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VI UDLEVER ANSVAR FOR  
HINANDEN OG FOR VORE  
OMGIVELSER

Denne rapport vil gennemgå Rynkebys CSR status for aktiviteter i 
2015 på baggrund af det fælles kommitment, som afspejles i vores 
CSR-politik.

Det er vigtigt for os, at Rynkeby Foods igen i år tilslutter sig de ti 
principper i FN’s Global Compact for områderne menneske- og 
arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption. 

I denne årlige rapportering beskriver vi vore handlinger for at in-
tegrere principperne i Global Compact til vores forretningssystem, 
-strategi, -kultur og daglige arbejde.  Det er afgørende for os, at vi 
åbent og ærligt kommunikerer til medarbejdere, kunder, forbrugere 
og samarbejdspartnere.

Med Team Rynkeby har vi i dag verdens største cykelvelgørenheds-
event, der både fremmer folkesundheden og samtidig støtter et godt 
formål i 5 lande. Ud over mange skolebørns fysiske aktiviteter til 
Team Rynkeby Skoleløbet, har over 50% af vores ansatte deltaget i 
årets event. 

I 2015 har ansvarlighed hos leverandører været i fokus, og vi satte 
mennesket i centrum. Ansvarlighed har også været grundlaget for 
et endnu større sundhedsfokus blandt vore medarbejdere. Det har 
udmøntet sig i fremgang i medarbejdernes motivation og trivsel.
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OM RYNKEBY FOODS A/S 
Regnskab 2015:  
Markedsleder i de Nordiske markeder

Rynkeby Foods er med God Morgon, Rynkeby og In-
nocent mærkerne markedsledende i Danmark, Sverige, 
Finland og godt repræsenteret i Norge. I Sverige og 
Finland og Norge foregår hovedparten af kontakten til 
slutkunderne igennem vores søsterselskaber i Arla 
Foods gruppen. I Danmark har Rynkeby selv den direkte 
kontakt til slutkunderne.
Strategien er at udbygge/øge mærkevare positionerne 
i de nordiske lande over de kommende år, og der er 
igangsat aktioner med henblik på at støtte op om denne 
ambition. 
Konkurrencemæssigt er fokus på at øge brandværdi-
erne via marketinginvesteringer i markeder, øget fokus 
på produktudvikling og samtidigt at holde fortsat fokus 
på effektiviseringer på tværs af værdikæden. 
Herudover vil forøget indsats på virksomhedens 
værdigrundlag og specielt vinderkultur blive udbygget 
yderligere i de kommende år (se senere herom).

Rynkeby Foods A/S – Udvikling
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UN GLOBAL COMPACT

 Virksomheden bør: Forankring hos Rynkeby

Menneske-
rettigheder

1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt  
erklærede menneskerettigheder og 

Forretningen
CSR politik
Ansvarligt indkøb
Leverandørpolitik
Mennesker

2. Sikre, at den ikke medvirker til krænkelser af 
menneskerettighederne. 

Arbejdstager-
rettigheder

3. Opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende  
retten til kollektiv forhandling;

Forretningen
CSR politik
Mennesker
Arbejdsmiljøpolitik
Ansvarligt indkøb
Leverandørpolitik

4. Bekæmpe alle former for tvangsarbejde;

5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde og

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

Miljø 7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer; Forretningen
CSR politik
Ansvarligt indkøb
Leverandørpolitik
Miljøpolitik

8. Tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed og

9. Opfordre til udvikling og udbredelse af miljøvenlige teknologier. 

Antikorruption 10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning  
og bestikkelse.

Forretningen
CSR politik
Leverandørpolitik
Ansvarligt indkøb
Mennesker

Rynkeby Foods har siden januar 2011 været 
tilsluttet UN Global Compact’s 10 princip-
per, som skal fremme etisk forretnings-
adfærd. Vi er desuden medlem af Global 
Compacts nordiske netværk, som er et 
nordisk forum for diskussioner om imple-
mentering af Global Compact.

UN Global Compact er baseret på internati-
onale konventioner inden for menneskeret-
tigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbe-
skyttelse og antikorruption. 

Compact har to formål, dels at opfordre 
virksomheder til at støtte op om og imple-
mentere de 10 principper i deres praksis og 
dels at opfordre virksomheder til at bidrage 
med frivillige initiativer til at fremme FN’s 
mål om bæredygtighed.

De 10 principper er godt forankret i Ryn-
keby’s CSR program vedr.  forretning, miljø, 
mennesker og sundhed, som det fremgår 
nedenfor.

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 højrisikolande, 
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 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. C
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RYNKEBY FOODS A/S – UDVIKLING

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

Ansvarlig og udviklende ledelse
I Rynkeby er vores største aktiv vores 
dygtige medarbejdere, og vores frem-
tidige vækst skal primært drives via 
udvikling af de ansatte, vi har i dag. 
Dette er vores grundholdning i ledelsen, 
og ikke bare noget vi siger for udadtil at 
virke som en attraktiv arbejdsplads. 

Vi har i 2015 startet et talentudviklings-
program i Rynkeby, hvor vi har udvalgt 
en gruppe talenter, som får særlig 
udviklings-/ uddannelsesopmærksom-
hed samt øget top management bevå-
genhed. Formålet er at øge værdien af 
den enkelte medarbejder, men også at 
skabe en intern rekrutteringsfødekæde 
på tværs af lande og funktioner, der kan 
være med til at påvirke den fremtidige 
kultur i Rynkeby positivt. 

Vi har i mange år haft fokus på vinder-
kultur, som en naturlig del af at være en 
virksomhed, der konstant skal øge sine 
resultater i et meget konkurrencepræget 
marked.  Denne vinderkultur træner 
vi løbende overalt i virksomheden og 
har de seneste år haft flere afdelinger 
på teambuilding. Dette er blandt andet 
foregået ude i en skov sammen med 
tidligere elitesoldater. Og med et klart 
formål om at udvikle og flytte grænser 
både hos det enkelte individ og hos hele 
gruppen, har opsætningen været som en 
Olympiade, hvor vi på tværs af virksom-
heden har konkurreret og trænet vores 
vinderkultur på samme måde, som vi 
gør til hverdag i mellem teams i samme 

afdelinger, uanset om det er produkti-
onsholdene eller salgsteamene. 

Vi træner og konkurrerer mod hinanden 
for at udvikle os, men vi vinder sammen 
som virksomhed. 

I 2015 gennemførte vi en historisk stor 
teambuildingøvelse i Rynkeby, da vi fik 
over halvdelen af de ansatte trænet og 
udviklet til at kunne cykle fra Ringe til 
Paris for at hjælpe med at samle penge 
ind til børn med kræft gennem Team 
Rynkeby.  Dette har ud over at øge sam-
menholdet også givet den enkelte en 
personlig udvikling og for nogen været 
starten på et bedre og sundere liv. 

Ledelse hos Rynkeby går ud på at 
gøre en forskel  - både for den enkelte 
medarbejder og for virksomheden. I 
Rynkeby går vi på arbejde for at vinde, 
og vi er meget bevidste om vores ansvar 
som markedsledende juiceproducent i 
Norden.

 – Vi skal gøre Norden sundere ved 
konstant at udvikle friskere og sundere 
produkter. 
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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

Vi træner og konkurrere mod hinanden for 
at udvikle os, men vi vinder sammen som 
virksomhed. 
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sygedage og er lettere at fastholde – og 
det kan måles på bundlinjen.

Set med forskningsmæssige øjne, er 
CSR tilgangen i Rynkeby faktisk ret unik. 
For hvor størstedelen af de store, danske 
CSR-orienterede virksomheder typisk 
har fokuseret deres CSR i deres corpo-
rate branding og kommunikationsafde-
ling, så har Rynkeby taget udgangspunkt 
i deres vigtigste resource – medarbej-
derne. Denne integrationsstrategi er 
faktisk rigtig godt tænkt. Det er 
nemlig alt andet lige lettere 
at tiltrække kompetente 
medarbejdere til store 
CSR-virksomheder 
i København som 
f.eks. Novo Nordisk i 
forhold til at få dem 
til en mellemstor 
virksomhed i en 
lille, sydfynsk by 
som Ringe. Her 
har en stærk 
CSR-forankring 
i medarbejderne 
været med til at 
gøre en forskel 
– og ikke kun 
i rekruttering, 
men også i 
fastholdelse og 
udvikling. 

Hvor bør 
Rynkeby’s 
CSR-rejse 
så tage 
dem hen 
nu? 
Næste 
step 
vil 
ty-

Annabeth Aagaard (ph.d., cand.merc.) er 
lektor på Aarhus Universitet på Institut 
for forretningsudvikling og teknologi, 
hvor hun forsker og underviser indenfor 
strategisk ledelse, bæredygtighed, inno-
vation og forretningsudvikling. I hendes 
forskning og publikationer indenfor CSR 
stødte hun på Rynkeby som casevirk-
somhed. Et ‘møde’ som hun fortæller 
om nedenfor.

Rynkeby er et rigtig interessant eksem-
pel på CSR i praksis. Mange af de kendte 
CSR spillere på det danske marked er 
typisk store, globale organisationer med 
separate CSR afdelinger og eget CSR 
budget. Rynkeby derimod er en lille 
spiller på det globale marked og er med 
sine 200 medarbejdere, hvad man reelt 
vil betragte som en mellemstor virksom-
hed i DK. På trods af dette er Rynkeby’s 
CSR brand stærkt i Norden bl.a. grundet 
Team Rynkeby, og deres store fokus på 
og donationer til Børnecancer. Med den 
slags bevågenhed er det nødvendigt, 
at virksomheden agerer ansvarligt - og 
ikke kun på isolerede events, men som 
en virksomhed der er del af et helt øko-
system af interessenter. 

Set med professionelle øjne er Ryn-
keby nået langt på CSR agendaen. Især 
når man holder det ret begrænsede 
CSR-budget og de få medarbejderres-
sourcer, der var afsat i starten af deres 
CSR-rejse, overfor omfanget af de CSR-
aktiviteter Rynkeby har gennemført som 
del af deres CSR strategi. Disse aktivi-
teter vedrører både aktiviteter i forhold 
til en mere bæredygtig forsyningskæde, 
bæredygtige emballager, reduktion af 
energi- og vandforbrug og spildevands-
udledning, ansvarlig markedsføring og et 
ekstensivt trivsels- & sundheds medar-
bejderprogram for blot at nævne nogle. 
Sidstnævnte har haft en interessant 
‘bonus-’ og bundlinjeeffekt, idet gladere 
og sundere medarbejdere har færre 

pisk være en endnu større forankring 
af CSR igennem hele værdikæden og 
med underleverandører, ligesom en 
evaluering af CSR’s effekt på bundlin-
je, forretnings- og markedsudvikling 
kunne være med til at sikre et optimalt 
match imellem de CSR-aktiviteter, 
der igangsættes, og den strategiske 
forretningsudvikling virksomheden 
ønsker. Men ligegyldigt hvad bliver 
det spændende at følge, hvor Rynkeby 
‘cykler’ hen…

CSR DREVET GENNEM  
MEDARBEJDERE

Annabeth Aagaard forsker og underviser 
indenfor strategisk ledelse, bæredygtighed, 
innovation og forretningsudvikling.
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MISSION: 
Vi er ansvarlige i alt, hvad vi gør, og  

garanterer naturlige frugt- og grøntsags- 
produkter i høj kvalitet på en bekvem måde. 

STRATEGI 2016-2020

VISION: 
Vi gør det nemt for alle at nyde et  

glas af naturens frugter og grøntsager  
fra Rynkeby hver dag.

Lønsom vækst gennem  
stærke brands i Norden

Opbygge brand  
præference

3 stærke brands

2020 Ambition

Must Win battles

Erobre Norden

Stærk CSR aktivitet

Verdensmestre  
i Norden

Styrke  
uafhængighed

1 2 3

MISSION, VISION OG STRATEGI 2020
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Som ansvarlig producent er det vo-
res vigtigste opgave at sikre, at vores 
produkter er sikre at indtage. Det har 
vi sørget for i mange år ved god styring 
af råvarer, forsyning, hygiejne, produk-
tion og færdigvarer via vores ISO 22000 
certificerede ledelsessystem. 

Men på grund af kundekrav har vi i 
2015 valgt at opgradere certificeringen 
til FSSC 22000, som er en GSFI (Glo-
bal Food Safety Initiative) anerkendt 
standard. 

De skærpede krav i denne standard 
har bl.a. betydet, at virksomheden skal 
sikres mod terror, f.eks. forure-ning af 
vores produkter eller brandstiftelse. For 
at leve op til de nye krav, er der indført 
adgangskontrol på hele virksomheden, 
så personer udefra IKKE kan få adgang 
til hverken råvarer, produktion, lager 
eller andre bygninger uden forudgående 
tilladelse.  Det har været en stor opgave 
at gennemføre, og har bl.a. medført 
installering af nye adgangskontrollerede 
porte og døre.

Selve certificeringen blev gennemført 
over 2 dage i november, og medførte et 
flot resultat med kun en enkelt mindre 
afvigelse. 

Reklamationsbehandling og  
tilbagekaldelse
Til trods for god styring af hele for-
syningskæden og processerne samt 
kontroller af vores råvarer og produkter, 
både før, under og efter produktion, får 
vi stadig henvendelser fra forbrugerne, 
som ikke er tilfredse med vores produk-
ter af forskellige årsager. 

I 2015 havde vi en enkelt større sag med 
tilbagekaldelse af Rynkeby Naturig Tra-
nebær pga. skimmel i produkterne.  Vi 
har efterfølgende evalueret tilbagekal-
delsesprocessen og kunne konstatere, at 
procedurerne virkede tilfredsstillende. 

Tabellen nedenfor viser også, at der er 
stor forskel på forbruger adfærd i de 
nordiske lande. Salget (målt på antal 
liter) har i Danmark været ca.  dobbelt 
så højt som i Sverige. Alligevel har vi 
modtaget  næsten dobbelt så mange re-
klamationer fra svenske kunder i forhold 
til fra danske kunder.

Nøgletallet for forbrugerreklamatio-
ner fra det danske marked steg i 2015. 
Stigningen skyldes primært tranebær 
sagen samt 2 sager med brunfarvning 
af produkter pga. utæt emballage. Disse 

sager udgør næsten en fjerdedel af alle 
reklamationer i Danmark i 2015. 

Forbrugerreklamationer på vores 2 an-
dre store markeder, Sverige og Finland, 
er ligeledes steget.  

I Sverige og Finland sælges der, modsat 
i Danmark, primært juice med frugtkød. 
Størstedelen af de svenske og finske 
reklamationer går på for meget frugtkød 
i produkterne. Rynkeby har allerede gen-
nemført flere tiltag for at optimere på 
fordelingen af frugtkød, men der arbej-
des fortsat med problemstillingen. 
Derudover har vi haft en del henvendel-
ser på produkter, hvor kartonet ”buler”. 
Kunderne tror, at der er tale om gæring 
af produktet, men dette er ikke tilfældet. 
Det er kartonet, der er for ustabilt. Vi 
arbejder på at finde årsag og muligheder 
for forbedringer. 

Ingen af de modtagne forbrugerrekla-
mationer udgjorde en risiko for fødeva-
resikkerheden, hvilket er vores primære 
mål omkring reklamationer. 

SIKRE PRODUKTER  
– OG SIKKER PRODUKTION

REKLAMATIONER

Danmark

Sverige 

Finland  

Reklamationer pr. 100 mio ltr.
MÅL

908

89

304

2011

1070

2161

429

2012 2014

227 

845

816

2015 2016

319 max. 300 

 1057  max. 700

1070 max. 700

2013

271 

 811

667

Dette foto er brugt i 2013 udgaven - kan der 
skaffes et lignende foto fra produktionen 
som er nyere, eller må vi bruge dette?

Kvalitetsafdelingen holder øje med, at 
kvalitetsopgaver udføres tilfredsstillende.
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Ansvarlighed i den globale  
råvareindustri
Juiceindustrien er i særdeleshed en 
global forretning, hvor råvarer kommer 
fra hele verden. Efterspørgslen i EU er 
steget til et så højt niveau af visse råva-
rer, at andelen af importen vil udgøre en 
større andel af behovet. Det er tilfældet 
for det mest handlede juicekoncentrat 
- appelsin, men også grapefrugtkoncen-
trat og ananas er blandt de mest popu-
lære smage, ligesom passion, tranebær, 
mango og guava. Brasilien leverer langt 
over 80% af EU’s behov for appelsinkon-
centrat.
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 vi 
konstant vil holde 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. 

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 
samt dækker blandt andet områderne: 
Overholdelse af den til enhver tid gæl-
dende lovgivning, menneskerettigheder, 
arbejdstagerrettigheder, god etik og krav 
om ingen børnearbejde.

SGF/IRMA og Code of Conduct
SGF (Sure Global Fair) er en tysk 
brancheorganisation, som certificerer 
frugtavlere og leverandører i ca. 60 
lande af råvarer for ægthed og kvalitet af 
råvarer samt Code of Conduct (menne-
skerettigheder, arbejdstagerrettigheder 
og antikorruption). Vi oplever dog, at der 
generelt er flere råvareleverandører, 
som fravælger medlemskab af SGF. Det 
mindre fald på 2% point fra 2014 til 2015 
skyldes, at Rynkeby har introduceret 
flere nye produkter med flere såkaldte 
eksotiske råvarer fra oversøisk oprindel-
se, hvor man oplever mindre grad af SGF 
medlemskab. Mange af de øvrige råva-

rer, hvor der ikke er SGF medlemskab, 
er dog primært fra leverandører, som vi 
har et godt og langt samhandelsforhold 
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 
fortsat på at sikre, at vore leverandører 
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. Vi har 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. 
Vi har ultimo 2015 igangsat kortlægning 
af vores leverandører’s dækning under 
anden 3. parts certificering end SGF i 
forhold til CSR. Når vi kender dette, kan 
vi fastsætte nye mål for strategiperioden 
frem til år 2020, som dermed vil blive 
i forhold til antal leverandører, som er 
SGF eller anden 3. parts certificeret.

ANSVARLIGT INDKØB 

Mål og resultater 2011 2012 2013 2014  2015 MÅL 2020

SGF-leverandører 
af frugt, bær og grønt 69% 71% 63% 65%  63% TBA
SGF-råvarer 
(frugt, bær og grønt) 84% 76% 70% 65% 64% TBA
Code of Conduct underskrevet 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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Rynkeby stiller både etiske og kvalitetsmæssige krav til 
leverandørerne og gør vores bedste for at sikre, at de inter-
nationale rettigheder i UN Global Compact samt kvalitets- 
og fødevaresikkerhedsaftaler overholdes. 

Vi ved godt, at vi som en lille virksomhed på et stort mar-
ked, ikke kan løse verdenssamfundets sociale problemer, 
men at vi, med vores fokus på bl.a. menneskets rettigheder 
samt anti-korruption i højrisikolande, er med til at sikre, at 
kravene overholdes.
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de største æbleavlere kører sine æbler 
direkte til æblefabrikkerne. Alle æble-
avlere producerer og leverer først og 
fremmest til friskfrugtmarkedet, da man 
her får den bedste pris for frugten. Dette 
betyder, at alle æbler håndplukkes. Ar-
bejdsforhold checkes af myndighederne, 
som kommer på uanmeldte besøg. En 
æbleplukkers arbejdstid er typisk 10 
timer pr. dag incl. 1 times frokostpause. 

Der arbejdes 5 dage om ugen og nogen 
gange om lørdagen i kortere tid. Udover 
lønnen betaler avleren for kost og logi. 
Hvis det regner, høstes der ikke æbler. 
Plukkerne kan frit vælge at organisere 
sig i fagforeninger, men gør det typisk 
ikke, og mange plukkere vender tilbage 
til samme avler år efter år.

I Italien har en gennemsnitlig æbleavler 
1-2 hektar, hvilket typisk er et familie-
foretagende. Æbleplukkere arbejder 
typisk 5-6 uger i sæsonen. Der er fri 
adgang til fagforening, men grundet den 
korte periode, vælger de ikke at organi-
sere sig. Æbleplukkerne får kost og logi 
betalt af æbleavleren. Man arbejder 9 
timer om dagen. Æblerne plukkes i en 
kurv, som plukkeren bærer, og denne 
tømmes i en 400 kg boks. Når der pluk-
kes oppe i højden, anvendes en maskine, 
som løfter plukkere op.

Vi mener, at den bedste måde at bidrage 
til at forbedre industrien er, at vi gør alle 
bestræbelser på stedet – det vil sige via 
besøg, hvor vi som ovenfor sætter CSR i 
fokus -  og gennem de relevante organi-
sationer som den europæiske juicefor-
ening AIJN.

Corporate Social Responsibility – fokus 
på æbleråvare fra Polen og Italien
Sidste år i 2014 satte vi særlig CSR-
fokus på vores vigtigste råvare - appelsin 
fra Brasilien. I 2015 valgte vi vores anden 
vigtigste råvare – æble. Vi er meget 
optaget af arbejdsforholdene, der er 
forbundet med æblehøst og –produktion. 
Vi stræber efter at fremstille vores pro-
dukter på den mest bæredygtige måde, 
og vi tolererer ikke misbrug af menne-
skerettighederne. 

Vores ambition er proaktivt at påvirke 
vores leverandører og underleverandø-
rer 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 vo-
res råvareleverandører har underskrevet 
Rynkeby Foods’ Code of Conduct.

Polen er med ca. 30% markedsandel 
for æbleproduktion langt den største 
producent i EU, mens Italien er anden 
størst med ca. 20%. Vi har derfor besøgt 
udvalgte producenter og avlere – både 
større og mindre -  i begge lande for 
proaktivt at følge op på CSR forholdene – 
og fandt ingen kritikpunkter.

I Polen findes op mod 100.000 æbleav-
lere, hvor de fleste er meget små og få 
meget store. Gennemsnitstørrelsen for 
en æbleavler er 5-10 hektarer. Logistik-
flowet er, at de fleste avlere afleverer 
sine æbler hos et såkaldt ”collection 
point” i nærmeste by, som sælger æb-
lerne til æblefabrikkerne (dvs. producen-
terne af æblekoncentrat eller NFC – ikke 
fra koncentrat, som vi køber fra). Kun 

Aim for food security,
health and nutrition

Be environmentally
responsible – protect 
and enhance the  
environment

Ensure economic
viability and share 
value

Respect human rights, 
create acceptable working 
conditions and help  
communities to thrive

Encourage good  
governance
and accountability

Promote access and  
transfer of knowledge,  
skills and technology

Samarbejdet med AIJN  
omkring en CSR platform 
fortsætter

Rynkeby fortsætter samarbejdet med 
den europæiske juiceforening AIJN om 
en CSR platform, for at udvikle CSR 
arbejdet i hele juiceindustrien. I samar-
bejdet deltager også andre interessen-
ter i den europæiske juiceindustri, bl.a. 
producenter og NGO’er.

I 2015 er antallet af samarbejdspart-
nere er steget væsentligt - hele 14 nye 
medlemmer, som repræsenterer hele 
forsyningskæden og NGO’er, har tilslut-
tet sig samarbejdet. Samtidig er der nu 
nedsat en styregruppe samt etableret 
en arbejdsgruppe, der skal gå mere i 
dybden med appelsinproduktion i gene-
relt, og  i særdeleshed i Brasilien, som 
er verdens absolut førende, når man 
taler om dyrkning af appelsiner. 

Juice CSR Platform blev dannet i 2013 
som et projekt med støtte fra EU. 
Arbejdet blev, og bliver stadig ledet og 
faciliteret af Den europæiske juicefor-
ening, AIJN. I 2015 blev platformen 
uafhængig af EU midler og drives nu via 
de tilsluttede virksomheder og NGO’er. 

Rynkeby Foods A/S har deltaget i plat-
formen siden den spæde begyndelse. 
Læs mere på www.juicecsr.eu
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at være sundhedsanprist ulovligt. Begge 
forseelser var af mindre alvorlig karak-
ter og ikke bevidste handlinger fra vores 
side, og teksterne blev rettet med det 
samme under kontrolbesøget. 

Rynke fortsætter successen
I 2014 genoplivede vi Rynke i TV-rekla-
mer og andre markedsføringselementer. 
Det ville være nemmere og billigere at 
anvende såkaldte opdrættede Hol-
lywood-aber. Men vi mener ikke, at man 
skal anvende levende dyr i reklamer, 
da de kan lide overlast. Vi har derfor i 
stedet valgt at benytte os af den dyre og 
nyeste 3D-teknologi – og Rynke er derfor 
ikke en levende orangutang – men 3D 
animeret. Samtidig har vi valgt at yde 
sponsorater til organisationen ”Save the 
Orangutan”, som yder støtte til at redde 
orangutangerne på Borneo.

I 2015 fulgte vi op på dette i en ny film, 
hvor Rynke lærer at spille på klaver 
og samtidig får en ny ven – pelikanen. 
De kommer godt nok lidt skævt ind på 
hinanden i starten – men de ender med 
at blive gode venner.

Den nye film er naturligvis også produ-
ceret med hjælp af den nyeste 3D-tekno-
logi. Ved redaktionens afslutning havde 
filmen været vist 3 millioner gange på 
YouTube.

vi til stadighed afsøger markedet for 
økologiske råvarer og løbende lancerer 
nye økologiske produkter indenfor såvel 
Rynkeby som God Morgon serierne.

Grøntsager
Den øgede forbrugerfokus på sundhed 
og unødige kulhydrater har medført en 
prioriteret fokus på udvikling af velsma-
gende produkter med et højt indhold af 
grøntsager. En kompliceret proces, med 
store udfordringer inden for sensorisk 
kvalitet – hhv. farve og smag – hvorfor en 
række nye spændende produkter først er 
klar til lancering i 2016.
Selv om vi i 2016 er klar med lancering 
af en serie grøntsagsbaserede produk-
ter, forventer vi at sundhedstrenden hol-
der fremadrettet. Derfor har vi indgået 
flere langsigtede samarbejder med bl.a. 
ernæringseksperter fra Institut for Idræt 

og Ernæring på Københavns Universitet 
og AgroTech i Aarhus, om udvikling af 
nye sunde produkttyper. 

Procesoptimering
Sideløbende med udvikling af nye 
produkter og produkttyper arbejdes der 
med optimering af vore eksisterende 
produkter og produktionsprocesser. 
Dette for at opnå en forbedring af den 
sensoriske kvalitet, bedre vitamin beva-
relse og/eller energibesparelser. 

Ved at ændre lidt i vores pasteurise-
rings- og tappeproces har vi på udvalgte 
aseptisk tappede Rynkeby produkter 
opnået en forbedret farve- og smagskva-
litet gennem hele holdbarhedsperioden, 
og på appelsinvarianterne i disse serier 
vil vi fremadrettet kunne deklarere et 
ikke ubetydeligt indhold af vitamin-C.

FAIR SPEAK UDVIKLING OG  
FOKUS PÅ 
FORBRUGER- 
SUNDHED

Vildledende markedsføring
Vi har i 2015 haft et par tilfælde, som 
vedrører vildledende markedsføring. 

Det første tilfælde drejede sig om, at 
de finske myndigheder fandt, at navnet 
”God Morgon Tropical Mango Passion” 
var vildledende pga. at mango og pas-
sionsfrugt er fremhævet i navnet, trods 
et indhold på ”kun” hhv. 3% og 2% i 
produktet. 

Vi følger Svenska Juiceföreningens 
Vejledning for området, da den er kendt 
og accepteret af myndighederne i både 
Danmark og Sverige. Da den domine-
rende smag i produkter ER mango og 
passionsfrugt, finder vi ikke navnet 
vildledende. Indholdet af mango og pas-
sionsfrugt er i øvrigt angivet i ingredi-
enslisten, som lovgivningen foreskriver. 
Den finske ”sag” endte med en mindre 
navneændring. 

Det andet tilfælde drejer som om, at vi 
i august fik kontrolbesøg fra Fødevare-
styrelsen med fokus på netop markeds-
føring, hvilket er beskrevet andetsted i 
denne rapport. 

Kontrolbesøget endte med, at vi modtog 
2 indskærpelser, som begge omhand-
lede markedsføring af produkter på 
vores hjemmeside, som FVST vurderede 

I 2015 har vores udviklingsafdeling haft 
øget fokus på at udvikle nye velsmagende 
og sundere alternativer indenfor de 
produkttyper, som Rynkeby producerer og 
leverer. Det være sig inden for kaloriere-
duktion og økologi såvel som introduktion 
af flere grøntsager i vores produkter.

Kaloriereducerede alternativer
I 2014 lanceredes en serie af nektar under 
navnet Rynkeby 50, som indeholder 50% 
færre kalorier end sukkersødet nektar 
og frugtdrikke.  Rynkeby 50 er sødet med 
sødemiddel fra Stevia planten. Denne 
serie har haft stor succes, hvorfor den i 
2015 blev udvidet med to nye spændende 
varianter: Rynkeby 50 Blåbær/Granat-
æble og Rynkeby 50 Lemonade.

Økologi
Økologi er også et fokusområde, hvorfor 
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På Rynkeby betragter vi en økonomisk sund 
forretning som en forudsætning for lang-
sigtet bæredygtighed. Uden indtjening kan 
virksomheden ikke eksistere. Derfor anven-
der 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 
markedsføring og kommunikation med 
vores interessenter. I dagligdagen kalder vi 
det »Fair Speak«, og udtrykket dækker over 
korrekt information, som præsenteres på en 
lødig og anstændig måde.

Vi tilrettelægger vores markedsføring, kom-
munikation og adfærd i øvrigt ud fra et etisk 
forsigtighedsprincip. Hvis loven tillader det, 
vil vi også gerne kommunikere de sunde 
historier. 

Vi bruger Fair Speak i alle typer kommunika-
tion med vores interessenter, og på den måde 
kan vi altid se hinanden i øjnene. Vores mål 
er, at Rynkeby ikke skal have nogen sager el-
ler påtaler fra myndighederne omhandlende 
vildledning af forbrugerne. 

Fair speak – eller god og ansvarlig markedsføring – er én af grund-
stenene i vores måde at kommunikere om og reklamere for vores 
produkter på. Og selvom vi bestræber os på, at vores markeds-
føring ikke må være vildledende og produkterne anprist ulovligt, 
er det et område der kan være svært at følge. Det skyldes blandt 
andet, at der kan være forskel på, hvordan den samme lovgivning 
tolkes fra land til land og endda indenfor samme myndighed.
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”Verdens Bedste Nyheder” (VBN) er 
en nyhedskampagne, der formidler 
fremskridt og positive resultater 
fra udviklingslandene. Kampagnen 
bygger på et unikt samarbejde 
mellem FN, Danida og over 100 
danske udviklingsorganisationer, 
og har derudover flere end 100 
virksomhedspartnere. 

VBN står sammen om at fortælle, 
at udviklingssamarbejder skaber 
resultater, at det mange steder går 
bedre, end de fleste tror – og at vi 
sammen kan afskaffe fattigdom.

VBN’s mål læner os op ad FN’s plan for 
at udrydde og bekæmpe fattigdom og 
nød. Planen har 8 konkrete mål, kaldet 
2015 Mål. Og planen virker! Hvert år 
sker der nye udfordringer og fremskridt, 
men det går den rigtige vej.

Rynkeby Foods A/S vil gerne hjælpe 
med at sprede det gode budskab. Vores 
markedsføring kan agere talerør for 
VBN – og øget kendskab, skaber større 
interesse og indtjening for hjælpeorgani-
sationerne – hvilket er hele formålet 
med kampagnen!

VBN’s budskaber hænger godt sammen 
med vores forretning, da vi også 
modtager råvarer fra lande, der har 
problemer som skal bekæmpes. Vi vil 
gerne vise, at vi støtter op om en bedre 
verden for udsatte børn og voksne. Det 
har vi i 2015 gjort ved at kommunikere 
om Verdens Bedste Nyheder på vores 
hjemmeside, på Facebook samt i vores 
personaleblad ”Frugtpressen”. Desuden 
har vi i en periode brugt VBN’s roset i 
vores mailsignatur. 

Mandag den 23. november inviterede 
virksomheder, science centre og 
tekniske gymnasier over hele landet 
ca. 700 grundskole- og gymnasiepiger 
indenfor til Girl’s Day in Science. 

Her kunne de møde kvindelige 
medarbejdere og studerende, der 
har valgt en naturvidenskabelig 
karrierevej, og arbejde med spændende, 
naturvidenskabelige opgaver. 

Rynkeby Foods A/S stod for anden gang 
klar med udfordringer til 35 piger fra 
Midtfyns Gymnasiums naturfaglige 
1.g klasser. Eventen skulle åbne 
pigernes øjne for, at fx laborant- 
eller ingeniøruddannelsen giver 
mange, spændende jobmuligheder. 
Vi udfordrede pigerne med både 
smagstest, tip en 12’er, bland din egen 
juice og en kreativ workshop, hvor 
pigerne skulle komme med idéer til nye 
juicevarianter. 

Ifølge den internationale organisation 
OECD er det kun 2,6 procent af de 
15-årige danskere, der drømmer om en 
fremtid som ingeniør, mod 6,9 procent 
i andre OECD-lande. Samtidig er kun 
en fjerdedel af nye ingeniørstuderende 
i Danmark kvinder. Derfor er det vigtigt 

RYNKEBY FOODS A/S 
SPREDER ”VERDENS  
BEDSTE NYHEDER”

GIRL’S DAY IN  
SCIENCE

at vække kvindernes interesse for 
ingeniøruddannelsen tidligt. 

Tilbagemeldingen fra pigerne og deres 
lærere var meget positiv, og at de havde 
en rigtig spændende dag. Vi forventer at 
fortsætte med at deltage fremover. 

Jet-Net 
Rynkeby Foods A/S har i 2015 
tilmeldt sig Jet-Net, som er et 
landsdækkende netværk for skole-
virksomhedssamarbejde. Netværkets 
formål er at vække, stimulere og 
fastholde børn og unges forståelse for og 
interesse i naturvidenskab og teknologi. 
Jet-Net faciliterer opstart og netværk 
mellem virksomheder og skolerne, men 
derefter er det skolen og virksomheden 
selv, der skal drive samarbejdet. 

Rynkeby Foods A/S har valgt at deltage 
i dette netværk, da vi er en virksomhed 
der er stærkt forankret i lokalområdet. 
Det er vigtigt, at vi viser de unge 
mennesker på det lokale gymnasium, 
hvilke muligheder der findes inden for 
det naturvidenskabelige område. Der vil 
i fremtiden blive brug for kompetente 
ingeniører til fortsat at sikre udvikling 
af både produkter og processer i en 
virksomhed som vores. 
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2015 MÅL
1: Halvere fattigdom og sult

2: Opnå grundskoleuddannelse til alle
3: Øge ligestillingen mellem  

kvinder og mænd
4: Mindske børnedødeligheden med 2/3
5: Mindske mødredødeligheden med 3/4

6: Bekæmpe HIV/AIDS, malaria  
og andre sygdomme

7: Sikre udviklingen af et  
bæredygtigt miljø

8: Globalt partnerskab
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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. Det er tidligere vurderet, at en 
personaleomsætning på 12 % vil tilsikre 
dette ønske. Personaleomsætning måles 
i denne sammenhæng som antal fra-
trådte ift. antal medarbejdere. I 2014 var 
personaleomsætningen på 14%, mens 
den i 2015 er faldet til 12%, hvor især 
god reduktion i logistik/distributionen 
og hos funktionærer er realiseret, mens 
der i produktionen er sket en mindre 
stigning. 
Generelt er der meget stor tilfredshed 
med faldet ift. 2014 og opgaven bliver 
nu at fastholde og om muligt forbedre 
omsætningshastigheden yderligere. 

Medarbejdertilfredshedsanalyse (MTA)
Virksomheden har i en årrække gen-
nemført årlige medarbejdertilfreds-
hedsanalyser (MTA), hvor selve analysen 
indeholder 90 spørgsmål, som skal be-
svares fra en skala fra 1 til 5. Virksom-
hedens mål er, at totalscore for medar-
bejdertilfredshed skal være over 4,0. 

Vi har generelt i de senere år haft en 
rigtig fin deltagelsesprocent i vores MTA, 
og igen i 2015 har 99% af medarbejderne 
besvaret analysen, hvilket er meget 
tilfredsstillende. 

Resultatet af totalscoren endte i 2015 
på 4,2, hvilket er en forbedring på 0,1 
i forhold til 2014. Resultatet er et vejet 
gennemsnit over de emneområder, som 
udgør analysen og alle emneområder 
har enten fastholdt eller forbedret resul-
tatet sammenlignet med 2014.  

Ledelsen er tilfreds med resultaterne, 
og tilskriver det blandt andet vores store 
Team Rynkeby Ringe projekt i 2015 samt 
målrettet fokus på trivsel i produktionen 
med blandt andet Smiley ordning.

For alle områder af forretningen gæl-
der det, at der i de enkelte ansvarlige 
afdelinger enten er eller bliver udarbej-
det handlingsplaner med henblik på at 
trække tilfredsheden op på minimum 4,0 
for alle emne områder. 

Resultaterne af MTA bliver gennemgået 
for medarbejderne, dels på virksom-
hedsmøder for alle medarbejdere og 
dels på afdelingsmøder. På afdelings-
møder fokuseres på resultaterne i de 
respektive afdelinger, og man beslutter, 
hvordan afdelingen selv og med sup-
port fra andre afdelinger, kan forbedre 
resultaterne og dermed medarbejdertil-
fredsheden.  

Der er sat nye mål for den nye stra-
tegiperiode 2016 - 2020. Vi fortsætter 
med endnu mere ambitiøse mål på bl.a. 
medarbejdertilfredshed. 
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Virksomhedens vigtigste ressource er vores medarbejdere og 
derfor prioriterer vi medarbejdernes trivsel, sundhed og jobtilfreds-
hed meget højt i den måde virksomheden drives på, både generelt 
og ledelsesmæssigt. Idet der er en klar sammenhæng mellem at 
opnå de  strategiske mål og resultater som er sat for virksomheden 
Rynkeby Foods A/S. 

Fortsætter på side 22

Rynkeby producerer drikkevarer og andre flydende 
frugtbaserede produkter på fabrikken i Ringe. Arbejdet 
udføres på ansvarlig vis og med hensyntagen til med-
arbejdernes sikkerhed, sundhed og trivsel. Det gælder 
også for vores eksterne personale og gæster.
Vi værner om et godt arbejdsmiljø, som vi mener er 
udgangspunktet for en god og effektiv produktion. 

Sikker arbejdsplads
Rynkeby vil være en ansvarsbevidst arbejdsplads på 
arbejdsmiljøområdet, og vi vil som minimum overhol-
de 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, herunder myndig-
heder og samarbejdspartnere, omkring virksomhe-
dens arbejdsmiljøaktiviteter. 

Træning og uddannelse
Vi vil informere, træne og uddanne vores medarbejde-
re 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 Arbejds-
miljøorganisation, hvorefter vi opstiller konkrete mål og 
handlingsplaner for, hvordan vi forbedrer vores arbejdsmiljø-
arbejde.

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

Trivsel
Vi vil aktivt arbejde for, at vores medarbejdere 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 medarbejdere, som ikke trives eller bliver 
diskrimineret, sætter vi en forebyggende og korrigerende 
indsats i gang. 
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Mangfoldighed 
Virksomheden ønsker i vores medarbej-
dersammensætning i høj grad at afspejle 
det omgivende samfund i alder, race, 
køn, religion og nationalitet i det omfang 
dette der muligt i forhold til eksisterende 
medarbejderskare og ved ny ansættel-
ser. Hvor muligt ønsker vi også at støtte 
op om medarbejdere der får nedsat 
arbejdsevne fx i form af skåne- eller 
flexjob, hvis vi har funktioner der kan 
supportere dette og hvor der måtte være 
relevante og reelle job. 

Seniorpolitik
På Rynkeby er vi stolte over at have en 
god seniorpolitik, som betyder, at fra 
en medarbejder fylder 57 år (8 år før 
pensionsalderen), tilbydes denne årlige 
seniorsamtaler, hvor muligheder og be-
hov om fremtidig arbejdstid, jobfunktion, 
seniorvenlige job, efterløn m.m. drøftes, 
så senioralderen, der regnes fra fem år 
før pensionsalderen, kan planlægges 
bedst muligt under hensyntagen til såvel 
medarbejder som virksomhede. 

Vi føler os overbeviste om, at seniorpo-
litikken understøtter vores klare ønske 
om, at bibeholde og benytte den ældre 
og mere erfarne arbejdsstyrke til glæde 
for virksomheden og alle virksomhedens 
øvrige medarbejdere.

Mobning
Rynkeby Foods A/S har siden 2006 
arbejdet seriøst og ambitiøst med at 
nedbringe mobning på arbejdspladsen. 
Arbejdet har bl.a. resulteret i en politik 
mod mobning og andre indsatser drevet 
af medarbejderne og samarbejdsorga-
ner i virksomheden. Antallet af personer, 
der føler sig mobbede, er faldet fra 16% 
i 2006 til 3% i 2015, 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. Der vil fortsat være fokus 
på at eliminere mobning, og målet er 
fortsat, at ingen skal føle sig mobbede.

Definition på mobning: 
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.

Arbejdsmiljø, trivsel og engagement 
I 2015 har vi haft 2 arbejdsulykker med 
fravær og 22 mindre ulykker uden 

POLITIK OM MOBNING 
MÅLSÆTNING

Vi har som mål, at Rynkeby Foods 
skal være en god arbejdsplads, hvor  
alle medarbejdere trives godt, hvor  

vi respekterer hinanden og hvor vi har  
et sundt og positivt arbejdsmiljø.

Derfor er mobning på vores arbejdsplads  
uønsket og et problem, som vi vil forebygge, 

samt løse i de tilfælde hvor  
mobning konstateres.

fravær. Vi er blevet langt bedre til at 
registrere ”Tæt på” hændelser, hvilket 
er rigtig godt, da det kan forebygge 
arbejdsulykker. 

I det kommende år fortsætter vi med 
ugentlig opfølgning på ”Tæt på” hændel-
ser, Mindre ulykker og Arbejdsulykker. 
Målet skal være 0 arbejdsulykker og 
gerne mere end 100 Tæt på situationer. 
Vi skal blive bedre til at se faren, tage 
visse forbehold og passe på os selv, så vi 
undgår skader.

Vi har i 2015 fejret rigtig mange rekorder 
både på effektivitet og produktivitet. Det 
kan vi, fordi Rynkeby har nogle rigtig dyg-
tige og engagerede medarbejdere med 
vinder mentalitet og som involverer sig i 
deres arbejde.

Efter endt arbejdsdag sætter alle time-
lønnede medarbejdere en Smiley. Glad 
betyder at man har haft en god dag. Smi-
ley kurven ligger flot og trenden for gode 
dage er opadgående.    

Vi kommer altså stort set på arbejde hver 
dag, har en god dag og leverer et flot 
stykke arbejde. Det skal vi fortsætte med 
i 2016. Vi skal endda arbejde på at gøre 
det endnu bedre på den gode måde:  
Not harder - but smarter.

Udover et stigende fremmøde, ses der 
også et fald i både korttids- og langtidsfra-
været i forhold til 2014, mens andet ligger 
stabilt (syg barn, lægebesøg, m.m.). 

Alt i alt et tilfredsstillende år, og vi vil 
fremover fortsætte med at have fokus på 
fremmødet ved bl.a. omsorgs- & frem-
mødesamtaler. Trivsel- & sundhedskoor-
dinatorerne vil i samarbejde med deres 
leder følge op på ”Smiley” hver uge og 
finde ud af, om vi kan gøre noget anderle-
des, for at hver dag bliver en god dag. 

MEDARBEJDERE - MÅL OG RESULTATER
 

 2012 2013 2014 2015  
            
Personaleomsætning 18% 15% 14% 12% 12%

Medarbejdertilfredshed (totalscore) 4,1  4,1  4,1  4,2  > 4,2

”Der er en god balance mellem dit arbejde og dit privatliv” 4,2  4,1  4,1 4,2 > 4,2

Psykisk arbejdsmiljø/antal mobbede  3%  1%  3% 3%  0% 

”Føler dig generelt glad og motiveret”  4,4  4,4  4,3 4,4 > 4,5

MÅL
2020

Walk and talk. Kollegernes trivsel betyder meget.  
I 2015 tilkendegiver 0% at de ofte bliver mobbet.

REGISTRERING AF ULYKKER

Målet er 0 arbejdsulykker

Vi skal blive bedre til at se faren, tage visse forbehold og passe på os selv, så vi undgår skader. 
Derudover bliver ”Tæt på” situationer og ulykker taget med på ugentlige tavlemøder fremover.

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

2015 52 24 2
2014 36 17 7
2013 31 3 4
2012 52 14 6
2011 62 12 5
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De indlagte børn på tre af landets børne-
kræftafdelinger har i 2015 sammen med 
deres søskende tegnet tegninger til en 
200 ml økologisk æblejuicebrik. Juicen 
kalder vi ’Børnenes egen juice’, og er 
skabt for at rejse penge til Team Rynke-
bys indsamling til Børnecancerfonden.

Projektet er efterhånden løbet af stablen 
igennem flere år, og vi oplever, at både 
de indlagte børn og personalet på bør-
nekræftafdelingerne synes, at det er en 
god lille afveksling fra dagligdagen, hvor 
sygdom er tæt inde på livet. 

I alt resulterede børnenes arbejde i 24 
dejlige tegninger, som kan ses på Team 
Rynkebys website (www.team-rynkeby.
dk/bornenes-juice) eller på Irma’s web-
side (www.irma.dk/bornenes-juice).

Fire af tegningerne fik plads på juicens 
emballage. Den ene forside forestiller et 
flot højhus med blomster og æbletræ i 
haven, tegnet af Denisa på 6 år. Den an-
den forside er fyldt med søde smilende 
smileys og er tegnet af 4 årige Anna. På 
tredje side ses en flot bi og en sol på blå 
himmel, tegnet af Merve på 10 år.  

2015 blev på alle måder et rekordernes 
år for Nordens største velgørenheds-
cykelhold. Hele 1.400 ryttere og 350 
hjælpere fra 32 hold i fem lande deltog i 
den 14. udgave af Team Rynkebys årlige 
cykeltur til Paris til fordel for børn med 
kræft og deres familier.

Antallet af deltagere var det højeste 
nogensinde, og da de sidste dona-
tioner var gjort op i september, kunne 
Team Rynkeby se tilbage på et år, hvor 
det lykkedes at rejse ikke mindre end 
48,1 millioner kroner til kampen mod 
børnekræft – 33 procent mere end året 
før og det største beløb, Team Rynkeby 
nogensinde har indsamlet.

Pengene indsamlede deltagerne på 
Team Rynkeby igennem 10 måneders 
hårdt fundraising-arbejde, hvor mere 
end 5.500 sponsorer bidrog med alt 
lige fra sekscifrede pengesponsorater 
til mad og brændstof, som holdene 
kunne bruge på turen til Paris.

Team Rynkeby Skoleløbet
Et af sæsonens helt store høj-
depunkter var ’Team Rynkeby 
Skoleløbet’ – et motions- og vel-
gørenhedsløb, der blev afviklet 
fredagen før påskeferien på 100 
danske skoler med deltagelse af 

På toppen af juicen ses et lille fint rødt 
æble, som Mai på 6 år tegnede. Mai fik 
i efteråret 2014 konstateret en tumor i 
hovedet, som trykkede på synsnerven. 
Mai var på daværende tidspunkt blind på 
venstre øje og kunne kun se med ca. 4% 
på højre øje. Hendes forældre bemærke-
de allerede i begyndelsen af 2013, at den 
lille pige så dårligt, men desværre blev 
tumoren først opdaget i september 2014 
– mange lægebesøg senere. Mai blev 
opereret på Rigshospitalet 4 dage efter, 
hvor lægerne fjernede 90% af tumoren. 
Resten kunne man ikke røre ved pga. 
knudens placering. Tumoren viste sig 
heldigvis at være godartet. 

I dag er Mai en glad og frisk pige, der går 
normalt i skole men med hjælpemidler 
og hjælpelærere ved sin side. Hun er sta-
dig blind på venstre øje, men kan nu se 
med 20% på højre øje. Mai går stadig til 
regelmæssig kontrol med synet og med 
scanninger af hovedet. 

Mai syntes, at det var rigtig sjovt at hen-
des tegning kom med på juicebrikken, og 
hun blev rigtig glad for Rynke. Hun elsker 
nemlig bamser. 

mere end 34.000 elever. Team Rynkeby 
Skoleløbet minder om det klassiske mo-
tionsløb, som mange danske skoler af-
holder inden efterårsferien. Men i Team 
Rynkeby Skoleløbet deltager eleverne 
ikke bare for at gøre noget godt for sig 
selv – de deltager også for at støtte børn 
med kræft og deres familier.

Inden løbet indgik eleverne sponsorafta-
ler med deres forældre, bedsteforældre, 
onkler, tanter, venner og naboer, der 
forpligtede sig til at give et lille beløb 
(eksempelvis 2 kr.) pr. kilometer, eleven 
løb i forbindelse med selve løbet.

Med tusindvis af små donationer lyk-
kedes det de danske skoleelever at 

Rynke giver Mai på 6 år 
en ordentlig krammer.

REKORDERNES ÅR  
FOR TEAM RYNKEBY

Endnu en gang har børn med kræft designet 
emballagen til æblejuice fra Rynkeby.

48,1 millioner kroner. Så meget indsamlede Team Rynkeby  
til kampen mod børnekræft i 2015. 

UNIKT SAMARBEJDE

Udover børnene, har en lang række virk-
somheder* bidraget til juicen kvit og frit 
– men ingen udover Børnecancerfonden 
tjente på salget af juicen, og det er unikt.

Salget af juicen indbragte over  
200.000 kr. til Børnecancerfonden,  

og det er derfor besluttet at gentage 
succesen i 2016. 

*Tetra Pak, Irma,  
Nørgård Mikkelsen m.fl.

indsamle hele 6,2 millioner kroner til 
Børnecancerfonden i Danmark.

Team Rynkeby Skoleløbet udvides i 
2016, hvor løbet forventes afholdt på 
endnu flere skoler i Danmark, Sverige 
og Finland.

5.000 pårørende tog imod
Selve cykelturen til Paris i starten af juli 
gik også over al forventning. De 32 hold 
startede turen ved 24 store arrange-
menter i 21 forskellige byer i fem lande 
på fire forskellige dage. De første dage 
var præget af en voldsom hedebølge, 
der havde ramt Nordeuropa med tempe-
raturer over 40 grader. Det gav en ekstra 
udfordring for holdene, der måtte gøre 
en ekstra indsats for at undgå dehydre-
ring blandt rytterne. 

Men nogle dage senere var temperatu-
ren faldet til et lidt mere menneskeligt 

niveau, og da de 1.400 ryttere blev 
modtaget af godt 5.000 pårørende i 

Paris efter syv-otte dage i sadlen 
var strabadserne snart glemt. 

Team Rynkeby-året 2015 blev det 
mest fantastiske nogensinde.

FAKTA

Team Rynkebys donationer i 2015:

Danmark (Børnecancerfonden): 
32.830.091 DKK

Sverige (Barncancerfonden):  
10.549.135 DKK

Norge (Barnekreftforeningen):  
2.022.161 DKK

Finland (Sylva Ry):  
1.782.782 DKK

Færøerne (Krabbameinsfelagið):  
945.000 DKK

BØRNENES  
EGEN JUICE
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2015 blev året, hvor den helt store sundhedsevent for medarbejderne 
var cykelturen til Paris med Team Rynkeby. 107 medarbejdere, dvs. 
mere end halvdelen af alle medarbejdere cyklede med til Paris i uge 
28. Desuden blev virksomheden også Sundhedscertificeret i 2015, så 
det var på alle måder et ”sundt” år for Rynkeby Foods A/S. 

Team Rynkeby for medarbejdere
Ledelsen besluttede nemlig tilbage i 
2014 at tilbyde alle medarbejdere at 
cykle med til Paris med fordelagtige 
tilbud, bl.a. lån af cykel. Det primære 
mål med projektet var at give Rynkebys 
medarbejdere en sundere livsstil med 
motion, men sidegevinster såsom bedre 
sammenhold og trivsel blandt kollegaer 
er bestemt også værd at tage med.

Som det kan læses andetsteds i denne 
rapport, ser vi i 2015 forbedrede nøgletal 
på stort set alle parametre i vores Med-
arbejdertilfredshedsundersøgelse. Vi ser 
også en faldende medarbejderomsæt-
ning, og et stigende fremmøde blandt 
medarbejderne. Vi kan ikke tilskrive alle 
disse flotte tal til projekt ”Team Rynkeby 
Ringe 2015”, men vi tror på, at det er en 
væsentlig årsag. 
For at projektet overhovedet skulle lyk-
kedes, blev der iværksat en række tiltag, 
bl.a. individuelle træningsprogram-
mer med professionelle trænere samt 
kostforløb. 

Kostforløb ved Sund Koncept 
I december 2014 startede 27 af de til-
meldte ”nybegyndere” på Team Rynkeby 
Ringe op på et personligt kostforløb hos 
kostvejleder Gitte Pedersen fra Sund-
Koncept. 

Tilbuddet om kostforløb blev dog hurtigt 
udvidet til alle medarbejdere. Derfor 
startede i april yderligere 25 Rynkeby-
medarbejdere hos SundKoncept. I alt 
52 medarbejdere mødte derefter op til 
regelmæssig kontrol hos Gitte, samt 
fik en god snak om udfordringer og 
faldgruber ved deres kostforløb. Det 
lykkedes SundKoncept at flytte fokus fra 
det evige vægttab, til at mange af med-
arbejderne har fået en livsstilsændring, 
der har giver dem en øget motivation til 
en sundere livsstil med mere energi og 
overskud til arbejde og træning. 

OG DET ER GÅET GODT
52 store personligheder er tilsammen 
blevet ”mindre” på følgende måde: 

Samlet vægttab i perioden: 
155,70 kg 
Samlet tab af fedtvæv i perioden:  
146,40 kg 
Samlet tab af livvidde i perioden: 
225 cm – eller 2,25 meter

Kostforløbet sluttede for de fleste før 
sommerferien, da turen til Paris skulle 
gennemføres. Men for en udvalgt gruppe 
på ca. 20 medarbejdere er forløbet fort-
sat i efteråret 2015. 

Team-Rynkeby 2015 – igen  
en kæmpe succes!

Gitte Rode Andersen  
fra SundKoncept.

Som en del af Sundhedscertificeringen har vores 
kantine gennemgået grundigt sundhedstjek.
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”I har som medarbejdergruppe været  
med til at give mig som konsulent en oplevelse,  
som jeg ikke før har haft i mit arbejdsliv. I har 

som samlet gruppe udvist en så høj grad af  
motivation, begejstring og ”gå på mod” over for hver 
jeres individuelle udfordringer, at det har smittet af  

på hele Rynkeby Foods. Jeg er blevet mødt af  
udelukkende glade og meget engagerede  

medarbejdere, som har taget vejledning og  
anbefalinger til sig på bedste og mest  

fornuftige vis.” 

Konsulent 
Gitte Rode Andersen



Spinning og cykeltræning 
Peleton har været vores træningspartner 
under hele forløbet op til turen til Paris. 
I vintermånederne med spinningtræning 
i det lokale fitness center, og fra 1. april 
ugentlig træning på landevej. 
Træningerne på landevej var delt op, 
således at en udvalgt gruppe fik ekstra 
”bakke-træning” som forberedelse til 
turen, men resten af deltagerne kørte 
almindelig landevejstræning. Udover 
at udarbejde træningsprogrammer for 
medarbejderne, har peptalk og motivati-
on været en del af de 3 træneres opgaver 
i forløbet. Det var nogle meget stolte 
og ydmyge Peleton trænere, der kørte 
ind i Paris sammen med det store Team 
Rynkeby Ringe hold.  

Sundhedscertificering 
Lige før afgangen til årets Team Rynkeby 
tur, blev virksomheden sundhedscer-
tificeret gennem Dansk Firmaidræt. 
Formålet med certificeringen var at få 
sat system i alle de gode sundheds-

fremmende tiltag, som der foregår hos 
Rynkeby Foods. 

En sundhedscertificering kræver at man 
som virksomhed arbejder strategisk 
og målrettet med sundhedsfremme for 
medarbejderne. Der skal være hand-
lingsplaner for alle KRAMS-områder. 
KRAMS står for Kost – Rygning – Alkohol 
– Motion – Stress.

Som en del af certificeringen har vores 
kantine gennemgået grundigt ”sund-
hedstjek” af konsulent Trine Kyed fra 
Dansk Firmaidræt. Det gav et par for-
bedringsforslag til den i forvejen sunde 
kantine. Blandt andet foreslog konsu-
lenten, at en del af den ”almindelige” 
salat og grøntsagerne i salatbaren blev 
erstattet af grovere grønt, f.eks. forskel-
lige typer kål og bønner. Kantinen bruger 
i forvejen masser af frugt , grønt, fisk og 
fuldkorn. Der vælges altid magert kød 
og pålæg samt spares på fedt, sukker 

og salt. Kantinen tilbyder kun kage om 
torsdagen.

Sundhedscertificeringen betyder også, 
at vi som virksomhed skal tilbyde nogle 
sundhedsaktiviteter, som skal ramme 
bredt for både de veltrænede og de 
mindre trænede medarbejdere.  Det kan 
f.eks. være medarbejdertilfredsheds-
analyse (MTA), Motionsklub for medar-
bejdere, Sundhedstjek hvert andet år, 
”Tæl Skridt” kampagner, ”Rejs dig op” 
kampagner og lignende – og så naturlig-
vis Team Rynkeby. Specifikt kan frem-
hæves, at vi deltog i ”Arbejdspladsernes 
Motionsdag”, som afholdtes for første 
gang af Dansk Firmaidræt fredag før 
efterårsferien – i styrtende regnvejr.

Vi valgte at tilbyde alle medarbejdere 
fra torsdag aften til fredag middag en 
gratis sandwich til frokost/måltid, men 
sandwichen blev serveret ved den nær-
liggende Ringe Sø efter en gåtur på ca. 

”Arbejdspladsernes Motionsdag”
– i godt humør trods styrtende regnvejr.

Tillykke til os med vores 
sundhedscertificering.

I vintermånederne bliver der gået til den med spinning-
træning i det lokale fitness center. 

Fortsætter på side 34.
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FAKTA

Som noget nyt har vi i år spurgt vores  
medarbejdere om vores sundhedstilbud i 

forbindelse med Medarbejdertilfredshedsanalysen. 
Resultatet er, at 78% af medarbejderne svarer, at de 
har benyttet sig af et af Rynkebys sundhedstilbud. 
Samtidig blev der spurgt: ”Hvor tilfreds er du med 

de sundhedstilbud, der tilbydes”? Her er der opnået 
en score på 4,4 på en skala fra 1-5, hvilket vi vurderer 
som meget tilfredsstillende. Af de medarbejdere, der 

ikke benytter Rynkebys sundhedstilbud, svarer  
49% at de dyrker motion i andet regi. 

 1. Kvartal 2015 2. Kvartal 2015 3. Kvartal 2015 4. Kvartal 2015

 Tilskud til motionister Tilskud til motionister Tilskud til motionister Tilskud til motionister

 Firmafodbold
 

Kostforløb v/Sundkoncept
 Kostforløb v/Sundkoncept Kostforløb v/Sundkoncept 

   fortsættes med en udvalgt gruppe fortsættes med en udvalgt gruppe

 Kostvejledning foredrag del2  Cykeltræning Team Rynkeby Tour
 Arbejdspladsens 

 (TR Alle) (TR Alle)  Motionsdag

 Folder omkring søvn Søsletteløbet Tæl skridt konkurrence MFC Nytårsspinningevent

 Spinning Rygestop tilbud Rejs dig op kampagne -

   Sundhedscertificering af Rynkeby
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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 indgå 
i dette frugt- og grøntregnskab, og ét glas juice 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 andre drikkevarer, som er knap så 
sunde. Vi anser vores produkter for et sundere alter-
nativ til eksempelvis sodavand, læskedrikke uden frugt 
og lignende, fordi vores produkter alle er frugt- og 
grøntsagsbaserede. 

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 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 ar-
bejdspladsen, 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. 

2,5 km. Derfor stillede vores kantineper-
sonale stillet op ved søen i 3 omgange, 
således at både dag-, aften- og nathold i 
produktionen samt øvrigt personale kom 
ud at gå tur. Dagen må betegnes som en 
succes, da ca. 100 medarbejdere valgte 
at deltage i arrangementet.

Rygning i 2015 
I 2015 har få medarbejdere igen kvit-
tet 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. 

Status på mål for medarbejdersundhed
Rynkeby Foods A/S tilbyder alle medar-

bejdere et sundhedstjek ca. hvert 2. år. 
For natarbejdere er tilbuddet lovpligtigt, 
mens det for alle øvrige er et frivilligt 
tilbud.

Næste sundhedstjek udføres i januar-
februar 2016, hvorfor resultatet ikke 
kan nå at komme med i denne rapport. 
Vi håber og tror på, at se en forbedring 
i forhold til seneste sundhedstjek fra 
december 2013. 

Vi har denne gang valgt at tilbyde et ud-
videt tjek, som indeholder rigtig mange 
parametre, bl.a. blodsukker og koleste-
rol, fedt- og muskelmasse, beregning af 
body age samt et KRAMS spørgeskema. 
Trivsel indgår ikke i dette tjek, da vi har 

årlige medarbejdertilfredshedsanalyse 
(MTA), som beskrives andetsteds i denne 
rapport. 

Vi har sat nye ambitiøse mål for de  
kommende års indsats for medarbejder-
sundhed. Vi har som noget nyt valgt at 
sammenligne vores mål og resultater 
med den nationale sundhedsprofil (NSP)
fra 2013. Det kommende sundhedstjek er 
tilpasset, således at resultaterne bliver 
sammenlignelige med NSP.

RYGNING:

Antal der ryger dagligt   17% 16% 14%

OVERVÆGT:
Svært eller moderat overvægt    47,4% 33% 30%
Svært overvægtig   14,1% 25% <14%  
 
FYSISK AKTIVITET:
Moderat eller hård fysisk aktive i fritiden   29,2% 50% 50%

FYSISKE GENER OG UBEHAG INDENFOR DE SENESTE 14 DAGE:
Generet af smerter og ubehag. (Fordelt på følgende spørgsmål)

Træthed 15,8% 47,4% 63,2%     – <60%
Smerter ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led 15,3% 38,4% 53,7%     54% <50%
Smerter ubehag i skuldre og nakke 13,4% 37,5% 50,9%     55% <50%
Smerter/ubehag i ryg eller lænd 13,9% 36,9% 50,8%    33% <50%
Søvnbesvær, søvnproblemer 11,0% 30,0% 41,0%     – <40%
Hovedpine 6,9% 27,9% 34,8%     – <34%
Nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig 5,9% 23,2% 29,1%     – <29%
Ængstelse, nervøsitet, uro og angst 4,9% 21,5% 26,4%     – <26%

ALKOHOL:

Genstande der drikkes pr. uge
Lavrisiko: Drikker mere en 7 genstande for kvinder og 14 for mænd pr. uge   20,6% 2,2 
Høj risiko: Drikker mere end 14 genstande for kvinder og 21 for mænd pr. uge  8,5% - 

I *Den nationale sundhedsprofil 2013 har der deltaget 162.283 borgere på 16 år eller derover.  
De har besvaret 54 spørgsmål om deres sundhed, sygelighed og trivsel.  
Undersøgelsen foretages hvert 3. år (igen i 2017) af Statens Institut for folkesundhed for Sundhedsstyrelsen.
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for elforbrug som følge af energibespa-
rende investeringer. 

Skift af lyskilder
I løbet af 2015 har vi valgt at investere 
i de noget dyrere, men mere energief-
fektive LED lyskilder. Der er udskiftet 
følgende: 

584 stk. lysrørsarmaturer på 134 W  
til led-rør på 56 W

39 stk. store lamper på 430 W til 230 W 

12 små lamper på 260 W til 100 W

Vi har estimeret en forventet besparelse 
på 346.969 kWh pr. år, med tilsvarende 
CO2- reduktion på 105 ton pr. år eller 
udtrykt på en anden måde: det årlige el-
forbrug for ca. 65 familier på 4 personer, 
der bor i parcelhus.  
(Kilde: Energistyrelsen (sparenergi.dk)).

Energieffektivisering af  
rensningsanlæg
Rynkebys nuværende rensningsanlæg 
er etableret i 2003 og er efterfølgende 
udvidet et par gange.

4. Tema: MILJØ

Igennem flere år har Rynkeby Foods ar-
bejdet målrettet med optimering af vores 
produktions- og rengøringsprocesser for 
at reducere dels vores miljøbelastning, 
men naturligvis også virksomhedens 
omkostninger.

Vores miljømål for 2011 - 2014 vedr. 
energi, vand, spildevand og svind på rå-
varer og emballage blev indfriet allerede 
i 2012, men vi har fortsat de gode takter 
og har kunnet vise fortsatte forbedringer 
af de fleste nøgletal. 

Vi har dog haft en udfordring i 2015, 
nemlig en betydeligt lavere produktions-
volumen end de foregående år, hvilket 
har en negativ indflydelse på vores nøg-
letal.  Årsagen til det lavere produktions-
volumen er, at vi mistede en stor ordre 
til en udenlandsk konkurrent. Selvom vi 
producerer mindre mængder juice, skal 
køle- og fryselagre stadig køre, der skal 
være varme i produktions- og kontorlo-
kaler – og sidst, men ikke mindst skal 
procesudstyr og –lokaler stadig rengøres 
effektivt. 

Til trods for dette er det alligevel lykke-
des at opnå en flot forbedring af nøgletal 
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I 2015 har vi valgt at investere i et nyt 
beluftningsprincip til rensningsanlæg-
get.  Det gamle anlæg bestod af i alt 5 
bundbeluftere, 2 stk. på 30 kW og 3 stk. 
på 25 kW. Disse er blevet udskiftet til 
en turboblæser på 69 kW og tilhørende 
pladebeluftere.

Der er beregnet en forventet energibe-
sparelse på 254.996 kWh pr. år svarende 
til en reduktion af CO2 udledningen på 87 
ton pr. år. Det betyder, at der er sparet 
CO2 udledning svarende til den årlige ud-
ledning fra yderligere ca. 48 parcelhuse 
med 4 beboere. (Kilde: Energistyrelsen 
(sparenergi.dk)).

Grafen til venstre viser elforbrug pr. 
tilført kubikmeter spildevand til rens-
ningsanlægget. Det nye beluftnings-
princip blev sat i drift i begyndelsen af 
juni, hvorefter der ses et markant fald i 
elforbrug pr. m3 til ca. 1/3 i forhold til før. 

Totalt energiforbrug 
De ovenfor beskrevne tiltag kan også ses 
på det totale elforbrug, som nedenstå-
ende graf viser.

Som det kan ses af graferne  herunder 
er linjeeffektiviteten faldet i 2015 en 
smule fra 63,5 til 63,3. Dette skyldes, 

at den gennemsnitlige batchstørrelse i 
2015 har været mindre end i 2014.  
Linjerne har derfor ikke kunnet arbejde 
lige så effektivt. Linjeeffektivitet er den 
andel af planlagt tid på linjen, hvor tap-
pemaskinen leverer maksimalt output. 

Nøgletallet for gasforbrug per 1000L 
produkt er steget med ca. 7% i forhold 
til 2014, hvilket primært skyldes lavere 
produktionsvolumen i 2015. Vi har ellers 
investeret i ny naturgasbrænder med 
iltstyring og hastighedsregulering for 
at nedbringe gasforbruget og dermed 
vores CO2 udledning. Vi havde forventet 
en besparelse på ca. 200.000 kWh pr. år, 
svarende til 2% mindre forbrug. Udstyret 
har dog ikke kunnet levere det ønskede 
output endnu, men der arbejdes på 
forbedringer. 

Nøgletallet for elforbruget er, trods la-
vere produktionsvolumen, faldet med ca. 
2% som følge af de investeringer, der er 
foretaget på belysning og spildevandsbe-
luftning. 

Da vores nøgletal for CO2 udledning 
udelukkende er beregnet ud fra vores 
forbrug og forbrænding af naturgas, ses 
de nævnte forbedringer for elforbrug 
ikke i CO2 nøgletallet.

EL FORBRUG KWH PR. M3 SPILDEVAND TILFØRT 2015
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ELFORBRUG  
 kWh pr produceret 1000L

(højreakse linjeeffektivitet i %)

NATURGAS  
 m3 pr produceret 1000L
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Reduktion af vandforbrug og  
spildevandsudledning 
I Rynkeby har vi 2 nøgletal for vores 
vandforbrug. 
Det ene er vores vandforbrug pr. pro-
duceret 1000 L færdigvare. Dette tal er 
påvirket af flere faktorer. En faktor er dét 
vand, der indgår i vores produkter, hvor 
vi anvender enten koncentrat, som typisk 
blandes 1:4 med vand eller NFC (not 
from concentrate), som ikke tilsættes 
vand. En anden faktor er det vand, som 
vi anvender til skyl af rørstrenge mellem 
produktskift, og det er derfor påvirket af 
antal af produktskift. En tredje faktor er 
det vand, vi anvender til CIP rengøring 
af maskiner og blandetanke samt øvrig 
rengøring.

Det andet nøgletal er spildevand pr. 
produceret L. Dette tal er påvirket af 
ovenstående af samme faktorer med 
undtagelse af det vand, som indgår i 
vores produkter.

Nedenstående grafer viser et 2% mindre 
vandforbrug siden 2014. Dette kan 
forklares ved, at forholdet mellem salget 
af NFC juice og juice fra koncentrat har 
ændret sig lidt i 2015 i forhold til de 

foregående år. Vi producerer mere NFC 
juice (uden tilsætning af vand) og mindre 
juice fra koncentrat, hvilket forklarer det 
lavere vandforbrug i 2015. 

Til gengæld er nøgletallet for spildevand 
pr. 1000 liter produkt steget som følge af 
mindre batchstørrelse, flere mindre pro-
duktserier og dermed flere rengøringer. 

Reduktion af spild
Figuren på modsatte side viser, at vi fra 
2011 til 2014 hvert år har reduceret vo-
res produktsvind. Dette er sket ved, at vi 
har arbejdet intensivt med at implemen-
tere pigging på vores produktionslinjer, 
øge batchstørrelsen og ved at fokusere 
på at genanvende det overskydende 
produkt fra produktionsskift i næste 
produktion.

I 2015 er vores gennemsnit på batch-
størrelse reduceret med ca. 5000 liter 
pga. en nettotilgang af varenumre og 
et faldende produktionsvolumen. For at 
maksimere batchstørrelsen og dermed 
svindet, har vi optimeret produkternes 
holdbarhed for herved at sænke produk-
tionsfrekvensen for det enkelte produkt.
Det har på den ene side medført en re-

duktion af produkt- og kartonsvind, men 
også medført en stigning i kassation af 
produktionsrester (tønderester), der ikke 
kan genanvendes ved efterfølgende pro-
duktion. Årsagen hertil er at ”holdbar-
heden” på tønderester typisk er relativt 
kort. Der arbejdes derfor med at finde 
metoder til at forlænge holdbarheden på 
tønderester, hvilket gerne skulle føre til 
en reduktion i produktsvind. 

Målt i værdi er svindet også negativt 
påvirket af at mange af de nye produkter, 
primært NFC (not from concentrate) 
produkter, der har en højere kostpris, og 
som typisk produceres som kølejuice, 
hvor holdbarheden er mindre og derfor 
produceres hver eller hver anden uge. 
Generelt er efterspørgslen på NFC juice 
stigende. 

Vi måler også svind på emballage. 
Emballagesvindet er faldet i forhold til 
de sidste 2 år, og er positivt påvirket af 
den øgede produktionsfrekvens, og især 
af en mindre produktion af produkter i 
brikkartoner (f.eks. 250 ml juice), hvor 
der er et større emballagesvind sam-
menlignet med gabeltop produkter 
(f.eks. 1 liter juice i ”mælkekarton”).

PRODUKTSVIND 
 i % af produceret værdi  

(højreakse L pr produktionsbatch)

EMBALLAGESVIND 
 i % af produceret værdi  

(højreakse L pr produktionsbatch)VANDFORBRUG
i m3 pr produceret 1000 l

(højreakse linjeeffektivivtet i %)
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Rynkeby Foods’ Distributionsafdeling 
har en løbende målsætning om at blive 
en grønnere virksomhed og træffe valg 
der medfører forbedringer på miljøet. 
Det betyder, at vi løbende optimerer 
processer, hvilket i praksis betyder, at vi 
afvejer, hvor vi kan hente de største mil-
jøgevinster, og så retter vi vores fokus 
derefter.

Rynkeby har i december 2015 udskiftet 
3 lastbiler til nye miljøvenlige model-
ler, med henblik på at blive grønnere og 
opnå reduktion af både brændstof og 
CO2. De leverede biler er alle fra start 
omfattet af systemet Eculotion. 

Navnet, Eculotion bygger blandt andet 
på hovedområder, der understøtter vo-
res mulighed for optimering og energi-
besparelse, såsom:

•  at lastbilen er specificeret til de aktu-
elle opgaver Rynkeby udfører.

•  at vedligeholdelse er indarbejdet, med 
fokus på brændstofforbrug.

•  at chaufførcoaching indgår som en 
naturlig del af den daglige drift.

For os er tilvalget af biler med Eculotion 
en effektiv måde til at opretholde vores 
konkurrencedygtighed og samtidig 
optimere på brændstofsforbrug, blandt 
andet ved at coache af vore chauffører 
til mere miljøvenlig kørselsadfærd.  

På baggrund af de gennemsnitlige 
brændstofbesparelser på køretøjer, 
hvor der anvendes Eculotion, forventes 
en reduktion af brændstofforbrug på 
minimum 7-10 % sammenlignet med 
referencekøretøjer. 

Besparelserne opnås mere eller mindre 
øjeblikkeligt og løsningen er designet til 
at forbedre brændstofforbruget konti-
nuerligt gennem hele driftsperioden. 
Målet for 2016 er yderligere udskiftning 
af lastbiler for at sikre en kontinuerlig 
optimering af miljø og vedligehold. 

Da vi først købte de nye biler i december 
2015, har vi ikke nået at se effekten af 
investeringen endnu. Vores nøgletal for 
brændstofforbrug er faldet en smule i 
2015 til 3,04 km/l, hvor vi i 2014 kørte 
3,06 km pr. liter diesel. Årsagen er, at 
de 3 ældste biler (som nu er udskiftet) 
kørte meget dårligt i november og de-
cember med mange værkstedsbesøg til 
følge. Til og med oktober havde bilerne 
kørt 3,07 km/l. 

Vi håber at se den fulde 
effekt af investeringerne 
i 2016.  

FORBEDRINGER PÅ  
TRANSPORTOMRÅDET

Rynkeby har en målsætning om at blive 
en grønnere og mere bæredygtig virksom-
hed. Det betyder, at vi skal undgå spild, 
optimere vores processer og altid søge 
den mest bæredygtige 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 arbejder 
altid for energirigtige løsninger i både 
eksisterende og nye processer.

Madspild og ressourcer
Vi arbejder konsekvent på at undgå alle 
former for spild, herunder mad, materia-
ler, 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 drivhusgasser. 
Det sker blandt andet gennem vores fokus 
på ressourcer og energioptimeringer.
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2012 2013 2014 2015 Mål i 2020

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  
(eller tilsvarende) leverandører.

Andel SGF godkendte  
(eller tilsvarende) råvarer.

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

4,4 på skala 
til 5,0

0

4,0

70,7%

75,8%

100%

0

1

18,40%

4,1

4,2

3%

Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

Min. 4,3 for 
spm. (MTA)

Min. 4,3 for 
spm. (MTA)

Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

0 0 0 0

4,1 4,1 4,3 Min. 4,2 for 
spm. (MTA)

63,0% 65,0% 63,0% TBA*

70,0% 65,0% 64,0% TBA*

100% 100% 100% 100%

0 0 0 0 majors

0 0 0 0 borgere 
klager

15% 13,90% 12% 12%

4,1 4,1 Min 4,2 Min 4,2

4,1 4,1 Min 4,2 Min 4,2

1% 3% 3% 0%

Medarbejdertilfredshed

Uddannelsesdage
(timelønnede)

Forbrugerreklamationer

Forbrugerreklamationer

Forbrugerreklamationer

Forbrugerreklamationer

Føler sig generelt glad og motiveret

Antal dage pr. medarbejdere pr. år
i gennemsnit

Danmark - pr. 100 mio liter
solgt produkt

Sverige - pr. 100 mio liter solgt 
produkt

Finland - pr. 100 mio liter solgt 
produkt

Antal deltagende skoler i “Team 
Rynkeby Skoleløbet” i Danmark

4,4

1 uge (+ 1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

429

1070

2161

NA

4,4 4,3 4,4 Min 4,5

1 uge (+ 1 dags 
workshop pr. 
koordinator)

Knap 1 uge pr. 
medarbejder

i snit

3,7 dage 2,5 kursusdag 
pr. medarbejder

271 127 319 Max. 300

811 845 1057 Max. 700

667

NA

816

NA

1070

8

Max. 700

120

2012 2013 2014 2015 Mål i 2020

Medarbejdersundhed Andel medarbejdere med fysiske 
gener i bevægeapparat

Ikke målt 66% Ikke målt Ikke målt < 50%

Medarbejdersundhed Andel rygere Ikke målt 16% Ikke målt Ikke målt < 14%

Medarbejdersundhed

Andel »overvægtige« Ikke målt Ikke målt Ikke målt < 30%Medarbejdersundhed

Andel »meget overvægtige« Ikke målt 25%

33%

Ikke målt Ikke målt < 14%

Medarbejdersundhed Antal medarbejdere, der er moderat 
eller hårdt fysisk aktive i fritiden Ikke målt 42% Ikke målt Ikke målt  < 50%

Miljømål Brændstofforbrug (lastbiler) 3,00 km/l 2,91 km/l 3,06 km/l 3,04 km/l Min. 3,2 km/l

Miljømål Elforbrug pr. ton produkt 48,56 kWh 50,4 kWh 51,8 kWh 50,9 kWh Max. 45 kWh

Fremmøde Total fremmøde for Rynkeby 96,6% 96,8% 96,4% 97,6% Min. 97%

Miljømål Spildevand pr. ton produkt 0,77 m3 0,74 m3 0,72 m3 0,78 m3 Max. 0,515 m3 

Miljømål CO2-udledning pr. ton produkt 
(bidrag fra naturgas)

13,1 kg 12,9 kg 12,5 kg 13,35 kg Max. 12 kg

Miljømål Gasforbrug m3  pr. 1000 L produkt   5,82 m3 5,82 m3 5,53 m3 5,93 m3 Max. 5,15 m3

Miljømål Råvaresvind af råvareforbrug 1,61% 1,50% 1,27% 1,50% Max. 1,25%

Miljømål Emballagesvind af emballageforbrug 0,88% 0,98% 1,03% 0,89% Max. 0,75%

14Registrerede  - mindre uheld  
(uden fravær)

Registrerede arbejdsulykker

Førstehjælp

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

Medarbejdersundhed

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

Registrerede - »Tæt på situationer«

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 
brug af hjer-

testarter-

52

3

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 

brug af hjerte-
starter

31

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 

brug af hjerte-
starter

Tilbudt til alle 
incl. kursus i 

brug af hjerte-
starter

Tilbydes min.  
1 gang 
pr. år

36 52 Ikke målsat

17 24 0

6 4 7 2 0

* To be analyzed
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