paller ude i 
butikkerne.

- Så det er udelukkende på grund af 
formålet, at vi solgte så mange – men 
vel også fordi juicen adskilte sig fra alt 
andet juice i salgsområdet på grund af 
emballagen, siger han.

også på Irmas kunstposer
Det var ikke kun leif larsen, der blev 
kontaktet af Rynkebys kvalitetschef. 
Det blev kædens marketingchef, gitte 
Matzen, også. Carina Jensen ville nemlig 
også gerne have irma til at indgå et 
sponsorat til fordel for Team Rynkeby og 
Børnecancerfonden.

-  irma får rigtig mange henvendelser 
om diverse samarbejder og sponsorater. 

På den baggrund skal jeg være ærlig 
og sige, at henvendelsen fra Rynkeby  
faktisk var på vej ned i skraldespanden, 
da blikket pludselig fangede noget, 
Carina havde skrevet om børnetegninger 
og håb. Jeg tænkte så: »Hvad er det, der 
står«, og tog brevet op igen. Og så fik jeg 
gåsehud over hele kroppen og tænkte: 
»Det her bliver vi simpelthen nødt til at 
gøre«, siger gitte Matzen.

økologisk slik til børnene
Som sagt, så gjort. Dog blev det ikke til 
et sponsorat, men derimod et samar-
bejde, hvor irma stillede sine berømte 
kunstposer – bæreposer med kunst-
tryk – til rådighed for tegninger, udført 
af børn på børnekræftafdelingerne på 
en fælles tegnedag, hvortil irma i øvrigt 
sponsorerede noget økologisk slik.

- vi fik godt 20 tegninger ind og skulle 
så vælge. Så sagde vi: »Det kan vi bare 
ikke«. Derfor blev det sådan, at alle bør-
netegningerne kom med på to forskel-
lige poser, siger gitte Madsen.

i de måneder, poserne var i butikkerne, 
understøttede irma salget af disse med 
facadeplakater med en appel om også 
at støtte Team Rynkebys indsamling til 
fordel for Børnecancerfonden med 25 kr. 
ved at sms’e til 1919. Dem, der sms’ede, 
deltog samtidig i en lodtrækning om fem 
irma-gavekort à 1.000 kr.

- Kunstposerne var en lille bitte ting, 
men den havde en kæmpeeffekt hos 
irma. Folk syntes, det var helt fanta-
stisk og meget, meget nærværende, 
at vi støttede noget, som var så tæt på, 
og som alligevel ligger alle mennesker 
på sinde - altså frygten for, at kræften 
skal ramme vores egne børn. Det var 
rigtig, rigtig fint. Så ideen med at stille 
kunstposerne til rådighed i en god sags 
tjeneste var god. Dét at have overskud til 
at tjene penge til andre end sig selv, er 
nu rart at kunne gøre engang imellem, 
siger gitte Matzen.

Hele irma-projektet samlede næsten 
200.000 kr. ind til Børnecancerfonden.

Et forslag 
Irma ikke 
kunne 
sige nej til

gitte Matzen med en pose med børnetegninger Leif Larsen, varechef i Irma.
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Team Rynkeby -Børnecancerfondens største sponsor

Med en donation på 14,3 mio. kr. sidste 
år bidrog Team Rynkeby med over 
halvdelen af det beløb, der i alt tilflød 
Børnecancerfonden i 2012. Dermed er 
Rynkeby-initiativet fondens absolutte  
hovedsponsor.

- For Børnecancerfonden betyder 
samarbejdet med Team Rynkeby rigtig 
meget. Alle de cykelryttere, servicefolk 
og alle øvrige, der er tilknyttet projektet, 
har en stor værdi for os. ikke kun for de 
penge, der samles ind, men også fordi 
de er en slags ambassadører for os og 
bringer vores budskab ud til en masse 
forskellige mennesker. Det er vi bare 

ovenud taknemmelige for, siger fondens 
direktør Marianne Nielsen, som selv 
deltager i cykelturen til Paris for tredje 
gang i indeværende år.

Taknemmeligheden mærkes også fra 
de familier, der nyder godt af fondens 
midler.

- Jeg fik et brev fra en mor sidste år. 
Hun skrev, at hun bliver meget glad 
og varm indeni, hver gang hun ser en 
Team Rynkeby-rytter. Har man et barn, 
der er sygt, så er der heller ikke noget 
bedre end at mærke, at andre godt ved, 
hvor hårdt det er, og at de gider give en 

hånd med for at skabe så gode vilkår 
for børnene og deres familier som 
muligt. Der er også rigtig mange i de 
fire børnekræftafdelinger i landet, der 
siger: »Det varmer bare sådan at vide, 
at der er så mange mennesker, der har 
lyst til at gøre det for vores skyld«, siger 
Marianne.

Børnecancerfondens midler bruges dels 
til støtte til forskning, dels til udarbej-
delse af informationsmateriale, eksem-
pelvis om de forskellige former for bør-
nekræft, og dels til støtte til kræftramte 
børn og deres familier.

- ud over penge til den mere lægevi-
denskabelige forskning støtter vi også 
andre former for forskning. vi har f.eks. 
givet penge til et projekt, som handler 
om, hvordan man får børnene mere 
fysisk aktive, for man ved, at børn, der 
sidder meget stille - f.eks. ved compu-
teren - er tilbøjelige til at holde fast i 
denne adfærd, når de bliver raske igen, 
siger Marianne Nielsen.

Den direkte støtte til familierne med  
kræftramte børn omfatter eksempelvis 
såkaldte forkælelseslegater på 5.000 kr., 
som familierne kan søge om, og som de 
kræftsyge børn kan bruge til præcist, 
hvad de gerne vil.

- Rigtigt mange forældre fortæller os, 
hvor vigtigt det er med legaterne, for når 
det hele er lidt svært på hospitalet, så 
er det rigtig dejligt at kunne sige: »ved 
du hvad, når vi er ovre de to kure, så 
får du penge, så du kan købe en iPad, 
byggeklodser, en trampolin til haven 
– afhængig af barnets alder og behov. 
Der er også familier, der siger, at de får 
en bedre hverdag, fordi de ikke har så 
mange penge. Det er jo også rigtig dyrt 
at have et sygt barn, fordi den ene foræl-
der tit lever inde på hospitalet og resten 
af familien derhjemme, siger Marianne 
Nielsen.

Førhen var det kun muligt at søge for-
kælelseslegatet én gang. Med de ekstra 
midler, der er givet Børnecancerfonden 
de senere år, ikke mindst fra Team Ryn-
keby, er der nu også åbnet mulighed for 
at søge legatet en gang til, hvis barnet 
får tilbagefald eller er døende.

Tre sommerhuse
Børnecancerfonden tilbyder også 
familier med kræftramte børn at låne 
tre sommerhuse, som fonden har købt 
for indsamlede midler. Der er to som-
merhuse i Blokhus i Nordjylland og et 
i Dronningemølle i Nordsjælland. Det 
tredje sommerhus er købt for nogle af 
de penge, fonden fik fra Team Rynkeby 
sidste år. Det ligger lige over for det 
sommerhus, fonden tidligere har købt - 
og det med velberådet hu. 

- Nogle gange kan familierne jo have 

brug for, at der er en bedstemor og 
bedstefar, der siger: »ved i hvad, vi tager 
børnene, så kan i tage et par timer for 
jer selv eller gå ud at spise«. For foræl-
drene kan også have brug for at finde 
hinanden, siger Marianne Nielsen.

Aktiviteterne, støttet af Børnecancerfon-
den, omfatter desuden arrangementer i 
børnekræftafdelingerne, f.eks. i form af 
sommerfester, fastelavnsfester og jule-
fester– eller måske en hospitalsklovn.

- Nogle afdelinger har unge-aftener, 
nogle laver familieweekender eller 
ungdomsture. Altså aktiviteter, som 
kommer de syge børn til gode. Desuden 

har  fonden sit eget årlige landstræf for 
alle unge mellem 12 og 20 år, som har 
kræft. i november sidste år var vi afsted 
med godt 40 unge mennesker, som har 
brug for at være sammen med andre, 
og som har oplevet noget af det samme 
som dem selv. Det giver en anden for-
ståelse. Nogle af de unge har også nogle 
gener, der gør det svært for dem at være 
sammen med de andre. De bliver måske 
ikke rigtig accepteret, mobbet - eller har 
det svært i skolen. i den situation er det 
vigtigt, at man har et andet fællesskab, 
siger Marianne Nielsen.

Da Marianne Nielsen arbejdede på Rigshospitalet i midtfirserne, døde mere end hver andet 
barn med kræft. i dag helbredes tre ud af fire.
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5. Tema: MilJØ

Rynkeby har en målsætning om at 
blive en grønnere og mere bære-
dygtig virksomhed.  Det betyder, at 
vi skal undgå spild, optimere vores 
processer og altid søge den mest bæ-
redygtige løsning. i praksis betyder 
det, at vi afvejer, hvor vi kan hente de 
største miljøgevinster, og så retter vi 
vores fokus derefter.

Energi
vi skal spare på energien, og vi arbej-
der altid for energirigtige løsninger i 
både eksisterende og nye processer.

Madspild og ressourcer
vi arbejder konsekvent for at undgå 
alle former for spild, herunder mad, 
materialer, brændstof, energi, råva-
rer samt andre former for ressourcer 
i forbindelse med vores drift. 

vi sikrer desuden, at vores affald 

M
ilj

øp
ol

iti
k

bliver genanvendt, genbrugt og 
genindvundet i størst mulig grad. 
Opstår der alligevel spild, sikrer vi 
en bæredygtig afhændelse.

Overforbrug medfører også spild. 
Derfor overvåges og optimeres drift 
og forbrug løbende. 

udstyr
vi indretter nye produktionsanlæg og 
indkøber udstyr, der opfylder eller 
går videre end kravene i de relevante 
miljøstandarder.

klimaforandringer
vi bidrager til at minimere den 
globale opvarmning ved løbende at 
arbejde på at reducere udledningen 
af drivhusgasser. Det sker blandt 
andet gennem vores fokus på res-
sourcer og energioptimeringer.

2012 blev endnu et fint år for vores kørselsafdeling. vi kørte i snit 3,00 km/liter diesel. Sammenlig-
ner vi dette med år 2011, hvor vi kørte 2,86 km/liter diesel, så er det en procentvis forbedring på ca. 
5,2%. En flot udvikling taget i betragtning, at det stort set alene er baseret på bedre kørselsmønster 
fra vores chauffører. Til sammenligning kørte vi i 2010 2,73 km/liter diesel. 

Primo 2011 havde vi alle vores chauffører på køreteknisk kursus, hvor de bl.a. lærte at køre mere 
økonomisk, dvs. have mere fokus på fx udrulning og tomgangskørsel. Opfølgningen på dette har 
stået på i resten af 2011 og i 2012, og vi kan tydeligt se resultaterne af dette arbejde. Stort set alle 
vores chauffører har udviklet sig positivt på disse parametre, og det er i høj grad medvirkende til det 
flotte kørselsresultat. At det så også er løngivende i form af en merudbetaling i vores resultatløns-
system, kaldet lEAN-løn, og at det samtidig er positivt for vores miljø, er en ren win-win situation. 

vi vil i 2013 fortsat have fokus på vores kørselsmønster hos chaufførerne samt optimere på vores 
tekniske udstyr, dvs. lastbilerne i det omfang, det er muligt. 

Mere miljø i lastbilerne

CSR-rapport 2012
Side 33



CSR-rapport 2012
Side 34

CSR-rapport 2012
Side 35

Den gode trend i Rynkebys elforbrug 
fortsatte i 2012. Der er således sket 
et stort fald i elforbruget pr. 1000 liter 
produkt. Trenden er især sikret gennem 
forbedringer på følgende områder:

n Mere effektiv drift af trykluftanlæg
(tætning af lækager).

n Opdeling af trykluftinstallationen
afdelingsvis, så der kan lukkes for 
luften efter endt produktion i en 
given afdeling.

n Forøgelse af linjeeffektiviteten ved
brug af lEAN-processer.

n Fokusering på tomgangsdrift af 
produktionslinjerne (gode vaner)

Spildevand
Den gode trend i udledningen af spilde-
vand i 2011 fortsatte også i 2012:

n Antallet af produktskift blev mindsket,
hvilket betyder mindre forbrug af vand
til udskylning og rengøring. 

n Effektive vandskyl af tanke mellem 
hver rengøring har sparet en del ud-
ledning af vand og kemikalier. 

 

n Pigging - som separerer pro-
dukt og vand i rørstrengene - er ud-
bygget på alle tappelinjer og næsten 
fuldendt på råvaretankene. gevinst: 
Mindre spild i produktionen.

Gas
Rynkeby har også opnået besparelser i 
gasforbruget i forbindelse med opvarm-
ning af væske til rengøring. Yderligere 
besparelser i  forbruget af gas – men 
også i forbruget af vand og kemikalier – 
er opnået ved at øge antallet af blandin-
ger mellem rengøringerne på blande-
tankene ved hjælp af vandskyl.  

Desuden er det lykkedes at øge damp-
kedlens virkningsgrad med 3% ved hjælp 
af røggasveksler.

Der har i 2012 været fokus på isolering. 
vi er således gået fra 150 til 375 mm 
isolering i taget i produktionsområderne.

Nyt kølelager
Køleanlægget er dimensioneret til et hø-
jere sugetryk, så man kan sammenkoble 
isvand- og kølekompressor. Det giver 
mulighed for stop af en kølekompres-
sor - og dermed energibesparelser -  i 
weekenden.
 

god trend fortsætter i produktionen
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Rynkeby har i de senere år haft stor 
fokus på minimering af spild af embal-
lage, hvilket har betydet en reduktion 
af emballagesvindet på tæt på 60% fra 
2009 til 2012. 

Der har i perioden været fokuseret dels 
på optimering af selve driften, dels på 
produktsortimentet med færre varianter 
og dermed færre skift. gennemførelse 
af uddannelse i maskinforståelse samt 
lEAN-projekter i hele produktionen 
har – som sidegevinst til en langt mere 
effektiv drift – også haft en afsmittende 
effekt på svind. 

Fokusområde: Råvarespild
Et meget vigtigt sted at rette fokus for 
Rynkeby er på udnyttelsen af vores 
råvarer. Det er ikke blevet mindre vigtigt 
de seneste år, hvor priserne på mange 
råvarer er steget markant på verdens-
markedet. 

Det giver derfor rigtig god mening for 
Rynkeby, såvel økonomisk som naturlig-
vis også miljømæssigt, at fortsætte den 
målrettede indsats på at nedbringe spild 
på råvarer.

Der har særligt været arbejdet på tre 
områder for at sikre den opnåede reduk-
tion: 

n Nye tekniske løsninger
n Systemmæssige forbed-
    ringer  
n Målrettet uddannelse.

Rent teknisk er produktionen blevet 
optimeret ved investering i rørgrise-
systemet, som sikrer bedre adskillelse 
af juice og vand i rørene samt ved at om-
bygge gryderne til produkt ved pasteu-
riseringsanlæggene, så juicen/saften 
udnyttes bedre ved, at der er mindre til 
rest, når en produktion afsluttes.

Der blev i 2011 etableret et genanven-
delsessystem, hvor alle rester af juice og 
saft fra produktionen kommer i tønder, 
som registreres elektronisk med fuld 
sporbarhed og holdbarhedsstyring. 
Dette system har bevirket, at en langt 
større del af resterne i dag bliver genan-
vendt samtidig med, at kvaliteten fortsat 
sikres. På den korte tid, systemet har 
kørt, er der allerede opnået en genan-
vendelsesprocent på omkring 60 og en 
besparelse i millionklassen.

Der bliver gennemført uddannelse i an-
vendelse af rørgrise samt håndtering af 
rester for alle produktionsmedarbejdere, 
og der afholdes workshops for kvalitets-
koordinatorer, hvor man går i dybden 
med disse ting.

Faldende råvare- og emballagespild



2010 2011 2012 Mål i 2014 2010 2011 2012 Mål i 2014

CSR-politikker

Værdier

Fair Speak

Ledelse

SGF

SGF

Code of conduct

Certificeringer

Lokalsamfund

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Psykisk arbejdsmiljø

Alle medarbejdere får kendskab til 
Rynkebys CSR-politikker. Måles evt. i 
Medarbejdertilfredshedsanalysen

Alle på Rynkeby skal kende/efter-
leve vores fem værdier. »Efterlever i 
vores værier i hverdagen«?

0 påbud/domme vedr. vildledende 
markedsføring.

god ledelse skal fastholdes og måles 
i medarbejdertilfredshedsanalysen 
(MTA). Spm. vedr ledelse.

Andel SgF godkendte leverandører 
(frugt & grønt)

Andel SgF godkendte råvarer
(frugt & grønt)

Andel leverandører der har under-
skrevet Rynkeby, Arla eller SgF COC.

Andel store/Major fejl ved audit.

Klager fra lokalsamfund
(antal borgere)

Personaleomsætning

Totalscore for hele virksomheden

»Der er god balance ml. dit 
arbejde og dit privatliv«

Antal mobbede

Kendskabsgrad 
ikke målt

4,2 på skala 
til 5,0

0

4,2

ingen data

80,5%

100%

0

0

17%

4,1

4,1

4%

4,3 på skala 
til 5,0

1

4,2

69,2%

83,8%

100%

0

1

10%

4,2

4,2

6%

4,4 på skala 
til 5,0

0

4,0

70,7%

75,8%

100%

0

1

18%

4,1

4,2

3%

Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

0

Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

75,0%

90,0%

100%

0 Majors

0 borgerklager

12%

Min 4,0

Min 4,0

0%

Kendskabsgrad 
ikke målt

Kendskabsgrad 
ikke målt

Kendskabsgrad 
måles

Medarbejdertilfredshed

uddannelsesdage
(timelønnede)

Forbrugerreklamationer

Forbrugerreklamationer

Forbrugerreklamationer

Føler sig generelt glad og motiveret

Antal dage pr. år

Danmark -pr. 100 mio liter
solgt produkt

Sverige -pr. 100 mio liter solgt 
produkt

Finland -pr. 100 mio liter solgt 
produkt

4,5

1 uge (3 uger for 
koordinatorer)

351

2042

-

4,5

2 uger

304

908

89

4,4

1 uge (+ 1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

429

1070

2161

Min 4,5

1 uge pr. med-
arbejder/3 uger 
pr. koordinator

Max. 300

Max. 700

Max. 700

kundetilfredshed B2B - Factumanalyse kolonial Nr. 4 ikke målt Nr. 4 Top 3

kundetilfredshed B2B - Factumanalyse Køleprodukter Nr. 1 ikke målt ikke målt Top 3

CSR-mål – samlet oversigt CSR-mål – samlet oversigt

Medarbejdersundhed Andel medarbejdere med fysiske 
gener i bevægeapparatet

71% ikke målt ikke målt Max. 35 %

Medarbejdersundhed Andel rygere 23% ikke målt ikke målt Max. 15 %

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

Antal cigaretter gS/dag

Andel »Meget overvægtige«

11 stk

23%

ikke målt

ikke målt

ikke målt

ikke målt

Max. 10 stk

Max. 18 %

Medarbejdersundhed Andel »overvægtige« 30% ikke målt ikke målt Max. 22 %

Medarbejdersundhed Andel, der spiser frugt og grønt 
hver dag (min. 2 stk)

46% ikke målt ikke målt Min. 57 %

Medarbejdersundhed Andel medarbejdere, der deltager i 
DHl-stafetten*

38% 42% 30% Min. 50 %

Medarbejdersundhed Andel medarbejdere, der bevæger 
sig minimum 30 min. hver dag

50% ikke målt ikke målt Min. 60 %

Miljømål Brændstofforbrug (lastbiler) 2,73 km/l 2,96 km/l 3,00 km/l Min. 3,21 km/l

Miljømål Elforbrug pr. ton produkt 60,9 kWh 57,11 kWh 48,56 kWh Max. 53,96kWh

Fremmøde Antal fremmødte i % af antal ansatte 96,0% 96,8% 96,6% >97,0 %

Miljømål Spildevand pr. ton produkt 0,983 m3 0,937 m3 0,77 m3 Max. 0,85 m3 

Miljømål CO2-forbrug pr. ton produkt 
(ex.brændstof)

17,0 kg 16,52 kg 13,1 kg Max. 14,56 kg

Miljømål gasforbrug   7,12 m3 7,568 m3 7,336 m3 Max. 6,408 m3

Miljømål Råvaresvind af råvareforbrug 2,44% 2,07% 1,61% Max. 2,10 %

Miljømål Emballagesvind af emballageforbrug 1,45% 1,25% 0,88% Max. 1,05 %

12Registrerede  - mindre uheld (uden 
fravær)

Registrerede arbejdsulykker

Forbrugersundhed

Førstehjælp

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

Involvering i lokale 
arrangementer

Forbrugersundhed

Andel deltagere (incl. familie-
medlemmer) ved Søsletteløb i Ringe

Andel forbrugere der ved, at juice
er 100 % frugt

Andel forbrugere der ved, at juice 
ikke er tilsat sukker

Førstehjælpeskursus skal tilbydes 
gratis for trivsels- og sundhedskoor-
dinatorer. gerne i arbejdstiden

Registrerede - »Tæt på situationer«

19

42%

12%

-

Tilbudt til alle 
medarbejdere

18

38%

33%

29%

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 
brug af hjer-

testarter-

62

14

38%

28%

24%

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 

brug af hjerte-
starter

52

Min. 100 incl. 
familie eller 

50 %

Min 80%

Min 80%

Min. 1 gang 
pr. år

+ 100

0

56 6 0
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