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”Selv om vi er born sustainable, 
skal vi ikke hvile på laurbærrene”
Det danske beauty brand Rudolph Care blev født med en ambition om at 
skabe bæredygtige skønhedsprodukter i luksusklassen. Næste mål er at 

integrere bæredygtighed i alle elementer af virksomhedens arbejde.

Det er snart 15 år, siden Andrea Elisabeth Rudolph i en undersøgelse, foretaget af Green-
peace, opdagede, at hendes krop var fyldt af hormonforstyrrende stoffer, hvoraf mange 
stammede fra brugen af skønhedsprodukter. Det blev starten på et af de største og mest 
omtalte danske beauty-eventyr, der i dag er en blomstrende forretning af bæredygtig 
hudpleje. Rejsen stopper dog ikke her. Næste sværdslag er, at alle elementer i produk-
tionen baseres på fornybare ressourcer. Det fortæller grundlægger og CEO Andrea 
Elisabeth Rudolph, der samtidig har ansat virksomhedens første chef for bæredygtighed, 
Robert Kirstejn Schmidt.
 ”Mange danskere kender os for vores lækre økologiske produkter, men hvad de fær-
reste nok ved, er, at vi faktisk var nogle af de allerførste til at kombinere certificeringer på 
miljø og sundhed, fordi vi ikke ville gå på kompromis med hverken menneske eller miljø. 
I dag er vi således certificerede gennem både Cosmos og Svanemærket. Den kombinati-
on er vi de eneste, der har i luksuskategorien, og det er blandt andet det, der gør vores 
produkter så unikke. Nu skal vi hæve barren endnu en gang. Og det er Robert så absolut 
manden for at styre os imod,” siger Andrea Elisabeth Rudolph. 
 Rudolph Care producerer både cremer, lotioner, serummer, deodoranter og solpro-
dukter, hvilket også betyder mange forskellige typer af problemstillinger og krav. Selv om 
bæredygtighed altid har været en fast bestanddel af virksomhedens DNA, er det vigtigt, 

SDG Accelerator for SMV’er er et innovationsprogram for små og mellemstore industri- 
virksomheder skabt af UNDP med støtte fra Industriens Fond. Programmet har  
fokus på at udvikle og accelerere forretningsløsninger, der adresserer Verdensmålene.  
Programmet implementeres i samarbejde med Monitor Deloitte.



at man hele tiden udvikler sig, for det gør forbrugerne også, fortæller Robert Kirstejn 
Schmidt:
 ”For os er bæredygtighed en kontinuerlig rejse, aldrig en endestation. Således finder 
vi hele tiden nye områder, hvor vi kan udvikle os. Gennem årene har det kastet en lang 
række projekter af sig og vil givetvis fortsat gøre det. Lige nu mærker vi tydeligt, at vores 
kunder forventer endnu mere bæredygtighed, hvis vi skal beholde deres loyalitet. Den 
udfordring tager vi gerne på os, for det ligger i vores DNA at gå forrest. Når man er ’born 
sustainable’, skal man også turde have store visioner, og det har vi.” 
 Ifølge både Andrea Elisabeth Rudolph og Robert Kirstejn Schmidt har SDG Accelera-
tor-programmet været en vigtig løftestang for at identificere de kritiske spørgsmål, som 
er nødvendige for at gå i gang med at identificere nye bæredygtige mål. Samtidig er 

Rudolph Care opsat på at arbejde tæt sammen med store vidensinstitutioner om at løse 
udfordringerne i alle de elementer, der indgår i en kompromisløs cradle-to-cradle produk-
tion.
 ”Først skal vi skabe vores kravspecifikation på alle elementer i produktionen, dernæst 
skal vi se på eksisterende alternativer til, hvordan vi kan øge bæredygtigheden. Til sidst 
skal vi helt derud i front, hvor der både skal fondsmidler til helt ny udvikling, og hvor an-
dre partnere i beauty-branchen forhåbentlig vil spille med,” siger Robert Kirstejn Schmidt.
 Selv om udfordringerne er store, er Andrea Elisabeth Rudolph glad for endelig at være 
i gang:
 ”Man skal huske, at vi er en virksomhed, der er født ud af både stædighed, ihærdighed 
og tålmodighed. Sådan var det dengang, vi skabte vores allerførste produkter, og sådan 
bliver det også, når vi skal løse fremtidens udfordringer. Vi er i gang, vi har en køreplan, 
og vi har en klar vision. Vi stopper ikke, før vi er 100 pct. tilfredse, og det bliver vi forhå-
bentlig aldrig. Vores slogan er jo ’Rudolph Care, since 2009, for generations to come’ – 
og det forpligter.”

FAKTA OM RUDOLPH CARE

• Grundlagt i Danmark i 2006 af Andrea 
Elisabeth Rudolph.

• Lancerede i 2009 verdens første 
Svanemærkede og Cosmos- 
certificerede produktserie, helt fri for 
EU’s 26 allergene parfumestoffer.

• Størstedelen af Rudolph Cares 
produkter kan smykke sig med Vegan 
Trademark, den internationale,  
veganske certificering.

• Hovedkontor i Valby.
• Virksomheden har i dag 21 med- 

arbejdere, anført af grundlægger og 
CEO Andrea Elisabeth Rudolph.

SÅDAN BIDRAGER RUDOLPH CARE 
TIL VERDENSMÅLENE

• Rudolph Care har sat sig som mål at 
udvikle verdens mest bæredygtige 
skønhedsprodukter i luksusklassen.

• Produkterne suppleres af virksomhe-
dens mange andre bæredygtigheds-
projekter.

”Mange danskere kender os for vores  
lækre økologiske produkter, men hvad 
de færreste nok ved, er, at vi faktisk var 
nogle af de allerførste til at kombinere 
certificeringer på miljø og sundhed, fordi 
vi ikke ville gå på kompromis med hverken 
menneske eller miljø. I dag er vi således 
certificerede gennem både Cosmos og 
Svanemærket. Den kombination er vi de 
eneste, der har i luksuskategorien, og det 
er blandt andet det, der gør vores pro-
dukter så unikke. Nu skal vi hæve barren 
endnu en gang.”

Andrea Elisabeth Rudolph, 
Grundlægger og CEO, Rudolph Care
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