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De Forenede Dampvaskeriers CSR-rapport er en del af ledelsens beretning i virk-
somhedens årsrapport for 2015-2016 og udgør den lovpligtige redegørelse for 
samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a. Denne CSR-rapport er De Forenede 
Dampvaskeriers første.  

Som en logistik- og vaskerivirksomhed med et stort dagligt ressourceforbrug har 
vi en betydelig påvirkning af vores omgivelser. Vi er bevidste om det store ansvar, 
vi har. Denne CSR-rapport bidrager med en åbenhed og gennemsigtighed omkring  
vores bæredygtige initiativer over for virksomhedens interessenter.

De Forenede Dampvaskerier A/S
Skovlunde, november 2016
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De Forenede Dampvaskerier (DFD) blev startet i 1958 og  
leverer specialiserede tekstil- og logistikløsninger til alle 
brancher. 

Siden starten af 1980’erne har DFD ekspanderet og har  
løbende tilpasset den interne struktur til den aktuelle mar-
kedssituation – senest med en opdeling i fem markedsspe-
cialiserede divisioner, der sikrer en fortsat kundevendt udvik-
ling af virksomheden. I dag er der ca. 1.200 ansatte.

DFD har en flad ledelsesstruktur, som giver den enkelte med-
arbejder en høj grad af frihed under ansvar. Ledelsesfilosofi-
en tager udgangspunkt i en holdning om, at beslutninger skal 
træffes så langt ude i organisationen som muligt – og træf-
fes af dem, der har med det konkrete område at gøre. Ved at 
vise tillid og uddelegere ansvar til vores medarbejdere opnår 
vi en højere grad af medarbejdertilfredshed og loyalitet.

Gensidig respekt er en af byggestenene i DFD. Det er med 
respekt for hinanden, at vi vokser som mennesker og som 
virksomhed, og gennem samarbejde og engagement, at vi 
udfordrer hinanden og udvikler os.

” ORGANISERING



Selvom vi ikke altid har kaldt det CSR, har vi arbejdet med miljø, bæredygtighed og social 
ansvarlighed siden virksomhedens start. Det ligger dybt i DFD-kulturen at agere ansvar-
ligt over for både kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som helhed. For os er det 
sund fornuft og giver menneskelig og forretningsmæssig mening. 

”Innovation gennem bæredygtighed er en vedvarende 
vækststrategi i DFD, hvorigennem vi udviser ansvar 
over for både medarbejdere, miljø og samfundet”. 

Anders Thorgaard, adm.dir.

INNOVATION GENNEM 
BÆREDYGTIGHED”



Ansvarlig ledelse

Kerne-
værdier

CSR

Certificeringer

Vi lægger vægt på at have en synlig og ind-
dragende ledelsesstil med tydelige retnings-
linjer for den enkelte medarbejder. Samtidig 
ønsker vi som virksomhed at tage ansvar for 
det omgivende samfund. 

Det kalder vi ansvarlig ledelse.

ANSVARLIG
LEDELSE”



KERNEVÆRDIER I DFD

Vi har tre kerneværdier, som beskriver, hvordan vi arbejder og samar-
bejder med hinanden som kolleger, som leverandører til vores kunder 
og som repræsentanter for DFD generelt. 

KERNEVÆRDIERNE ER VORES FÆLLES RAMME

Kerneværdierne er med til at fastholde en fælles identitet for alle 
DFD’s medarbejdere på tværs af divisioner og afdelinger. De tre kerne-
værdier er den fælles referenceramme, som definerer vores grundlag 
for at træffe beslutninger i det daglige arbejde og på længere sigt. 
Kerneværdierne er en integreret del af virksomhedens DNA.

KERNEVÆRDIERNE ER ET FÆLLES ANSVAR

Vores kunder skal opfatte os som en værdifuld og engageret sam-
arbejdspartner, der forstår og interesserer sig for deres forretning. 

Derfor har alle medarbejdere hos DFD ansvar for, at kerneværdierne 
efterleves i det daglige arbejde – internt såvel som eksternt – i både 
holdning og handling.

KERNEVÆRDIERNE SIKRER VIRKSOMHEDENS 
UDVIKLING

Fokus på kerneværdierne hjælper os til at sikre, at vi driver en virk-
somhed, der er kendetegnet ved fremdrift, initiativ og forståelse for, 
hvad der er vigtigt for vores kunder. På den måde er værdierne med 
til at skabe og fastholde en stærk og unik position på et konkurren-
cepræget marked.





CSR

Vi har identificeret fire CSR-fokusområder. De udspringer naturligt 
af kerneværdierne, som vi føler os forpligtet til at værne om for at 
kunne udøve ansvarlig ledelse:

KUNDER:  Vi vil til hver en tid sikre vores kunder 
 den bedst mulige service og kvalitet.

MILJØ: Vi vil begrænse vores miljøpåvirkninger 
 mest muligt.

MEDARBEJDERE:  Vi vil drage omsorg for vores medarbejdere 
 og sikre et godt arbejdsmiljø. 

SAMFUND:  Vi vil bidrage til en positiv samfundsudvikling.

DFD vandt CSR Environment Prize 2015.

CERTIFICERINGER

For bedst muligt at kommunikere, systematisere og understøtte 
vores indsats på de nævnte fokusområder har vi forpligtet os til 
en række adfærdskodekser i form af certifikater. Certificeringerne 
sikrer os et regelmæssigt modspil fra eksternt hold i forhold til den 
måde, vi driver forretning  på, og giver os en række redskaber til  
løbende at forbedre os på de udvalgte områder.

Vores afdelinger er certificeret i henhold til:

• arbejdsmiljø (OHSAS 18001)
• miljø (ISO 14001).

Derudover er vores afdelinger – afhængigt af markedssegment  
– certificeret inden for:

• fødevaresikkerhed (ISO 22000)
• hygiejne (DS2450/2451-8)
• kvalitet (ISO 9001)
• CSR (DS 49001).



MEDARBEJDERE” VI VIL DRAGE OMSORG FOR VORES MEDARBEJ-
DERE OG SIKRE ET GODT ARBEJDSMILJØ

Et godt og trygt arbejdsmiljø er helt centralt for arbejdet på  
vaskerierne og i de øvrige afdelinger. Det sikrer en arbejdsplads, 
som tiltrækker og fastholder de gode medarbejdere.

Arbejdet med arbejdsmiljøet er lokalt forankret på de enkelte  
vaskerier, og struktureret omkring vores arbejdsmiljøcertificering 
(OHSAS 18001). Certificeringen sikrer en løbende udvikling ved 
hvert år at sætte nye ambitiøse mål for vores arbejdsmiljø – f.eks. 
i forhold til arbejdsstillinger, indeklima, ensidigt gentaget arbejde, 
håndtering af kemiske stoffer, psykisk arbejdsmiljø og støj.
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FYSISK ARBEJDSMILJØ

Det fysiske arbejdsmiljø (sikkerhed, fysisk nedslidning mv.) er et 
højt prioriteret fokusområde. Som en produktionsvirksomhed med 
hårdt fysisk arbejde har vi konstant fokus på forebyggelse. Vi arbej-
der med rotationsplaner og stiller krav til, at medarbejderne højst 
arbejder to timer ad gangen ved samme funktion. 

Vi arbejder målrettet på at undgå arbejdsskader med henblik på at 
fastholde den reduktion i antallet af arbejdsskader, som vi har op-
nået i perioden fra 2014/2015 til 2015/2016.

Mål for 2016-2017: 
At reducere antallet af arbejdsskader med min. 5 %.

TRIVSEL

Også det psykiske arbejdsmiljø er højt prioriteret i dagligdagen. Triv-
selssamtaler, som kan afholdes både på afdelings- og individniveau, 
trivselsmåling, APV, sygesamtaler mv. er forankrede discipliner hos 
vores ledere.

Vores lave sygefravær er én af flere parametre, der indikerer et 
godt arbejdsmiljø. Hos DFD har vi en målsætning for sygefraværet 
på højst 3 %. De seneste tre regnskabsår har vi indfriet målet, og 
ambitionen er at fastholde dette niveau.

Mål for 2016-2017: 
Maksimalt 3 % fravær.



ARBEJDSGLÆDE

DFD har dedikerede og tilfredse medarbejdere, der er glade for og 
stolte af at være en del af virksomheden. Resultaterne fra vores 
trivselsundersøgelser bekræfter dette. 

I trivselsundersøgelsen fra 2015 fik emnet arbejdsglæde en score 
på 3,9 ud af 5 mulige, hvilket er et tilfredsstillende resultat.  Ambiti-
onen for 2016 er at øge niveauet til min. 4,0.

Mål for 2016-2017: 
At øge scoren for arbejdsglæde til min. 4,0.
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MILJØ” VI VIL BEGRÆNSE VORES MILJØPÅVIRKNING MEST MULIGT

Hos DFD ønsker vi at drive en ansvarlig forretning med mindst muligt aftryk på miljø-
et. Vi beskytter de naturlige ressourcer, der omgiver os, for at sikre rent drikkevand 
og et godt miljø vil vores efterkommere.

I DFD starter det daglige miljøarbejde med ”god husholdning”, der er i tråd med vores 
ønske om at have forretningsfokus i centrum. Det betyder, at vi i vores daglige arbej-
de sparer på ressourcer som vand, el, gas, vaskekemikalier og diesel.
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VASK OG LOGISTIK

Vask og logistik er i sagens natur miljøbelastende, og derfor bærer 
vi hos DFD et særligt ansvar. 

Hvert år falder vores samlede energiforbrug på trods af en øget pro-
duktion, fordi vi optimerer på vand- og energiforbrug samt logistik. 

Fordi vi bruger store mængder vand, energi og kemi til vask og tør-
ring af tekstiler, har vi konstant fokus på at mindske miljøbelast-
ningen i alle processer. Det har givet gode og målbare resultater de  
seneste år, hvilket ses i en reduktion af både vand- og energiforbrug. 
Målsætningen er at fastholde tendensen og fortsat øge reduk- 
tionerne i vores ressourceforbrug.

Mål for 2016-2017: 
At reducere vand- og energiforbruget med min. 5 %.



SVANEMÆRKET
VASKERISERVICE

For at styrke vores miljøfokus er seks af vores vaskerier svanemær-
ket. Det gælder Lyngby, Odense, St. Heddinge, Vejen, Roskilde og 
Herning.

Miljømærket Svanen giver vores kunder en grundlæggende tryg-
hed: DFD anvender ikke vaskemidler, der indeholder optisk hvidt, 
parfume eller andre allergifremkaldende stoffer. Desuden anvender 
vi ikke skyllemidler. 

Ud over det sundhedsmæssige aspekt garanterer Svanemærket 
også, at vasken udføres med mindst mulig miljøpåvirkning:

• Lavt el- og vandforbrug og lav klimapåvirkning.
• Vaskemidler lever op til kravene på svanemærkede vaskerier.
• Brug af miljørigtige kemikalier, doseret korrekt.
• Alt affald sorteres og bliver enten genanvendt 
 eller bortskaffet miljørigtigt. 
• Servicechaufførerne er uddannet i miljørigtig kørsel.
• Distribution sker i miljøvenlige varebiler, der efterlever de 
 aktuelle euronormer for partikelfiltre.

Mål for 2016/2017: 
At få svanemærket yderligere to af vores vaskerier.

LOGISTIK MED
MILJØHENSYN

Hver dag leverer og afhenter over 150 last- og varebiler fra DFD  
vasketøj over hele landet. Derfor er følgende miljøhensyn tænkt ind 
i logistikken:

• Alle kørselsruter er nøje planlagt med det formål 
 at minimere dieselforbruget.
• Alle last- og varebiler bliver indkøbt i henhold til 
 nyeste euronorm.
• Alle vores chauffører gennemgår kurser i miljørigtig 
 køreteknik. 

Avancerede værktøjer sikrer en effektiv ruteplanlægning ud fra 
målsætningen om altid:

• at benytte kortest mulig transportvej
• at køre med fuldt lastede biler.



FRA LINIEÆR TIL 
CIRKULÆR CYKLUS

Hos DFD ligger det os meget på sinde at udnytte 
tekstilerne i hele deres levetid og sikre etisk forsvar-
lige aftagere af de kasserede tekstiler. Agendaen har 
i de seneste år taget en ny drejning. 

I stedet for en ”vugge til grav”-tankegang, hvor vi for-
holder os til produktets livscyklus fra råvareprodukti-
on til bortskaffelse af kasserede tekstiler, arbejder vi 
nu i stigende grad med den cirkulære livscyklus, hvor 
bortskaffelsen bliver direkte input i en ny råvarepro-
duktion, ”vugge til vugge”.

Vi samarbejder med vores leverandører om bortskaf-
felse. Hvis udslidte tekstiler kan indgå som råvare i en 
produktion af nye produkter, løfter det bæredygtig-
hedstanken op på et nyt niveau. Vi er derfor i dialog 
med vores leverandører om genanvendelsesmulighe-
der allerede i designfasen. Når man f.eks. vurderer, 
om en knap eller lynlås er funktionel og pæn, er det 
mindst lige så vigtigt at vurdere, hvordan knappen/
lynlåsen kan genanvendes. For DFD har det resulte-
ret i endnu et spændende samarbejde Klaus Sam-
søe, som i sin nye LEFTOVER-kollektion bruger DFD’s 
kasserede T-shirts.



SELVFØLGELIG®

TØJMÆRKE I ØKOLOGISK BOMULD

I 2015 lancerede DFD i samarbejde med Klaus Samsøe et nyt bære-
dygtigt tøjmærke, SELVFØLGELIG, som er en serie af økologisk bom-
uld. De første artikler i serien er T-shirts i høj kvalitet, som indgår i 
vaskeløsninger til kunder inden for bl.a. pleje- og sundhedssektoren. 

Det bæredygtige SELVFØLGELIG-tøjmærke er et udtryk for, at vores 
miljøholdninger udmønter sig i konkrete handlinger og faktiske pro-
duktforbedringer, der reducerer miljøbelastningen. 

Vi garanterer ”100 % renhed fra bomuldsfrø til nullermand”. Det bety-
der, at vores SELVFØLGELIG-T-shirts:

• er produceret af 100 % økologisk bomuld
• er bearbejdet gennem miljøvenlige processer under 
 ansvarlige arbejdsforhold
• bliver vasket ved allergivenlige og miljøcertificerede 
 vaskeprocesser
• bliver genvendt i en bæredygtig cyklus, hvor kasserede 
 tekstiler indgår i nye kredsløb
• er certificeret efter GOTS (Global Organic Textile Standard).

GOTS er en organisation, der arbejder for at udbrede og kontrolle-
re økologisk landbrug og social og miljømæssig ansvarlig tekstilfor-
arbejdning. GOTS-certifikatet stiller strengere krav til produktet og 
værdikæden end samtlige andre certifikater inkl. Oeko-Tex® og EU 
Ecolabel. GOTS er den højeste anerkendelse, en virksomhed kan opnå 
inden for den økologiske tekstilindustri.

I 2015/2016 har DFD for alvor sat gang i anvendelsen af økologisk 
bomuld frem for konventionel bomuld i vores sortiment. I det kom-
mende regnskabsår er det vores målsætning at lancere en helt ny 
linje af økologiske produkter for at øge andelen af økologi i vores sor-
timent markant.

Mål for 2016/2017:  
At øge andelen af økologiske produkter i vores sortiment 
med min. 10 %.



VIIMA® - CSR-HÆDRET 
RENGØRINGSKONCEPT

Efter at være blevet hædret med EU’s miljøpris i 2012 blev  
Viima rengøringskoncept i 2015 tildelt CSR Environment  
Prize på grund af den overbevisende dokumentation af Viimas  
effekt. Viima reducerer forbruget af energi, vand og rengø-
ringsmidler og giver samtidig medarbejderne bedre arbejds-
betingelser.

Formålet med CSR Environment Prize er at fremhæve virksom-
heder, der arbejder hen imod eller har integreret bæredygtig-
hed som en forretningsdisciplin på lige fod med andre funktio-
ner i virksomheden med det mål at skabe bæredygtig vækst.

Viima dokumenterede miljøeffekt:

• Min. 80 % reduktion af vandforbrug
• Op til 90 % reduktion af rengøringskemi
• 72 % reduktion af CO2-udledning i forhold 
 til konventionelle rengøringsløsninger.



KUNDER” VORES KUNDER SKAL FORBINDE OS MED GOD SERVICE OG KVALITET

Vi arbejder ud fra konceptet VÆRDI360, som betyder, at vi leverer en tekstil- og vaskeløs-
ning, som er tilpasset kundens individuelle behov. Vores ansvar er hele tiden at udvikle os selv,  
vores produkter og vores løsninger. Vi skal leve op til de krav, der stilles til en professionel spar-
ringspartner med viden om lov-, hygiejne- og sikkerhedskrav samt øvrige krav, de forskellige 
brancher og kunder møder. På den måde ønsker vi, at vores kunder altid vil opleve os som en 
troværdig og ansvarlig samarbejdspartner, som hver gang leverer en god service og kvalitet.

Som konsekvens af DFD’s fokus på at øge bæredygtigheden i hele produktets livscyklus ligger 
der en vigtig rådgivningsopgave i forhold til kunderne. Al udvikling, materialevalg, produktions-
processer og logistikplanlægning er i høj grad defineret af vores kunders krav og ønsker. Det 
er afgørende, at vi med udgangspunkt i vores faglige viden om f.eks. tekstiler og vaskepro-
ces agerer som rådgivere og vejleder vores kunder i deres valg af tekstilløsninger. Hos DFD er  
miljøet altid på agendaen i samspil med pris, kvalitet mv.



SAMFUND” VI VIL BIDRAGE TIL EN POSITIV SAMFUNDSUDVIKLING

ANSVARLIGE INDKØB

Vi foretager indkøb i mange dele af verdenen, hvilket kan udfordre os i forhold til gennemsigtighed 
af leverancer og kontrol af leverandører. For bedst muligt at sikre en høj gennemsigtighed i hele 
værdikæden underskriver alle vores faste beklædningsleverandører, inden samarbejdet begynder, 
en erklæring, hvor de garanterer, at miljømæssige og etiske krav i forhold til deres produktion af 
beklædning til os bliver overholdt. Vi arbejder med en DFD-Code of conduct, som kræver, at alle 
vores leverandører kan leve op til FN’s Global Compact. Dette er et ufravigeligt krav fra DFD’s side. 

Mindst én gang årligt afholder vi et statusmøde med vores strategiske leverandører, hvor bære-
dygtighed og etik er faste punkter på dagsordenen. Vi indkøber som udgangspunkt kun tekstiler, 
som er Oeko-Tex-mærkede. Derudover har vi indgået et samarbejde med Neutral, der er DFD’s pri-
mære leverandør af T-shirts, som indgår i vores 100 % bæredygtige tekstilkoncept SELVFØLGELIG®. 



INTEGRATION OG INDSLUSNING

Hos DFD værner vi om mangfoldighed og rummelighed, og vi arbejder 
derfor aktivt med integration og indslusning af medarbejdergrupper, 
som af den ene eller anden grund står uden for arbejdsmarkedet. Vi 
gør vores medarbejdere opmærksomme på, hvordan man kan ska-
be en positiv forandring for sine kolleger, for vores kunder og ikke 
mindst for det lokalsamfund, vi er en del af. 

DFD bidrager aktivt til at løse samfundets sociale udfordringer ved, 
at vores afdelinger ansætter medarbejdere i praktikforløb, lære- og 
elevpladser, jobpraktik, arbejdsprøvning, fleksjobordning, mv. Endvi-
dere har vi løbende praktikanter, som ofte tilhører mere udsatte grup-
per og derfor har brug for hjælp til at komme ind på arbejdsmarkedet 
– eller tilbage på arbejdsmarkedet. DFD har fokus på rummelighed, 
fordi det er virksomhedens holdning, at forskellighed giver styrke.

DFD i Aalborg (Regionsvaskeriet) har gennem 15 år haft et tæt sam-
arbejde med Aalborg Kommunes integrationsafdeling om at hjælpe 
ikke-etnisk danske borgere og flygtninge ind på arbejdsmarkedet.  
I tidens løb har samarbejdet ført til, at vi har fastansat omkring 40 
medarbejdere på Regionsvaskeriet.

Det er målet at indgå aftale med Aalborg Kommune om at tage 8 
flygtninge ind i et foreløbigt 6-måneders praktikforløb, hvor de bl.a. 
tilbydes danskundervisning i samarbejde med Sprogcenter Aalborg 
med tolkebistand, mentorstøtte og evt. efteruddannelse.

DFD i St. Heddinge har indgået et samarbejde med Flygtninge-
job-Stevns, Stevns Kommune og Center For Dansk og Integration.  
I første omgang er målsætningen for 2016/2017 at ansætte 8  
flygtninge.

Lignende projekter igangsættes løbende på andre af vores vaskerier 
til stor tilfredsstillelse og motivation for de øvrige medarbejdere.



MENNESKERETTIGHEDER” I DFD’s politik for ansvarlig ledelse integreres de 10 principper i FN’s Global Compact. Dette betyder i 
praksis, at vi hos DFD stiller krav til os selv, vores leverandører og samarbejdspartnere om at overholde 
menneskerettighederne.
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