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VI SKAL TÆNKE ANSVARLIGHED 
PÅ HØJESTE PLAN 

Jeg er stolt over at kunne bekræfte, at Rynkeby Foods igen i år 
tilslutter sig de ti principper i FN’s Global Compact for områderne 
menneske- og arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.

I denne årlige rapportering beskriver vi vores handlinger for at 
integrere principperne i Global Compact til vores forretningssystem, 
-strategi, -kultur og dagligt arbejde. Vi forpligter os til at kommu-
nikere vores indsatser til interessenter, der både inkluderer med-
arbejdere, ejere, kunder og forbrugere – hvor vi samtidig ønsker en 
så åben, transparent og ærlig kommunikation som muligt. 

Der er i året arbejdet med at sikre en fremtidig bedre kommunikati-
onsplatform, som sikrer mere dialog med omverdenen, primært via 
digitale media.

2013 har været et spændende år, hvor vi bl.a. har fokuseret på vores 
leverandører i Brasilien, medarbejdersundhed samt at få ansvarlig-
hed indarbejdet i den overordnede forretningsstrategi. 

Med Team Rynkeby har vi i dag et af de største velgørenhedspro-
jekter i Danmark, der både fremmer folkesundheden og samtidigt 
støtter et godt formål. Det glæder os at så mange frivillige i 6 lande 
tager en aktiv del i et projekt, som oprindeligt er startet af en gruppe 
medarbejdere. Via den geografiske ekspansion, når ansvaret for 
folkesundheden længere ud, samt mulighed for charity øges.

Marts 2014

Jørgen Dirksen
CEO
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OM RYNKEBY   

Rynkeby Foods A/S er Nordens største producent af juice og saft. På et år frem-
stiller vi mere end 150 millioner liter baseret på ca. 50 forskellige bær og frugter 
fra omkring 25 lande. 

Virksomheden blev grundlagt i 1934, og siden 1998 har Rynkeby Foods A/S været 
100% ejet af Arla Foods. Fra starten har vi fokuseret på at lave produkter af høj 
kvalitet baseret på de bedste råvarer, og målet er at være nordisk markedsleder 
inden for frugtbaserede fødevarer, primært juice og saft. 

Vi er i dag markedsleder i Danmark, Sverige, Finland og godt repræsenteret i 
Norge. Udenfor Danmark, går vejen til slutkunderne igennem vores søstersel-
skaber i Arla Foods gruppen.
Strategien er at udbygge/øge disse positioner over de kommende år, og der er 
igangsat aktioner med henblik på at støtte op om denne ambition. 

Konkurrencemæssigt er fokus på at øge brand værdien via marketinginvesterin-
ger i markederne og samtidigt holde fokus på fortsatte effektiviseringer på tværs 
af værdikæden. 
Herudover vil forøget indsats på virksomhedens værdigrundlag og specielt vin-
derkultur blive udbygget yderligere i året (se senere herom).
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VORES TILGANG TIL  
UN GLOBAL COMPACT

I januar 2011 tilsluttede Rynkeby sig UN Global Compact’s 10 principper.  
Den første Communication on Progress rapport, som bl.a. beskriver handlinger 
og fremskridt i forhold til at opfylde principperne (jf. side 37).

Rynkeby har indarbejdet 5 grundværdier som alle medarbejdere skal følge:

Vi værner om kvaliteten
Vi involverer os
Vi vil vinde
Vi udvikler os
Vi respekterer hinanden

Disse 5 værdier har været en del af Rynkebys kultur i mange år og derfor blev 
arbejdet med opfyldelse af de 10 principper først integreret lokalt i medarbejder-
nes dagligdag, og senere er der kommet mere eksternt fokus. 

Hovedområderne er opdelt i People (mennesker), Planet (miljø), Profit (forret-
ningen) og Health (sundhed) med topledelse som ambassadører for de enkelte 
områder.

Ansvarlighed er indarbejdes i den kommende forretningsstrategi for at skabe 
konsistens, effekt og synlighed igennem strategiske nøgleområder.

UDVIKLING RYNKEBY FOODS A/S

Primær akse: Nettoomsætning
Sekundær akse: Resultat før skat og antal medarbejdere
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1. Tema: FORRETNINGEN

Ansvarlighed i den globale  
råvareindustri
Juiceindustrien er i særdeleshed en 
global forretning, hvor råvarer kom-
mer fra hele verden. Efterspørgslen 
i EU er steget til et så højt niveau af 
visse råvarer, at andelen af importen vil 
udgøre en større andel af behovet. Det er 
tilfældet for det mest handlede juice-
koncentrat – appelsin, men også grape-
frugtkoncentrat og ananas er blandt de 
mest populære smage, ligesom passion, 
tranebær, mango og guava. Brasilien 
leverer langt over 80% af EU’s behov for 
appelsinkoncentrat.
Kilde: www.aijn.org

Hos Rynkeby Foods fokuserer vi rigtig 
meget på bæredygtig produktion, høj 
kvalitet, forsyningssikkerhed samt ikke 
mindst at vore leverandører lever op 
til vores Code of Conduct og produce-
rer i henhold til principperne i Global 
Compact. Med den stigende globalise-
ring vil dette være et område som skal 
holdes konstant fokus på, så vi kan give 
vores kunder og forbrugere tryghed og 
sikkerhed.

Leverandørgodkendelse og -evaluering
Vi har en struktureret proces for god-
kendelse af nye leverandører og løbende 
leverandørevaluering, så vi kan sikre en 
ansvarlig leverandørstyring. Vi har i 2013 
fortsat samarbejdet med Arla Foods om-
kring udvikling af leverandørstyringen og 
vil fortsætte den tætte dialog.

Rynkeby’s Code of Conduct
Vi gør alt for, at vores råvareleverandø-
rer overholder kravene i vores Code of 

Conduct og har sikret, at alle vores råva-
releverandører har underskrevet denne. 
Denne Code of Conduct stiller krav om 
overholdelse af gældende lovgivning og 
dækker blandt andet områderne: Men-
neskerettigheder, arbejdstagerrettighe-
der og antikorruption.

SGF/IRMA og Code of Conduct
SGF (Sure Global Fair) er en tysk bran-
cheorganisation, som certificerer mere 
end 400 frugtavlere og leverandører i 
over 60 lande af råvarer for ægthed og 
kvalitet af råvarer samt Code of Conduct 
(menneskerettigheder, arbejdstagerret-
tigheder og antikorruption). 

Vi oplever dog, at der generelt er flere 
råvareleverandører, som fravælger med-
lemskab af SGF, og vi kan konstatere, at 
andelen er faldet fra 2012 til 2013. Disse 
råvarer er dog primært fra leverandører, 
som vi har et godt og langt samhan-
delsforhold med, hvilket bidrager til den 
fornødne tryghed, ligesom vores største 
råvare appelsin fra Brasilien alt sammen 
er fra SGF certificerede leverandører.

Vi fastholder vores krav og arbejder fort-
sat på at sikre, at vore leverandører er 
medlem af SGF-IRMA (Sure Global Fair), 
men må erkende, at vi som en lille spil-
ler på det globale juicemarked ikke kan 
drive dette alene. Derfor har vi i 2013 
afdækket alternative certificeringer og 
standarder, som kan give os tilsvarende 
sikkerhed. På de social rettigheder kan 
alternativer være: RFA, IFOAM, FLO, ISO 
26000, Fair Trade eller National Ministry 
of Labour.

In
dk

øb

Eksempel på mistanke om brud 
på arbejdstagerrettigheder 

I januar 2013 publiserede Finnwatch – en 
finsk non-profit organisation, som studerer 
ansvarlighed i den globale handel,  en artikel 
omkring mistanke om brud på arbejdsta-
gerrettigheder hos en specifik navngivet 
thailandsk ananasproducent.

Vi køber ikke fra den pågældende producent, 
men fra anden thailandsk producent, hvor vi 
har en underskrevet Code of Conduct.
Vi tog dog alligevel straks kontakt til vores 
leverandør, for at præsicere og sætte fokus 
på vores krav, samt krævede dokumenta-
tion fra tredje part. Vores producent kunne 
dokumentere overholdelse via certifikat fra 
”Ministry of Labour”, som bekræfter over-
holdelse af kravene til thailandsk Corporate 
Social Responsibility.

Mål og Resultater 2010 2011 2012 2013 MÅL 2014

SGF-leverandører 
af frugt, bær og grønt - 69% 71% 63% 75%
SGF-råvarer 
(frugt, bær og grønt) 81% 84% 76% 70% 90%
Code of Conduct underskrevet 100% 100% 100% 100% 100%
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Corporate Social Responsibility  
– med fokus på appelsinråvare  
fra Brasilien
Appelsin er det vigtigste råvare for Ryn-
keby Foods, og vi er derfor meget opta-
get af arbejdsforholdene, der er forbun-
det med appelsinhøst og -produktion. 
Vi stræber efter at fremstille vores 
produkter på den mest bæredygtige 
måde, og vi tolererer ikke misbrug 
af menneskerettighederne. 

Vores ambition er proaktivt 
at påvirke vores leverandører 
og underleverandører for at 
sikre, at de lever op til Rynkeby 
Foods’ Code of Conduct for 
leverandører. Denne Code of 
Conduct regulerer etiske, sociale 
og miljømæssigt ansvar. Alle vores 
råvareleverandører har underskre-
vet Rynkeby Foods’ Code of Conduct, 
og alle vores appelsinleverandører fra 
Brasilien er SGF-certificeret.

I foråret 2013 besluttede en lokal of-
fentlig arbejdsmyndighed i Sao Paulo, 
Brasilien, at en juridisk proces mod den 
brasilianske appelsinindustri skal starte 
op. Det er vores opfattelse, at sagen 
handler om, at man ønsker, at de tre 
store appelsinproducenter skal eje an-
sættelsesforholdet for appelsinplukkere 
på plantager, som ejes af tredjepart/ 
underleverandører, da man der har fun-
det arbejdsvilkårene utilfredsstillende.

Umiddelbart efter vi fik kendskab til 
sagen i april 2013, tog vi øjeblikkelig 
kontakt til vores leverandører og adres-
serede sagen, gennemførte møder samt 
besøgte Brasilien, både fabrikker og 
plantager. Gennem denne direkte dialog, 
hvor vi klart har givet udtryk for vores 
holdninger og krav, har vi skabt fokus 
og dermed indflydelse. Vores leveran-
dører har bekræftet, at de overholder 

vores Code of Conduct, den brasilianske 
lovgivning, og at de via kontrakter har 
sikret kravene fra deres underleveran-
dører. Under vort besøg på fabrikker og 
plantager i Brasilien i efteråret 2013 har 
vi observeret forhold, der fuldt ud lever 
op til vores krav og lovgivningen. 

Eksempelvis:
Appelsinplukkere hentes og bringes i 
busser til og fra plantager, uddannel-
seslokaler og  –materiale, arbejdstid 40 
timer pr. uge/5 dage og 1 times obliga-
torisk frokost, gode frokost- og sanitære 
forhold, arbejdsbeklædning og lønfor-
hold. I Brasilien er praksis, at det er 
arbejdstagermyndighederne og Ministry 
of Labour, som udfører kontrol og check 
af arbejdstagerforhold.

Rynkeby Foods er dedikeret til at arbejde 
med vores leverandører for at sikre, at 
vores forretningspraksis bidrager posi-
tivt til appelsinavlere og -plukkere. Vi vil 
fortsætte med at udvide vores forståelse 
af spørgsmål omkring appelsinproduk-
tion og lære, hvordan man bedst tackler 

spørgsmål om, hvordan man kan for-
bedre og overvåge bæredygtigheden 

af alle forsyningskæder.

Som en del af dette arbejde, 
deltager vi aktivt i den for nylig 
(efteråret 2013) etablerede ”Fruit 
Juice CSR Platform”,  et indu-
striinitiativ opstartet af EU og 
koordineret af AIJN (European 
Fruit Juice Association) for at øge 

synligheden af CSR og udbrede 
best practice samt at arbejde hen 

imod større gennemsigtighed på 
dette område. Mere information kan 

findes her: http://juicecsr.eu/

Udover de ovenfor nævnte tiltag vil vi 
fortsætte den proaktive dialog med 
leverandørerne og andre interessenter, 
aflægge leverandørbesøg i Brasilien, 
behandle al ny viden og afvente resulta-
tet af den retslige proces. 

Vi mener, at den bedste måde at bidrage 
til at forbedre den brasilianske appelsin-
industri er at, vi gør alle bestræbelser på 
stedet og gennem de relevante organisa-
tioner som den europæiske juiceforening 
AIJN, også set i lyset af at Brasilien 
er en aktør, der ikke kan undværes på 
verdenmarkedet og omfatter over 10.000 
plantager og over 200.000 arbejdere og 
deres familier.

Hvad kan vi forvente af vores leverandører?
Vi samarbejder med leverandører fra hele verden og de har stor  
indflydelse på vores forpligtelser til kvalitet, etik og bæredygtighed. 

Vi forventer af vores leverandører, at de overholder deres sociale, 
etiske og miljømæssige ansvar, for at vi sammen kan nå vores mål 
om indkøb af råvarer og services på en bæredygtig måde.

Vi udfordrer og tilskynder vores leverandører til at støtte os i at arbejde 
med og efterleve vores Code of Conduct.

LEVERANDØRENS ANSVAR 

n	 Vi bestræber os på at sikre, at vores leverandører overholder  
 kravene i vores adfærdskodeks. 

n	 Nøgleleverandører er kontraktligt forpligtet til at opfylde vores  
 krav. Vi evaluerer og følger op på deres evne til at opfylde vores  
 krav.

ETIK

n	 Vi kræver, at alle medarbejdere er bekendt med og forstår 
 behovet for etisk adfærd. 

LEVERANDØRFORHOLD 

n	 Vi handler ikke kun effektivt, men også på en retfærdig, 
 bæredygtig og fornuftig måde hvor der samtidig er fokus  
 på integritet, ærlighed og ansvarlighed på alle tidspunkter.

UDVÆLGELSE LEVERANDØR 

n	 Vi udvælger vores leverandører på et 
 professionelt, systematisk og retfærdigt grundlag. 
 Vores forhandlinger med leverandørerne   
 er ærlige og fair på alle tidspunkter. 

FORTROLIGHED 

n	 Vi anerkender vigtigheden af fortrolighed, og vi sikrer,  
 at fortrolige oplysninger modtaget fra vores leverandører  
 ikke videregives til uautoriserede personer eller  
 virksomheder.
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Vores ambition er proaktivt
at påvirke vores leverandører
og underleverandører for at

sikre, at de lever op til Rynkeby
Foods’ Code of Conduct for

leverandører.
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Legal requirements
Our suppliers shall at all times comply 
with applicable laws, rules and regula-
tions.

Gifts, benefits and business ethics
Rynkeby Foods honesty, integrity and 
trustworthiness must never be questio-
ned. Rynkeby Foods’ employees cannot 
accept any gifts or other benefits, which 
may influence decisions with respect 
to Rynkeby Foods’ relationship with the 
supplier.

The supplier shall not reward or offer to 
reward any employee, agent or sub-
contractor of Rynkeby Foods for entering 
into a contract.

Human rights
Our suppliers shall respect human 
rights as defined by the United Nations.

Child labour
Our suppliers shall respect the rights 
of children to develop and to receive 
an education, and cannot engage in or 
tolerate the use of child labour, defined 
as work conducted by people under 15 
years of age (14 years where this is allo-
wed according to ILO convention 138), or 

a higher age if local legislation stipulates 
a higher age limit and/or longer compul-
sory schooling.

Equal opportunities and forced labour
The supplier shall provide equal oppor-
tunities for its employees and may not 
discriminate or use forced labour.

Trade unions, working hours and wages
The supplier shall respect the rights of 
employees to form and join trade unions 
of their choice, including labour organi-
sations, and shall comply with applicable 
laws, rules, regulations and industry 
standards concerning working hours and 
minimum wages.

Health and safety
Our suppliers shall provide a safe and 
healthy working environment, which 
complies with or exceeds the require-
ments of all applicable laws, rules and 
regulations.

Environment
Our suppliers shall comply with, or ex-
ceed the requirements of all applicable 
laws, rules and regulations regarding 
the protection of the environment.

Rynkeby har et adfærdskodeks/code of conduct (coc) som  
alle leverandører og underleverandører skal opfylde. 
Her på siden er angivet hovedpunkterne af vores code of conduct.  
Leverandører underskriver den engelske version, hvorfor den gengives  
på engelsk:

HEADLINES FROM OUR CODE 
OF CONDUCT FOR SUPPLIERS
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Rynkeby i ny CSR-Platform 

Den europæiske juiceforening AIJN har 
de senere år arbejdet for at få EU støtte 
til et større projekt, der skal være med 
til at udvikle CSR-aktiviteter i hele juic-
eindustrien. 

Projektarbejde startede i 2013 og sam-
men med en lang række andre interes-
senter (juiceproducenter, specialister, 
NGO’er (non-governmental organisation/
ikke-statslig organisation) m.fl.) vil Ryn-
keby arbejde for endnu mere bæredyg-
tighed. 

Projektet har flere formål, dels skal 
der udveksles gode erfaringer, så de 
virksomheder, der er langt fremme, er 
med til at inspirere de øvrige virksom-
heder, og dertil skal der arbejdes på 
egnede metoder til at vurdere, evaluere 
og realisere de krav, som stilles til frugt-
leverandørerne.

Rynkeby er med i begge projekter og 
er allerede meget aktiv i CSR-arbejdet 
i AIJN. Til projektet, der omhandler 
ansvarlig leverandørstyring, deltager 
bl.a. repræsentanter fra NGO’erne Rain 
forest Alliance, UTZ Certified, GlobalGap, 
SGF og mange flere. Ideen er at udvikle 
værktøjer til vurdering og sikring af 
leverandører i hele verden.  

Vi ser meget frem til det videre arbejde 
og de muligheder, som vi sammen med 
specialister, leverandører og NGO’er kan 
finde.

CSR-rapport 2013
Side 10    

CSR-rapport 2013
Side 11 



Vi vil vinde er en af vores fem kernevær-
dier i Rynkeby, et område vi arbejder 
kontinuerligt med at styrke. I 2013 blev 
der som noget nyt etableret et Winning 
Culture Team, bestående af 36 ledere og 
mellemledere i Rynkeby. 

Det er et lederforum, der har til formål 
dels at fremme en meget tværgående 
fællesforståelse af vinderkultur i Ryn-
keby, dels som motorrum for ledelsen at 
forankre vinderkulturen samt Rynkeby’s 
strategi i hele organisationen og endeligt 
som uddannelsesforum for vores ledere 
i at håndtere værdi- og kulturdilemmaer 
i dagligdagen. 

Definitionen af vinderkultur i Rynkeby 
har vi ligeledes i 2013 arbejdet med at 
gøre skarpere, således alle medarbejde-
re opfatter denne værdi på samme måde. 
Vores definition af vinderkultur bygger 
også på at efterleve vores andre værdier 
så som ”vi udvikler os”, ”vi respekterer 
hinanden” og ”vi involverer os”.

Vinderkulturen er central i Rynkeby, og 
hænger internt såvel som eksternt tæt 
sammen med vores holdning til at gøre 
tingene ansvarligt. 

Vinderkulturen i Rynkeby betyder ikke 
”vinde for en hver pris”, men tværti-
mod bl.a. at spille hinanden gode, være 
ansvarlige, respektere hinanden og 
fejre hinandens succeser, men også 
være dygtige til at turde pointere dårlig 
adfærd i den rette ånd. 

En af de ting vi træner for tiden med 
vores mellemledere i Winning Culture 
Teamet, er evnen til at håndtere dilem-
maer i hverdagen. Det kan være dag-
ligdagssituationer, man oplever med 
medarbejdere eller kollegaer f.eks. 
rygtespredning og ’pegen-fingre’ af 
andre kollegaer/afdelinger. I sådanne 
situationer står man som medarbejder 
eller leder i Rynkeby i et dilemma; hvad 
gør man typisk i denne situation? Og 
hvad gør en Vinder? 

Ud fra et fælles værdisæt og vinderkul-
turdefinition, træner og sparrer Winning 
Culture Teamet med hinanden i at agere 
som ansvarlige vindere for senere at 
kunne udbrede denne kultur i hele orga-
nisationen og alle afdelinger.

Yderligere har vi med den nye fællesde-
finition af vinderkultur også introduceret 
begrebet ”at skabe followership”, som 
også er en del af det at være en vinder 
i Rynkeby. ”Followership” dækker over 
to vigtige formål for vores organisation: 
dels at tage ansvar for videreudvikling af 
vores medarbejde og skabe kommende 
nye dygtige ledere i Rynkeby, og dels at 
opfordre alle medarbejdere til at udvise 
”rollemodel-adfærd” og være inspirati-
onseksempler for deres kollegaer gen-
nem efterlevelse af vores værdier. 

Så alt i alt arbejder vi kontinuerligt med 
at efterleve en ansvarlig og stærk vin-
derkultur i Rynkeby.

EN ANSVARLIG VINDERKULTUR

VINDERKULTUR I RYNKBY
Internt betyder det,  
at Rynkeby… 

 Har medarbejdere som tager ansvar  
 for virksomhedens succes

 Er et team af de bedste 
 medarbejdere, der inspirerer 
 hinanden

 Er i konstant udvikling

 Arbejder målrettet og er 
 ”best in class”

 Er ambitiøs og realistisk i sine  
 målsætninger

 Synliggør og anerkender 
 sine succeser 

Hvilket betyder, at lederen  
via egne handlinger skal…

 Være en rollemodel og kulturbærer

 Omsætte Rynkeby’s strategi til 
 delmål og handlinger

 Følge konsekvent op på mål og  
 synliggøre/fejre resultater

 Træffe rettidige beslutninger 

 Uddelegere og sikre der tages   
 ansvar

 Sikre at medarbejderne udvikler sig

 Sikre næste generations ledere

 Sikre medarbejdernes motivation og  
 involvering i arbejdet

 Fremme tværorganisatorisk 
 samarbejde

Ledelsesord:                                   

Rollemodel/Inspirerende
Resultatorienteret/ambitiøs
Udviklende
Involverende

Trivselsord:                              

Konkurrencelyst/engagement
Initiativrig
Kulturbærer                            
Ansvarlighed & Stolthed

Imageord:                                  

Vi kan +
Vi vil +
Vi tør!
=  Vi vil vinde!

…og at medarbejderen  
via egne handlinger…

 Tager ejerskab for egne ansvar/
 opgaver

 Går forrest, viser initiativ og tænker 
 i løsninger

 Udfordrer og udvikler  forretning- 
 gange i jagten på ”best in class”

 Accepterer/lærer af fejl 

 Bakker op om fælles mål  
 og beslutninger

 Tager medansvar for egen udvikling
 og motivation

 Spiller sine kollegaer gode

 Har tillid og forventning til at  
 kollegaerne gør deres job

 Er en rollemodel i forhold til 
 Rynkebys værdier

 Er en ambassadør for Rynkeby

I forhold til vores  
omverden betyder det, at…

 Vi sætter standarden i vores 
 markeder

 Vi altid vil vinde

 Vi er en ansvarlig virksomhed

 Vi skaber øget værdi for vores 
 kunder og forbrugere

 Vi har de bedste produkter med 
 den bedste kvalitet

 Vi skaber resultater

 Vi er en foretrukken partner

 Vi er det stærkeste brand i
 vores industri

 Vi er stolte af vores virksomhed

 Vi er Team Rynkeby
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Opskrifterne blev udviklet med Rynke-
bys produkter og da budskabet skulle 
fremgå af juicekartonerne, var det oplagt 
at kæde forretning og ansvarlighed sam-
men.  

Marketing Manager, Maria Schmidt 
fortæller ”Da vi blev kontaktet af Rådet 
for Sikker Trafik var vi ikke i tvivl om, at 
vi selvfølgelig gerne ville bakke op om 
kampagnen ”Don’t drink and drive!” som 
Rådet havde planer om at gennemføre 
november-december 2013. Kampag-
nen havde til formål at gøre danskerne 
opmærksomme på, at man ikke bør køre 
hjem efter f.eks. julefrokosten.” 

Alternativ til alkohol
De to drikke som blev udviklet var den 
varme Hjulegløgg, som laves på æble-

most og med ingredienser som kanel-
stænger, ingefær og æbler i tern. Så var 
der Yellow Cab som kan nydes kold, og 
som udover æblemost og appelsinjuice 
var tilsat vaniljesukker, friske timian-
kviste, æbler i både og skiveskårne 
citrusfrugter.

Kampagnen havde rigtig god effekt og fik 
stor opmærksomhed i butikker og hos 
Rådet for Sikker Trafik.

Opskrifter på disse og andre alkoholfrie 
drikke findes på www.sikkertrafik.dk

KAMPAGNE MED RÅDET 
FOR SIKKER TRAFIK
Alkohol er en af de væsentligste årsager 
til, at folk bliver dræbt eller kommer 
til skade i trafikken. Alkohol er nemlig 
skyld i hver 4. dræbte og hver 6. kvæste-
de i trafikken. To ud af tre dræbte eller 
kvæstede er spritbilisterne selv. 

Rynkeby valgte at deltage i kampagnen, 
da vores produkter kunne kædes sam-
men med en løsning på problemet og på 
den måde både kunne vi agere ansvarligt 
og samtidig inddrage forretningsmæs-
sige aspekter. 

Fokus på juice
Juice og most er oplagt basisingredi-
enser i alkoholfri julegløgg og drinks 
generelt. Rådet for Sikker Trafik havde 
udviklet 2 alkoholfrie drikke på basis af 
henholdsvis appelsinjuice og æblemost. 

Fakta om spritkørsel

Promillegrænsen i Danmark er 0,5. Man kan godt blive dømt for spritkørsel, 
selvom man har en promille under 0,5. Det sker, hvis politiet vurderer, at 
man ikke kører på betryggende vis.

En dom for spritkørsel kan få alvorlige konsekvenser. Både for én selv, for 
familien og éns job. Kører man spritkørsel flere gange eller bliver taget 
med høj promille, bliver kørekortet frakendt i mindst tre år, og man får en 
fængselsstraf. 

Facts om spritulykker:
n	 98% af danskerne synes, at spritkørsel er uacceptabelt.
n	 Hver dag kører der ca. 10.000 spritbilister rundt på de danske veje.
n	 Hver 4. dræbte i trafikken dør i en ulykke, hvor alkohol er en faktor.
n	 Alkohol er stadigvæk en af de største dræbere i trafikken.

Hvordan kan du 
stoppe spritkørsel?

Planlæg dig ud af problemerne! 
Aftal på forhånd, hvem der kører hjem 

eller lad bilen stå hjemme. 

Grib ind hvis du ser nogen, der vil køre, når de
har drukket for meget – også selv om det 

kan være svært. 

Spørg, om personen er sikker 
på, at han kan køre. 

Tilbyd at ringe efter en taxi eller 
spørg, om han vil overnatte. 

”Vi bakkede op om kampagnen ved at 
hjælpe Rådet for Sikker Trafik til udbredel-
se af det gode budskab. Vi reklamerede for 
kampagnen og de to opskrifter på vores  
to emballager. Vi udviklede skiltemateriale 
til vores kampagner og vi afholdt sammen 
med Rådet for Sikker Trafik demonstra-
tioner med smagsprøver i en lang række 
butikker i de områder i Danmark, hvor  
spirituskørsel er mest udbredt.  
Alt sammen med det formål at mindske 
spritkørsel. Det giver god mening.” 

  Maria Schmidt, Marketing Manager, Rynkeby.
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På Rynkeby er vi tilhængere af ansvar-
lig markedsføring, som vi i daglig tale 
kalder »fair speak«. Trods vores mange 
bestræbelser kan vi desværre ikke altid 
undgå sager, hvor en forbruger eller 
organisation føler sig krænket af vores 
markedsføring. Det skyldes bl.a., at 
lovgivningen er meget kompleks, men 
også åben i sin tolkning af, hvad f.eks. 
vildledning er – og hvad der er vildled-
ning i Danmark, er ikke nødvendigvis 
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.

Vildledende markedsføring
Rynkeby har ikke haft nogen forbruger-
klager over vildledende markedsføring i 
2013. En virksomhed klagede til Fødeva-
reregionen over manglende varebeteg-
nelse på forsiden af Rynkeby Smoothie 
produkter, men klagen blev afvist. Dertil 
har en svensk detail butik anfægtet at vi 
anvendte udtrykket ”100% pure sque-
ezed fruit” i markedsføringen af vores 
juicer fra koncentrat. Klagen har ikke 
ført til nogen påtaler, men Rynkeby har 
alligevel valgt at fjerne ordet ”pure” fra 
produkterne. 

Forbrugere
Som det fremgår af tallene nedenfor 
er danskernes viden om, at juice er 
100% frugt, ikke tilsat sukker stort set 
uforandret. Af økonomiske årsager har 
vi været nødsaget til at begrænse vores 
markedsføringsaktiviteter, hvilket har 
bevirket, at forbrugernes opfattelse af 
juice ikke har ændret sig.

Innovation og produktudvikling
I 2013 har vi anvendt mange ressourcer 
på at udvikle produkter og ny markeds-
føring til 2014.

Den ny markedsføring for 2014 vil 
have fokus på øget opmærksom 
omkring Rynkeby, gjort på en 
ansvarlig måde.

Produkter
De nye produkter vil have fokus 
på sundhed og ansvarlighed fra 
forskellige vinkler. 

Fællesnævneren for alle produkterne 
er som altid frugt og naturlighed, men 
derudover har vi fokuseret på, hvordan 
vi kan udvikle nogle produkter, som 
både er velsmagende, men samtidig kan 
opfylde en stigende efterspørgsel efter 
en ”added value” som fx lavere kalorie-
indhold.
Dette har bl.a. resulteret i en serie 
velsmagende produkter sødet med 
udtræk fra steviaplanten, som kun har 
et energiindhold på 50% sammenlignet 
med sukkersødede produkter.
Dette er dog kun begyndelsen, og vi 
forventer at øge fokus på sundhedsfrem-
mende aspekter i frugt og grøntsager.

Naturvidenskabernes hus laver nyt 
skoleprojekt med juice
Rynkeby har indgået et samarbejde med 
Naturvidenskabernes hus, som er en 
non-profit projekt- og formidlingsorgani-
sation, der arbejder for at højne interes-
sen for naturvidenskab og teknologi hos 
børn og unge på skoler og ungdomsud-
dannelser i Danmark. 

Rynkeby kommer i fremtiden til at levere 
juicekoncentrater til skoleklasser, der 
ønsker at foretage juiceeksperimen-
ter via Naturvidenskabernes Hus. Til 
undervisningsbrug, er lavet en video, 
der beskriver forskellige kemiske/fysi-
ske egenskaber ved juice, og som skal 
synliggøre relevansen af forskellige 
analyser. 

FAIR SPEAK

Verdens Bedste Nyheder (VBN) består af et helt unikt samarbejde mellem  
FN, Danida og mere end 90 danske udviklingsorganisationer – store som små. 

Derudover får Verdens Bedste Nyheder en uvurderlig hjælp fra det danske 
erhvervsliv og har indgået partnerskaber med over 75 virksomheder, som 
hjælper med at bringe budskabet ud i stuerne på forskellig vis.

Verdens Bedste Nyheder formidler de konkrete fremskridt, der sker i  
udviklingslandene. De fortæller bl.a. om de positive resultater, der sker i  
arbejdet med at bekæmpe global fattigdom.

Fakta i 2012*

26% af danskerne ved, 

at juice ikke er tilsat sukker

31% af danskerne ved, 

at juice er 100% frugt

Fakta i 2013*

26% af danskerne ved, 

at juice ikke er tilsat sukker 

(mål 2014: min 80%)

30% af danskerne ved, 

at juice er 100% frugt 

(mål 2014: 80%)

*Millward Brown tracking 

baset på ugentlige interview 

med danskere.

RYNKEBY OG TETRA PAK SAMLES
OM VERDENS BEDSTE NYHEDER

Tetra Pak og Rynkeby indgik i 2013 en 
aftale, der betød at FN organisationen 
Verdens Bedste Nyheder (VBN) kunne 
dele juicer ud til hele Danmark fredag 
den 13. september 2013. Juicerne var 
specialfremstillet til formålet og inde-
holdt 1 af de gode nyheder. Budskabet 
var, at kampen mod fattigdom bærer 
frugt, idet 700 millioner mennesker er 
hjulpet ud af ekstrem fattigdom siden 
1990.

Juicerne giver en unik mulighed for at 
hjælpe VBN med at kommunikere de 
positive budskaber til befolkningen. Der 
blev produceret 180.000 juicebrikker á 
250 ml. 

Rynkeby og Tetra Pak har tidligere sam-
arbejdet omkring velgørende formål og 
i 2012 donerede emballageleverandøren 
emballager til en velgørenhedsjuice, der 
samlede ind til fordel for Team Rynkeby 
og Børnecancerfonden. 

Tetra Pak og Rynkeby vil gerne være 
med til at sprede de gode budskaber og 
vores kommunikationsplatform, der gør 
det ekstra effektivt for VBN at få bud-
skaberne ud til danskerne. Forbrugerne 
er glade for gratis juice og dette sikrer, 
at budskaberne i højere grad skaber 
interesse og indsigt.
Rynkeby og Tetra Pak har været meget 
glade og stolte over samarbejdet og har 
også besluttet at donere endnu en juice 
til kampagnedagen i september 2014.
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Reklamationer 
Rynkebys statistik for reklamationer 
fra Danmark, Sverige, Finland viser en 
nedadgående trend i 2013. Der er flere 
årsager til, at trenden går i den rigtige 
retning, hvor den vigtigste er, at alle 
reklamationer undersøges grundigt i 
samarbejde med vores produktionsaf-
deling.

Udfordringer 
Skruelåg: I 2012 oplevede vi en kunde, 
der fik sikkerhedsringen, der omslut-
ter skruelåget, galt i halsen. Det betød 
meget fokus på kontrol og håndtering af 
skuelåg i samarbejde med vores leve-
randører. Samme type skruelåg anven-
des i resten af Europa, og det var første 
gang problemet var konstateret. Trods 
øget kontrol skete der i 2013 en lignende 
hændelse, hvilket betød, at Rynkeby har 
krævet, at leverandøren udvikler et nyt 

skruelåg, hvor sikkerhedsringen ikke 
kan falde ned i produktet. Det nye skrue-
låg forventes implementeret i starten af 
2014. 

Økologisk frugtkød: Blev en meget stor 
udfordring i 2013, idet de økologiske ap-
pelsiner var meget små og høsten havde 
slået fejl flere steder i verden. Det betød, 
at vi i en længere periode ikke havde 
mulighed for at skaffe frugtkød til vores 
produkter og niveauet i produkterne blev 
kraftigt reduceret. 
Da appelsinerne var meget små, kom 
det hvide lag under skrællen (albedo) 
samt skrællen fra appelsinen med, når 
frugtkødet skulle filtreres fra - ganske 
enkelt en kvalitet som ikke kan bruges 
i vores juicer. Problemet er løst igen, 
men økologisk produktion er ofte mere 
sårbar, hvilket øger risikoen for mang-
lende varer.

KVALITET OG  
FØDEVARESIKKERHED

REKLAMATIONER

Rynkeby er fortsat certificeret i henhold til ISO22000:2005 og har  
samtidig myndighedernes status som elitecertificerende virksomhed.  
Der har i 2013 ikke været indskærpelser eller påbud fra myndigheder. 
Der var ligeledes flotte resultater fra efterprøvning på ISO22000:2005 
og målet om ”ingen alvorlige fejl” blev indfriet. 

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

700

0

2013

271 

 811

667

1
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2. Tema: MENNESKER

Tilfredsstillende 
personaleomsætning
Virksomheden ønsker at fastholde en 
god og stabil medarbejderstab med en 
tilpas udskiftning til løbende at bringe ny 
inspiration og kompetencer til virksom-
heden. Vi har vurderet, at en persona-
leomsætning på 12% vil tilsikre dette 
ønske. Personaleomsætning måles i 
denne sammenhæng som antal fra-
trådte/antal medarbejdere. I 2012 var 
omsætningshastigheden meget høj med 
18% – dog især trukket op af en større 
medarbejderreduktion i året. I dette lys 
er personaleomsætningen i 2013 faldet 
til knap 15%, her er det primært produk-
tionen og funktionærer, der har trukket 
ned, mens der er sket en større stigning 
i logistik/distributionen. 

Årsagen til den store personaleomsæt-
ning i logistik skyldes primært med-
arbejderreduktion ifm kølehøjlager og 
rotationsprojekt, som er gennemført for 
at arbejdsløse kan komme i kontakt med 
arbejdsmarkedet og at vores ansatte 
ufaglærte kan få en uddannelse.
Årsagen til personaleomsætningen i 
produktionen skyldes primært medar-
bejderreduktion ifm øget produktivitet.

Generelt er der tilfredshed med faldet 
sammenlignet med 2012. Omvendt er 
virksomheden stadig et stykke vej fra vo-
res mål, hvorfor der i 2014 også vil være 
fokus på nedbringelse af personaleom-
sætning og her på især logistik-/ 
distributionsgruppen, men også til dels 
for funktionærgruppen, idet målsætnin-
gen om maks. 12% fastholdes i 2014. 

Medarbejdertilfredshedsanalyse  
(MTA)
Rynkeby har tradition for at gennemføre 
årlige medarbejdertilfredshedsanalyser 
(MTA), hvor selve analysen indeholder 
knap 75 spørgsmål, som skal besvares 
fra en skala fra 1 til 5 og hvor virksom-
hedens mål er, at tilfredsheden skal 
holde sig over 4,0. 

 Vi har generelt i de senere år haft en 
rigtig fin deltagelsesprocent og i 2013 
har 99% af medarbejderne besvaret ana-
lysen. Tilfredsheden blev i 2013 opgjort 
til ”4,1”, svarende til samme resultat 
som for 2012. 

Resultatet er et vejet gennemsnit og 
således er der både forbedringer og til-
bagefald i forhold til 2012. Et af målene 
efter tilfredshedsanalysen i 2012, var at 
hæve tilfredsheden omkring ledelse og 
her er det positivt at se, at resultaterne 
for spørgsmål, der vedrører ledelse er 
hævet fra 4,0 til 4,1.  

I 2014 skal vi primært arbejde med fire 
områder som alle (summen af flere 
underspørgsmål) totalt scorer 3,8 eller 
3,9. Disse områder er: Økonomi (intern 
kommunikation), forretningssystem (ar-
bejdsredskaber og IT systemer), Organi-
sation (generel opfølgning, fælles ansvar 
for problemer og at gode ideer omsæt-
tes i handling) og endelig Vinderkultur, 
hvor sidstnævnte er relativ ny i målingen 
og et område, som vi i 2013 har sat fokus 
på og som i 2014 vil komme til at påvirke 
hele organisationen (Se separat afsnit 
herom).  
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Vores medarbejdere er den vigtigste ressource til opnåelse af de 
strategiske mål og resultater vi sætter og ønsker os. Derfor prio-
riterer vi medarbejdernes jobtilfredshed, trivsel og sundhed højt i 
den måde Rynkeby drives på både – generelt og ledelsesmæssigt. 

Førstehjælp i 2013

6 har været på førstehjælp for 
begyndere med hjertestarter  
(6 lektioner).

6 har været på førstehjælp for 
øvede med hjertestarter  
(3 lektioner).

I 2014 tilbyder vi igen første-
hjælpskursus med hjertestarter 
både for øvede og begyndere.

fortsætter på side 22

 2010  2011  2012  2013 2014  
                  
Personaleomsætning 17%  10%  18%  15%  12%                 
Medarbejdertilfredshed
(totalscore) 4,1  4,2  4,1  4,1  > 4,0                  
”Der er en god balance mellem 
dit arbejde og dit privatliv” 4,1  4,2  4,2  4,1  > 4,0                 
Psykisk arbejdsmiljø/
(antal mobbede) 4%  6%  3%  1%  0%                   
”Føler dig generelt glad 
og motiveret” 4,5  4,5  4,4  4,4  4,5  

MEDARBEJDERE - MÅL OG RESULTATER
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Skema vedr Fremmøde laves

Søjlediagram vedr Fremmøde laves

For alle områder gælder det, at der i de 
enkelte ansvarlige afdelinger enten er 
eller bliver udarbejdet handlingsplaner 
med henblik på at trække tilfredsheden 
op på minimum 4,0. 

Generelt omkring kommunikation af 
MTA, så bliver resultaterne både gen-
nemgået på virksomhedsmøder (over-
ordnet) og på alle afdelingsmøder, hvor 
der på sidste bliver fokuseret på resulta-
terne i respektive områder, og hvad der 
skal fokuseres på fra området, eller hvor 
andre afdelinger skal supportere for at 
forbedre resultaterne og dermed gøre 
medarbejderne mere tilfredse. 

Mangfoldighed 
Rynkeby ønsker i vores medarbejder-
sammensætning i høj grad at afspejle 
det omgivende samfund i forhold til 
alder, race, køn religion og nationalitet i 
det omfang dette der muligt i forhold til 
eksisterende medarbejderskare og ved 
ny ansættelser. Hvor muligt ønsker vi 
også at støtte op om medarbejdere, der 
får nedsat arbejdsevne, f.eks. i form af 
skåne- eller flexjob, hvis vi har funktio-
ner, der kan supportere dette, og hvor 
der måtte være relevante og reelle job. 

Seniorpolitik
På Rynkeby er vi stolte over at have en 
seniorpolitik, der betyder, at medarbej-
der der fylder 57 år (8 år før pensions-
alderen) tilbydes årlige seniorsamta-
ler. Her drøftes muligheder og behov 
omkring fremtidig arbejdstid, jobfunk-
tion, seniorvenlige job, efterløn m.m., 
så senioralderen, der regnes fra fem år 
før pensionsalderen, kan planlægges 
bedst muligt under hensyntagen til såvel 
medarbejder som virksomheden. 
Vi føler os overbeviste om, at seniorpoli-
tikken kan understøtte vores klare ønske 
om at bibeholde og benytte den ældre 

og mere erfarne arbejdsstyrke til glæde 
for virksomheden og alle virksomhedens 
øvrige medarbejdere. 

Mobning
’Kampen’ mod mobning er et område, 
som vi hos Rynkeby er meget stolte af, 
idet konstant arbejde mod mobning 
siden 2006 har båret frugt og reduceret 
antallet af medarbejdere der føler sig 
mobbet ganske markant. 

I 2006 blev det som del af en landsdæk-
kende undersøgelse om det psykiske 
arbejdsmiljø afdækket at hele 16% af 
Rynkebys medarbejdere følte sig mob-
bede. Denne meget høje andel var natur-
ligvis ganske uacceptabel og udgjorde 
reelt en ’brændende platform’, hvormed 
det til gengæld også var let at samle 
virksomheden (samarbejdsudvalg, med-
arbejdere og ledelse) i en fælles kamp 
for at gøre mobning ikke acceptabelt og 
gøre det klart, at en sådan adfærd ikke 
var/er en del af den kultur vi ønsker hos 
Rynkeby. Dette arbejde resulterede bl.a. 
i en politik mod mobning, hvor vi har 
defineret mobning som: 

Mobning på arbejdspladsen finder sted, 
når en person over længere tid udsættes 
for gentagne ubehagelige og negative 
handlinger eller adfærd, som det er 
svært at forsvare sig imod. Eksempler 
er, når vigtig information regelmæssigt 
tilbageholdes, overdreven overvågning af 
udvalgte ansatte eller vedvarende kritik 
af deres arbejde og indsats. Typiske 
handlinger ved mobning er også udstø-
delse af det sociale fællesskab, rygter, 
sladder, latterliggørelse eller grove 
drillerier.

Mobning opstår ofte som et resultat 
af konflikter, der ikke bliver løst, men 
i stedet optrappes. Konflikterne kan 

være opgaverelaterede, faglige eller 
personlige konflikter mellem de ansatte. 
Såfremt de ikke løses, kan konflikter ud-
vikle sig til destruktive personkonflikter 
og mobning. En anden type mobning er 
kendetegnet ved, at offeret er tilfældigt 
udvalgt, f.eks. som syndebuk for frustra-
tioner i en arbejdsgruppe eller for en der 
skal demonstrere sin magt.

Mobning kan have alvorlige konse-
kvenser for helbredet både på kort og 
lang sigt, f.eks. kan det medføre angst, 
depressionssymptomer, stressreaktio-
ner, irritabilitet, hjælpeløshed o.l. Det 
er ikke kun de mobbede, som påvirkes, 
kollegernes trivsel kan også falde, og 
konsekvensen heraf kan være flere 
forsømmelser, lavere produktivitet og 
serviceniveau, øget sygefravær og større 
personaleudskiftning.

Politik om mobning
I perioden fra 2006 til 2013 har der 
konstant været fokus på emnet, som har 
været et løbende emne, som der både 
har været fokus på rundt om i virksom-
hedens afdelinger og hos ledelsen. 

Specielt i de relativt få afdelinger der har 
haft problemer er der arbejdet meget 
med problematikken og forståelsen for 
at vi ikke ønsker mobning hos Rynkeby.
Udviklingen har generelt været særdeles 
tilfredsstillende med reduktioner i de 
fleste år (2011 undtaget) og således er 
antal personer der føler sig mobbede 
faldet fra 16% i 2006 til 3% i 2012 og 
1% i 2013, hvor sidste dækker over, at 
medarbejderne tilkendegiver at de af og 
til har været udsat for mobning, mens 
ingen (0%) tilkendegiver at de ofte bliver 
mobbet. 

Som virksomhed er dette en stor succes 
som er drevet af alle medarbejdere og 
samarbejdsorganer i virksomheden.

I de afdelinger (produktionen, lageret, teknik), hvor vi har gennemført ergonomiprojekt har 
vi i 2013 lavet et Ergonomisk Boost med henblik på at fastholde fokus på de arbejdsmetoder, 
vi har lært gennem ergonomiprojektet, for at forebygge nedslidning. Vi vil følge udviklingen i 
fysiske gener og se om medarbejderne har fået mindre ondt, når vi i første kvartal 2014 har 
fået gennemført helbredstjek /Body Age.

Vi vil i 2014 sætte fokus på ”Tæt på situationer” og få gjort noget ved problemerne inden det 
går galt. Målet skal være 0 arbejdsulykker og gerne mere end 100 Tæt på situationer.

Registreringer Tæt på Mindre ulykker  Arbejdsulykke
pr. år  (uden fravær) 

2013 31 3 4
2012 52 14 6
2011 62 12 5
2010 18 19 6
2009 29 15 10

ARBEJDSMILJØ
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TEAM RYNKEBY

Større, flere deltagere, flere penge til 
børn med kræft og deres familier.

I den varme juli måned 2013 gennem-
førte næste 1.000 ryttere og 200 service-
personer fordelt på 21 hold turen mod 
byernes by – Paris – for 12. gang.
14 danske, 6 svenske og et hold fra Fin-
land udgjorde karavanen, der i fantastisk 
vejr (det har vel aldrig været varmere) 
trampede i bestræbelserne på ”at gøre 
noget godt for sig selv – samtidig med, at 
man kan gøre noget godt for andre”

Turen var et sandt triumftog af gule 
”rynker” der afsluttede næsten 12 
måneders bestræbelser i den gode sags 
tjeneste med at slå alle rekorder. Siden 
holdene blev sat omkring den 1. septem-
ber 2012 blev der på alle hold arbejdet 
forbilledligt med at lære hinanden at 
kende, tage mål af cykler, tilsvarende i 
forhold til cykeltøjet...

n	 Udarbejde træningskalender

n	 Tage kontakt til diverse sponsorer   
 (få de mange aftaler på plads og logo  
 registreret)

n	 Gennemtænke, planlægge og 
 gennemføre et utal af events

n	 Sælge lodsedler

n	 Svede i spinningtimerne hen over
 de kolde måneder

n	 Anskaffe diverse naturalier til turen

n	 Planlægge hoteller

n	 Fastlægge ruterne  
 (mellem hotellerne)

n	 Cykle...

n	 Cykle og...

n	 Cykle

Det er fantastisk at se og opleve den 
kreativitet, det utrolige energiniveau, 
den vedholdenhed og den udstråling, 
der i den sidste ende i sensommeren 
2013 udløste en sand pengeregn til vores 
samarbejdspartner i de tre lande (Bar-
ncancerfonden i Sverige, Sylva i Finland 
og Børnecancerfonden i Danmark).

I 2012 blev det til SEK 2 mio i Sverige og 
DKK 14.3 mio i Danmark.
Tilsvarende blev det i 2013 til ikke 
mindre end fantastiske SEK 8.6 mio i 
Sverige, Euro 65.000 i Finland og DKK 
15.3 mio i Danmark – en samlet stigning 
på ca. 44%.

Det hører bestemt med til at beskrive 
historien om Team Rynkeby, at der her 
skabes en helt unik platform for varme 
venskaber, tætte relationer, nære part-
nere – alt sammen i et forum, hvor mo-
tion og sund livsstil er grundpillen. Når 
så dette er kombineret med det faktum, 
at der kan fremskaffes og doneres helt 
utrolige summer til en gruppe udsatte 
børn (i den sammenhæng fuldstændig 
uskyldige børn og forældre), der virkelig 
har brug for al den hjælp og støtte, som 
vi i samlet flok kan skabe – ja så er det 
for alvor, at det unikke ved Team Rynkeby 
står mejslet i granit.

Det at cykle – det at være samlet om 
en sund livsstil – er fortsat stigende i 
Skandinavien. Vi kan på Team Rynkeby 
stadig glæde os over at være med til at 
fremme denne udvikling. Vi ser med stor 
glæde på den skov af lignende projekter, 
der skyder op alle steder. Og cykelmo-
tion har netop også fællesskabet i fokus, 
hvilket yderligere motiverer den enkelte 
til at passe på sig selv, være opmærk-
somme på, hvad man spiser og drik-
ker – og at motion er afgørende for ”det 
gode liv”.

De mange penge til Børnecancerfonden 
i Danmark er givet rigtig godt ud (og 
naturligvis gælder tilsvarende i både 
Sverige og Finland) – fra den danske 
hjemmeside  kan man blandt andet  
finde følgende oplysninger:
Kræft er fortsat den hyppigste medi-
cinske dødsårsag blandt børn i alderen 
1-15 år.

Der bliver oprettet to nye professorater i 
børnekræft som følge af den milliondo-
nation, som Børnecancerfonden netop 
har uddelt til børnekræftområdet.

Professoraterne udgør lige under halv-
delen af de 19.814.197 kr., som Bør-
necancerfonden i år uddeler til viden-
skabelige formål. Den anden halvdel på 
godt 10 mio. kr. er med til at finansiere 
enkeltstående, danske videnskabelige 
projekter inden for børnekræftområdet.
Professoraterne er drivkraften i den 
forskning, som sker i børnekræft i 
Danmark lige nu. Derfor har Børnecan-
cerfondens bestyrelse i år valgt at 
øremærke en stor del af fondens midler 
til oprettelsen af to professorater.
Direkte støtte til familierne
Udover de cirka 20 mio. kr. til forsk-
ningsområdet giver Børnecancerfonden 

også 4.834.958 kr. til ikke-videnskabelige 
formål. Pengene dækker blandt andet 
kursusaktiviteter for læger og sygeple-
jersker samt arrangementer på landets 
børnekræftafdelinger.

Desuden giver Børnecancerfonden 
830.000 kr. i forkælelseslegater til børn 
med kræft og deres familier.

Hos Team Rynkeby får vi løbende en 
række henvendelser fra byer, landsdele, 
virksomheder, uddannelsesinstitutioner 
og organisationer, der alle er meget 
interesseret at få deres helt eget Team 
Rynkeby-hold som en del af vores efter-
hånden meget store inter-
nationale projekt. Frem 
mod 2014 er det besluttet 
at fortsætte udviklingen 
og dermed fortsætte den 
kontrollerede vækst. I 
praksis betyder dette, 
at vi i 2014 får nyt hold i 
Norge, på Færøerne og 
fra Australien – foruden 
to nye hold i Danmark 
(Næstved og Holbæk).

Og fra alle sider får vi 
ros og anerkendelse for 

det helt unikke ved netop Team Ryn-
keby – fællesskabet, det unikke formål, 
organiseringen, sikkerheden, konceptet 
og den sunde livsstil.

Hos Rynkeby Foods er der ikke en dag 
i kantinen, hvor der ikke lige falder et 
par ord om Team Rynkeby, hvor et par 
hyggelige episoder opfriskes, historier 
genfortælles og nye deltagere glæder 
sig til at være med. I alle medarbejder-
grupper er interessen for at være med 
stor – og på Team Rynkeby er vi alle med 
på samme vilkår, alle bidrager og alle 
oplever suset, fællesskabet og glæden.
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3. Tema: SUNDHED
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Rynkeby vil være en sund arbejdsplads og blev i 2010 kåret som 
Årets Sundeste virksomhed på Fyn. I 2013 har vi fokuseret både på  
motion og kost – men det mentale helbred er også kommet på dags-
ordnen. Vi har gennemført en sundhedsprofil i januar/februar 2014,  
som danner grundlaget for sundhedsresultaterne i denne rapport.

Sundhedstjek af medarbejdere
Som denne rapport også afspejler, 
så har der også i 2013 været mange 
forskellige sundhedstilbud til medarbej-
derne. I starten af 2014 fik alle med-
arbejdere tilbud om at få foretaget en 
sundhedsprofil og resultaterne af denne 
undersøgelse ligger til grund for 2013 
resultaterne.

Der blev tilbudt to typer test: Body age 
og Sundhedsprofil.

82% af medarbejderne på Rynkeby 
benyttede sig af tilbuddet, hvilket er et 
meget tilfredsstillende fremmøde, som 
vidner om at sundheden er vigtig for 
vores medarbejdere. 

Vi er i løbet af de sidste 3 år opnået flotte 
resultater inden for rygning og indtag 
af frugt og grønt, men der fortsat er 

udfordringer med overvægt og fysiske 
belastninger. Vi har i 2013 haft ”ergo-
nomi boost” i produktionen og på lager, 
hvor en fysioterapeut skulle efterprøve 
og vejlede medarbejderne i de ergono-
miske arbejdsmetoder, som der tidligere 
har været afholdt kurser om. 

Vi dyrker lidt mere motion end tidligere,  
men målet er dog ikke indfriet. 

Resultaterne fra sundhedsprofilerne 
kan dog godt være lidt svære at sam-
menligne med tidligere resultater, da ca. 
1/3 af deltagerne er ansat inden for et år 
og har derfor ikke indgået i de tidligere 
undersøgelser.

Vi vil i den kommende tid fokusere på at 
have endnu bedre indsatser og derved 
gøre resultaterne endnu bedre.

Søvn Arrangement 
Vi har i de seneste 4-5 år gennemført 
mange forskellige sundhedstiltag på 
Rynkeby, men her vil vi fremhæve et 
søvnarrangement, som vi gennemførte i 
efteråret 2013 og som nok har været det 
af medarbejderne mest roste initiativ, 
som vi har gennemført. 

Vi inviterede alle medarbejdere til et 
informationsmøde omkring sunde 
søvnvaner med søvnspecialisten Mikael 
Rasmussen fra Center for Stress. 

Af praktiske årsager blev mødet blev 
holdt kl. 21-22 med efterfølgende rådgiv-
ningsaftaler (kl. 23-07) i arbejdstiden og 
hele arrangementet var gratis at deltage 
i.

Idéen kom fordi vi ved et tilfælde op-
dagede, at en natarbejder havde store 
søvnproblemer, hvilket også bevirkede et 
alment dårligt velbefindende og dårlige 
kost/motionsvaner. 

Da søvn jo er utrolig vigtigt for vores 
almene sundhed, valgte vi at lave et 
specielt arrangement med fokus på 
søvn. Alle, der havde interesse i gode 
søvnvaner, kunne deltage, og eksklusivt 
for vores natarbejdere tilbød vi indivi-
duel rådgivning af 30 min’s varighed ved 
Mikael Rasmussen.

Det gode ved arrangementet var, at 
medarbejderne fik nogle helt konkrete 
redskaber til, hvordan de kunne optimere 
deres søvn. F.eks. påvirkes søvnhormo-
ner af lys, og derfor er brug af solbriller 

godt, når det er lyst om morgenen, og 
soveværelset skal være fuldstændigt 
mørklagt. Dertil var der anbefalinger til 
kost, kaffe, støj og søvnmønstre mm.

Arrangementet blev en kæmpesucces 
med ca. 25 tilmeldte fra både produktion 
og administration og ca. halvdelen (13) af 
alle natarbejdere havde ønsket personlig 
rådgivning. Arrangementet vakte opsigt 
i en særlig grad og fik stor ros af vores 
medarbejdere, fordi de fik et nyt syn på 
deres søvnvaner og fik nye muligheder 
for at optimere søvnen.

Vi har i støbeskeen, at udarbejde en pjece 
til alle kommende natarbejdere med de 
gode råd, som blev fremhævet op mødet.
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Sund kantine
Igen i det forgange år har vi forsøgt at 
fortsætte med den sunde, varierede 
og krydrede kost. Vi har lanceret en 
række nye spændende salater. 
Rugbrødsmadderne er fortsat 
uden fedtstof på brødet, og der er 
stort set altid et bredt udvalg i 
fiskepålæg. 

I starten af oktober introducere-
de kantinen et helt nyt koncept, 
hvor medarbejdere kan bestille 
tilbehør til familiens aftensmad. 

Målet med projektet er at gøre 
det endnu nemmere for Rynkebys 
medarbejdere at leve sundt. Det er 
nemlig kun sundt tilbehør der tilbydes, 
og man har lov til at købe flere portioner, 
så resten af familien derhjemme også 
kan spise med.

I 2014 har vi planer om at kantinen skal 
nøglehulscertificeres med henblik på at 
gøre det endnu lettere for forbrugerne at 
foretage et sundt valg.

Bestil tilbehør med hjem
Projektet er kommet godt fra start, og 
15-30 medarbejdere benytter sig af 
tilbuddet hver uge.

 ”Det er et meget fint niveau,  
da vi stadig kan få det passet ind med de 
øvrige opgaver i kantinen” siger Karen 
Fejerskov (kantinechef) og tilføjer:
”Det er helt nyt for os, og vi finder efter-
hånden ud af hvilke retter, vi egner os 
bedst til at lave. Derfor er vi gået væk fra 
opvarmede retter og sælger primært sa-
later/grønt, der skal tilbedes hjemme”.

Karen Fejerskov, 
kantinechef.

Arrangementet foregik på anonym basis 
og derfor foreligger der ikke resultater 
om vægttab.

Rygning 
I 2013 har få medarbejdere igen 
kvittet smøgerne og nogle med 
hjælp fra Rynkeby. 

Rygning er meget usundt og på 
ingen måder foreneligt med en 
sund virksomhed, derfor vil vi 
fortsat hjælpe rygere til at blive 

røgfrie. I 2014 vil vi fortsat støtte 
medarbejdere, som ønsker at blive 

røgfrie. 

DHL og Søsletteløbet
Rynkeby tilbyder gratis deltagelse i de 
to motionsløb DHL og Søsletteløbet, og 
begge løb har ca. 60 tilmeldte med fra 
Rynkeby. Søsletteløbet foregår i lokal-
området og her er der både mulighed 
for gå, løb og cykeltur og medarbejderne 
har mulighed for at invitere familien med 
til sport.

DHL er en løbestafet i Odense, hvor hold 
på 5 løbere skiftes til at løbe 5 km. Her 
inviterer Rynkeby alle medarbejdere til 
en hyggelig aften med grill og motion. 
Hvert hold modtager en ”madkasse” 
med mad, drikke og snacks til 5 perso-
ner. Rynkebys medarbejdere donerede 
13 madkasser til Reden, der er en 
frivillig organisation, der støtter socialt 
udsatte kvinder. 

 
Kostomlægning 
Rynkeby tilbød i 2013 alle overvægtige 
medarbejdere et gratis kostomlæg-
ningsforløb gennem slankedoktor.
dk, som er en internetbaseret diætist 
rådgivning. Forløbet startede med råd 
og vejledning fra klinisk diætist Anna 
Munksø og medarbejdere kunne som 
noget nyt invitere en ven/veninde eller et 
familiemedlem med til en favorabel pris. 
21 medarbejdere tog i mod tilbuddet og 
mange oplevede hurtigt, at de fik mere 
energi fordi blodsukkeret blev holdt 
mere stabilt. 

”Mange spiser alt for få  
måltider – så når I lægger  

koststilen om, går I ikke rundt 
og er sultne hele tiden!” 

Anna Munksø, slankedoktor.dk
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Brændstofforbrug
I forhold til 2012 fik vi et merforbrug af 
diesel i 2013. Vi opnåede et snit på 2,91 
km/L diesel i forhold til året før, hvor vi 
realiserede ca. 3 km/L, hvilket modsva-
rer et merforbrug på ca. 3%. 

Nye regler, der gør det muligt at laste op 
til 54 tons er årsagen til denne stigning. 
Men da vi har øget vægten med 7-12% 
ved at ændre vores transportmateriel fra 
6 til 7 akslede køretøjer har vi reelt haft 
et fald i brændstofforbrug pr transpor-
teret ton. 

Den øgede vægt pr transport har givet 
tilsvarende mindre transporter ud fra 
fabrikken, hvilket yderligere har den 
fordel, at vejnettet belastes mindre. 

I 2014 fokuseres der derfor på at udnytte 
et forslag om at øge totalvægten yder-
ligere til 56 ton, et forslag som ikke er 
endeligt godkendt af trafikstyrelsen.

3. Tema: MILJØ

Rynkeby fik i 1990 miljøgodkendelse til 
produktion af ca. 85 mio. liter juice/saft 
pr. år. Ved revurdering af godkendelsen 
i 2004 blev der samtidig givet godken-
delse til en produktionsudvidelse op til 
ca. 150 mio. liter juice/saft pr. år. 

På grund af Rynkebys fortsatte ekspan-
sion har vi i december 2013 samtidig 
med den lovbestemte revurdering af 
miljøgodkendelserne fra 1990 og 2004 
fået godkendelse til en produktion på 
250 mio. liter juice/saft pr. år. 

For overskuelighedens skyld er virksom-
heden og kommunen blevet enige om at 
sammenskrive godkendelserne fra 1990 
og 2004 i en ny godkendelse, der samti-
dig behandler ansøgningen om godken-
delse til produktionsudvidelse. 

I forbindelse med den nye miljøgodken-
delse er der blevet udarbejdet en VVM-
screening af produktionsudvidelsen. 
Screeningen har ikke givet anledning til 
at kræve en VVM-redegørelse, og der 
har ikke været indvendinger fra beboere 
eller andre myndigheder i forbindelse 
med den nye miljøgodkendelse, der er 
gældende til 2023. 
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El-forbrug
Den gode trend i Rynkebys elforbrug 
fortsatte i 2013, dog med en marginal 
stigning. Trenden er især sikret gennem 
forbedringer på følgende områder:

Mere effektiv drift af trykluftanlæg med 
løbende tætning af lækager  og fokus på 
nedlukning af trykluft i den enkelte afde-
ling efter endt produktion, hvilket giver 
færre drifttimer på vores kompressorer, 
og dermed mindre elforbrug.

I 2013 har vi valgt at fokusere på for-
øgelse af linjeeffektiviteten. En højere 
linjeeffektivitet giver et mindre gasfor-
brug og elforbrug, da tomgangsdriften 
reduceres.

Forøgelse af linjeeffektiviteten ved at:

n	 Træne, fastholde og udvikle det lærte  
 i LEAN-processen

n	 Udføre systematisk operatør- og 
 teknikervedligeholdelse (TPM)

n	 Daglig opfølgning på stoprapporter  
 og fokus på indsatsområder til 
 forbedring af driften

n	 Tavlemøder i produktionen, hvor der  
 følges op på mål, og alle bidrager  
 med forbedringsforslag (blå sedler)

DEN GODE TREND I  
REDUKTION AF ENERGIFORBRUG 
FORTSÆTTER I PRODUKTIONEN

I 2013 tog vi et nyt kølelager i drift, og i 
2014 lukkes gamle kølelager ned, hvilket 
sammen med fokus på stop af kølekom-
pressor i weekenden, vil føre til en yder-
ligere reduktion af elforbruget i 2014.
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ELFORBRUG  
 i kWh pr. 1000 liter produkt og

 linjeeffektivitet

2010 2011 2012 2013

60,9 57,11 48,56 50,4

52 52

Elforbrug pr. 1000 liter produkt

Linjeeffektivitet i %

60,5 61,6

SPILDEVAND 
OG VANDFORBRUG

2010 2011 2012 2013

0,983 0,937 0,77 0,74

Spildevand og vandforbrug
Selvom vi havde et stort fald i spilde-
vandsforbruget i 2012, har vi i 2013 
formået at fortsætte denne trend.

De væsentligste årsager er øget brug af 
pigging, hvor produkt og vand separeres 
i rørstrengene ved produktskift. Pigging 
er nu installeret både på tappelinjer og 
råvaretanke, hvilket foruden besparelse 
på spildevand også har givet mindre 
produktspild.

En anden årsag til fald i spildevand er 
at ændringerne i rengøringsrutinerne i 
blanderiet i 2012 har haft en helårs  
effekt i 2013.

Naturgas
Rynkebys gasforbrug pr produceret ton 
er uændret sammenlignet med 2012. 
Der er foretaget optimeringer i 2013, 
som skulle påvirke forbruget i nedadgå-
ende retning i 2014.

Vi har fokuseret på effektiv drift/ud-
nyttelse af blandetanke ved hjælp af 
effektivt vandskyl mellem blandinger og 
herved flere blandinger mellem rengø-
ringer, så vi minimere forbruget af både 
kemikalier og gas til rengøring.
Desuden har vi efterisoleret bygninger 
i forbindelse med udskiftning af tagbe-
lægning (fra 150 til 375 mm).

Installationen af en røggasveksler på 
vores skorsten har desuden givet en øget 
kedelvirkningsgrad på 3%.

GASFORBRUG 
i ton pr. 1000 liter produkt

2010 2011 2012 2013

7,77 7,34 5,82 5,82



Vi skal efterleve FN’s konventioner og princip-
per, som blandt andet er defineret i UN Global 
Compact. Det vil sige, at vi skal arbejde efter bæ-
redygtige principper og søge løsninger, der tager 
hensyn 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 højrisikolan-
de, vi samarbejder med.

Rynkeby går skridtet videre, når det gælder socialt 
ansvar.  Vi er med i en række frivillige aktiviteter, 
som er med til at forbedre en række sociale og 
miljømæssige 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 problemstillin-
ger, som vi står over for i både ind- og udland. 

 Vi har personalepolitikker, der bl.a. sikrer alle 
vores medarbejdere udviklingssamtaler, 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 alder, race, køn, religion, 
og nationalitet. Vi rummer mennesker, der trods 
nedslidning, 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 udstillingsvindue 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. CS

R
-p

ol
iti

k
K

om
m

un
ik

at
io

ns
- 

og
 m

ar
ke

tin
gp

ol
iti

k

På Rynkeby betragter vi en 
økonomisk sund forretning som 
en forudsætning for langsigtet 
bæredygtighed. Uden indtjening 
kan virksomheden ikke eksiste-
re. Derfor anvender vi markeds-
føring 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 anstæn-
dig og lødig markedsføring og 
kommunikation med vores inte-
ressenter. I dagligdagen kalder 
vi det »Fair Speak«, og udtrykket 
dækker bl.a. over korrekt infor-
mation, 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 typer 
kommunikation med vores inte-
ressenter, og på den måde kan vi 
altid se hinanden i øjnene. Vores 
mål er, at Rynkeby ikke skal have 
nogen sager eller påtaler fra 
myndighederne omhandlende 
vildledning af forbrugerne. 
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U- eller letforarbejdet frugt og grønt er ofte sun-
dest, og forbrugerne bør spise mindst 600 g frugt 
og grønt dagligt. En stor del af Rynkebys produkter 
kan indgå 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 
anbefaler. 

Vand er den sundeste drikkevare. Alligevel 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 medarbejdere. Det er 
vores klare overbevisning, at motion og sund kost 
påvirker både arbejds- og fritidslivet i en positiv 
retning, og vi støtter gerne op om arrangementer, 
der er med til at fremme sundhedstilstanden.

Vi har sat os en række sundhedsmål, som vi arbej-
der 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 understøtter vores 
sundhedsmål. 

RYNKEBYS 
CSR-POLITIKKER
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Rynkeby stiller både etiske 
og kvalitetsmæssige krav til 
leverandørerne og  gør vo-
res bedste for at sikre, at de 
internationale rettigheder 
i UN Global Compact samt 
kvalitets- og fødevaresik-
kerhedsaftaler overholdes. 

Vi ved godt, at vi som en lille 
virksomhed ikke kan løse 
verdenssamfundets sociale 
problemer, men vores fokus 
på bl.a. menneskets ret-
tigheder i højrisikolande er 
med til at sikre, at kravene 
overholdes. 
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Rynkeby producerer drikkevarer 
og andre flydende frugtbaserede 
produkter på fabrikken i Ringe. 
Arbejdet udføres på ansvarlig vis 
og med hensyntagen til medar-
bejdernes sikkerhed, sundhed og 
trivsel. Det gælder også for vores 
eksterne personale og gæster.
Vi værner om et godt arbejds-
miljø, som vi mener er udgangs-
punktet for en god og effektiv 
produktion. 

Sikker arbejdsplads
Rynkeby vil være en ansvarsbe-
vidst arbejdsplads på arbejdsmil-
jøområdet, og vi vil som mini-
mum overholde gældende 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, herun-
der myndigheder og samarbejds-
partnere, omkring virksomhe-
dens arbejdsmiljøaktiviteter. 

Træning og uddannelse
Vi vil informere, træne og ud-
danne vores medarbejdere til at 
handle i overensstemmelse med 
vores regler for arbejdsmiljø og 
arbejde for at sikre en arbejds-
miljøbevidst 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 handlingsplaner for, hvor-
dan vi forbedrer vores arbejds-
miljøarbejde.

Tæt på og arbejdsulykker
Vi vil etablere og vedligeholde 
procedurer for at kunne håndtere 
»tæt på« situationer og arbejds-
ulykker effektivt. Vi vil også sikre, 
at entreprenører og gæster er 
bekendte med og overholder 
relevante krav i vores arbejdsmil-
jøledelsessystem. 

Trivsel
Vi vil aktivt arbejde for, at vores 
medarbejdere trives, og at ingen 
føler sig udenfor på arbejdsplad-
sen. 

Alle ledere og medarbejdere 
bliver orienteret om Rynkebys 
fem værdier, og alle ansatte skal 
efterleve disse. Skulle der allige-
vel være medarbejdere, som ikke 
trives eller bliver diskrimineret, 
sætter vi en forebyggende og 
korrigerende indsats i gang.   
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Rynkeby har en målsætning om at blive en grønnere og 
mere bæredygtig virksomhed.  Det betyder, at vi skal 
undgå spild, optimere vores processer og altid søge den 
mest bæredygtige løsning. I praksis betyder det, at vi afve-
jer, hvor vi kan hente de største miljøgevinster, og så retter 
vi vores fokus derefter.

Energi
Vi skal spare på energien, og vi arbejder altid for energirig-
tige 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, råvarer samt 
andre former for ressourcer i forbindelse med vores drift. 

Vi sikrer desuden, at vores affald 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 miljø-
standarder.

Klimaforandringer
Vi bidrager til at minimere den globale opvarmning ved 
løbende at arbejde på at reducere udledningen af driv-
husgasser. Det sker blandt andet gennem vores fokus på 
ressourcer og energioptimeringer. 
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FN GLOBAL COMPACT

FN Global Compact er baseret på internationale  
konventioner inden for menneskerettigheder, arbejds-
tagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. 

Kernen i Global Compact er de 10 principper for  
samfundsmæssig ansvarlighed. Global Compact har to 
formål, dels at opfordre virksomheder til at støtte op 
om og implementere de 10 principper i deres praksis og 
dels at opfordre virksomheder til at bidrage med frivillige 
initiativer til at fremme FNs mål om bæredygtighed. 

Global Compact henvender sig til både store og mindre 
virksomheder.

De 10 principper i Global Compact:

Menneskerettigheder
1. Virksomheden bør støtte og respektere beskyttelsen af 
 internationalt erklærede menneskerettigheder; og
2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 
 menneskerettighederne

Arbejdstagerrettigheder
3. Virksomheden bør opretholde foreningsfriheden og effektivt 
 anerkende retten til kollektiv forhandling;
4. Støtte udryddelsen af alle former for tvangsarbejde; og
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde; og
6. Afskaffe diskrimination i relation til arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø
7. Virksomheden bør støtte en forsigtighedstilgang til 
 miljømæssige udfordringer;
8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed; og
9. Opfordre til udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Anti-korruption
10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, 
 herunder afpresning og bestikkelse.
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2010 2011 2012 2013 Mål i 2014

2010 2011 2012 2013 Mål i 2014

Værdier

Fair Speak

Ledelse

SGF

SGF

Code of conduct

Certificeringer

Lokalsamfund

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Medarbejdertilfredshed

Psykisk arbejdsmiljø

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

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)

Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

0 0

4,1 Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

63,0% 75,0%

70,0% 90,0%

100% 100%

0 Majors 0 Majors

1 0 klager

15% 12%

4,1 Min 4,0

4,1 Min 4,0

1% 0%

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

4,4 Min 4,5

1 uge (+ 1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

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

271 Max. 300

811 Max. 700

667 Max. 700

Kundetilfredshed B2B – Factumanalyse kolonial Nr. 4 Ikke målt Nr. 4 ikke målt Top 3

Kundetilfredshed B2B – Factumanalyse Køleprodukter Nr. 1 Ikke målt Ikke målt ikke målt Top 3

Medarbejdersundhed Andel medarbejdere med fysiske 
gener i bevægeapparatet

71% Ikke målt Ikke målt 68% Max. 35%

Medarbejdersundhed Andel rygere 23% Ikke målt Ikke målt 16% Max. 15%

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

Antal cigaretter GS/dag 11 stk. Ikke målt Ikke målt 13 stk. Max. 10 stk.

Andel »Meget overvægtige« 23% Ikke målt 32% Max. 18%Medarbejdersundhed

Andel »overvægtige« 30% Ikke målt Ikke målt

Ikke målt

23% Max. 22%

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

46% Ikke målt Ikke målt 72% Min. 57%

Medarbejdersundhed

Andel medarbejdere, der deltager i 
DHL-stafetten*

38% 42% 30% 31% Min. 50%Medarbejdersundhed

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

50% Ikke målt Ikke målt 44% Min. 60%

Miljømål Brændstofforbrug (lastbiler) 2,73 km/l 2,96 km/l 3,00 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 50,4 kWh Max. 53,96kWh

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

Miljømål Spildevand pr. ton produkt 0,983 m3 0,937 m3 0,77 m3 0,74 m3 Max. 0,85 m3 

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

17,0 kg 16,52 kg 13,1 kg 12,9 kg Max. 14,56 kg

Miljømål Gasforbrug   7,12 m3 7,568 m3 7,336 m3 5,82 m3 Max. 6,408 m3

Miljømål Råvaresvind af råvareforbrug 2,44% 2,07% 1,61% 1,50% Max. 2,10%

Miljømål Emballagesvind af emballageforbrug 1,45% 1,25% 0,88% 0,98% Max. 1,05%

12Registrerede  - mindre uheld (uden 
fravær)

Registrerede arbejdsulykker

Forbrugersundhed

Førstehjælp

Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed

Arbejdssikkerhed 

Involvering i lokale 
arrangementer

Forbrugersundhed

Andel deltagere (incl. familiemedle-
mmer) 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

30% Min. 100 incl. 
familie eller 

50%

30% Min 80%

26% Min 80%

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 

brug af hjerte-
starter

Min. 1 gang 
pr. år

31 + 100

3 0

56 6 4 0
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