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INDLEDNING



ET MÅLRETTET CSR-ARBEJDE

Denne CSR-rapport er en del af ledelsens beretning i virksomhe-
dens årsrapport for 2017 og udgør den lovpligtige redegørelse 
for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens § 99a. 

Som en produktionsvirksomhed med vask og logistik som ker-
neydelser har vi et ansvar over for både medarbejdere, kunder, 
miljøet og det omkringliggende samfund. Vi er bevidste om  
vores ansvar, og vi arbejder derfor målrettet på at minimere  
vores påvirkninger af omgivelserne. 

Med konceptet re:Something, der blev startet i 2009, og vores 
samarbejde med Victoria Ladefoged og Klaus Samsøe giver vi 
kasserede tekstiler nyt liv ved, at der tænkes i nye koncepter 
med et klart fokus på bæredygtighed og en vugge-til-vugge-
tilgang. Vi leverer brugte, kasserede tekstiler, som bliver gen-
anvendt til nye kollektioner af tøjdesigns, tasker og brugskunst. 

Ved at genanvende mest muligt kan vi reducere vores miljø- 
påvirkninger. 

I 2017 har vi arbejdet med at lave vores eget mærke, DFD recy, 
hvor f.eks. kasserede duge sys til tjener- og kokkejakker. Vi tilby-
der, at kunden kan bruge deres egne udtjente artikler som be-
klædning og derved få del i vores historie om genbrug. 

I starten af 2017 blev Textilia en del af DFD-koncernen. De har 
otte vaskerier fordelt over hele Sverige, og vi er nu en af Europas 
10 største virksomheder inden for sin branche.

Anders Thorgaard
Adm. direktør
Skovlunde, marts 2018

Eksempler på, hvad kasserede DFD-tekstiler bliver brugt til. Designs af Victoria Ladefoged og Klaus Samsøe.



ORGANISERING

DFD blev startet i 1958 og leverer 
specialiserede tekstil- og logistik-
løsninger til alle brancher. 

Siden starten af 1980’erne har DFD ekspanderet 
og har løbende tilpasset den interne struktur til 
den aktuelle markedssituation - senest med en 
opdeling i fem markedsspecialiserede divisioner, 
der sikrer en fortsat kundevendt udvikling af virk-
somheden. I dag er der ca. 2.000 ansatte efter  
købet af Textilia.

DFD har en flad ledelsesstruktur, som giver den en-
kelte medarbejder høj grad af frihed under ansvar. 
Ledelsesfilosofien tager udgangspunkt i en hold-
ning om, at beslutninger skal træffes så langt ude i 
organisationen som muligt og træffes 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. Gennem samar-
bejde og engagement udfordrer vi hinanden og 
udvikler os.



EN PROFESSIONEL SERVICEPARTNER

BLANDT DE STØRSTE 
I SKANDINAVIEN

I 2017 overtog DFD Sveriges næststørste vaskeri-
koncern, Textilia. Det gør os til en af de største  
vaskerigrupper i Skandinavien. Landsdækkende i 
Danmark og Sverige med en omsætning på cirka 
DKK 1,6 mia. 

Håndterer 225 millioner 
enheder om året

5 markedsfokuserede 
divisioner

21 specialiserede 
vaskerier 
• Danmark: 13 - Sverige: 8

Personlige serviceteams 
til alle kunder

Mit DFD – online platform 
til ressourcestyring af
kundens løsning hos DFD 

Cirka 2000 ansatte    
• Chauffører: 220
• Vask/produktion: 1400 
• Administration: 350



UDGANGSPUNKTET



INNOVATION GENNEM 
BÆREDYGTIGHED

Selvom vi ikke altid har kaldt det CSR, har vi  
arbejdet med miljø, bæredygtighed og social  
ansvarlighed siden virksomhedens start. Det ligger  
dybt i vores kultur at agere ansvarligt over for både 
kunder, medarbejdere, miljø og samfundet som 
helhed. For os er det sund fornuft og giver men-
neskelig og forretningsmæssig værdi.

Innovation gennem 
bæredygtighed er en 

vedvarende vækststrategi 
i DFD, hvorigennem vi 

udviser ansvar over for både 
medarbejdere, miljø 

og samfundet.

Anders Thorgaard, 
adm. direktør

”



FOKUS PÅ INITIATIV 
OG FREMDRIFT 

Dedikeret, nytænkende og forretningsfokus
Det er vores tre kerneværdier. Kerneværdierne 
skaber fremdrift og initiativ i vores relation til kun-
der og kolleger. 

Samtidig sikrer værdierne, at alle medarbejdere 
har fokus på, og forståelse for, hvad der skaber 
merværdi og udvikling hos vores kunder.
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VORES CSR-FOKUSOMRÅDER

Vi har identificeret fire CSR-fokusområder. De ud-
springer 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.



CERTIFICERINGER SIKRER 
KVALITET OG MILJØ

For bedst muligt at kommunikere, systematisere 
og understøtte vores definerede fokusområder 
har vi forpligtet os til en række adfærdskodekser 
i form af certifikater. 

Certificeringerne sikrer os regelmæssigt modspil 
fra eksternt hold i forhold til den måde, vi driver 
forretning på. Gennem certificeringerne får vi en 
række redskaber til løbende at forbedre os på de 
udvalgte områder.

VORES CERTIFICERINGER

• Arbejdsmiljø (OHSAS 18001)
• Miljøbelastning (ISO 14001) 

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

• Fødevaresikkerhed (ISO 22000)
• Hygiejne (DS2450/ 2451-8)
• Kvalitetsledelse (ISO 9001)
• CSR - Samfundsmæssigt ansvar 
 og lokal forankring (DS 49001) 



SVANEMÆRKEDE VASKERIER

Ni af de danske  vaskerier og tre af de svenske 
vaskerier har Svanemærket. Det gælder vaskeri-
erne i Lyngby, Odense, St. Heddinge, Vejen, Ros-
kilde, Skovlunde, Herning, Aalborg og Maribo samt  
Örebro, Göteborg Park og Rimbo. 

Mærkningen sikrer, at produktionen 
ikke er sundhedsskadelig, og at miljø- 
påvirkningen er mindst mulig.

FORDELE

• Ingen parfume eller optisk hvidt
• Ingen hormonforstyrrende  stoffer
• Reduceret el- og vandforbrug
• Optimeret kemidosering  
• Affaldssortering, herunder genanvendelse 
 eller miljørigtig bortskaffelse.
• Chauffører uddannet i miljørigtig kørsel 



MEDARBEJDERE



ENGAGEREDE OG ANSVARLIGE 
MEDARBEJDERE

Vi tror på, at synlig og inddragende ledelse giver 
engagerede og ansvarlige medarbejdere.

Medarbejdere, som:
• Sætter en ære i at forstå kundernes forretning
• Holder sig opdaterede på kundernes 
 udfordringer 
• Er opmærksomme på mulighederne 
 for forbedringer. 



ET GODT OG TRYGT ARBEJDSMILJØ

Vi vil drage omsorg for vores medarbejdere 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 fast-
holder de gode medarbejdere.

Arbejdet med arbejdsmiljøet er forankret lokalt 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.



SIKKERT OG SUNDT ARBEJDSMILJØ

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

Vi arbejder målrettet for at undgå arbejdsskader 
med henblik på at fastholde den reduktion i antal-
let af arbejdsskader, vi har opnået siden 2015.
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TRIVSEL GIVER DEDIKEREDE 
MEDARBEJDERE

Det psykiske arbejdsmiljø er højt prioriteret i dag-
ligdagen. Trivselssamtaler, som kan afholdes både 
på afdelings- og individniveau, trivselsmåling, APV, 
sygesamtaler mv. er forankrede discipliner hos  
vores ledere.

Vores lave sygefravær er et af flere parametre, der 
indikerer et godt arbejdsmiljø. I DFD har vi en mål-
sætning om at holde sygefraværet på højst 3 %. 
De seneste tre regnskabsår har vi indfriet målet, 
og ambitionen er at fastholde dette niveau.

2015 2016

4,0

3,8

3,6

3,4

3,2

3,0

2,8

2,6

2,4

2.2

0

% SYGEFRAVÆR

2017



TEXTILIA TAGER HÅND 
OM MEDARBEJDERNE
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ARBEJDSGLÆDE HOS 
MEDARBEJDERNE

DFD har dedikerede og tilfredse medarbejdere, der 
er glade for og stolte af at være en del af virksom-
heden. Det viser resultaterne fra vores trivselsun-
dersøgelser. 

I trivselsundersøgelsen fra 2017 fik emnet arbejds- 
glæde en score på 3,9.
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LEDELSESREDSKABER, 
DER FASTHOLDER ARBEJDSGLÆDEN

Grundige intro-forløb

Trivselsmålinger 
(individ og afdeling)

Arbejdspladsvurderinger (APV)

Sygesamtaler ved 
længerevarende fravær

Medarbejdersamtaler 

Interne og eksterne audits



LEDELSESREDSKABER, 
DER FREMMER KOMPETENCER

Eksterne og interne kurser
• Introkursus
• Lederkursus
• Kerneværdikursus
• Salgskursus
• Værdi360-kursus
• Mv.

Løbende efteruddannelse
• HD
• Industrioperatør
• Vaskeriteknikker
• EU-chaufføruddannelse
• Mv.

Sidemandsoplæring

”Learning on the job”

Særlige opgaver, 
der kræver nytænkning



INTEGRATION OG INDSLUSNING 
PÅ ARBEJDSMARKEDET

Vi bidrager aktivt til at løse de sociale udfordringer 
i Danmark. Det gør vi ved at integrere og inkludere 
mennesker, som står på kanten af arbejdsmar-
kedet. 

Vi har praktikanter, som tilhører udsatte grupper  
og har brug for hjælp til at komme ind – eller tilbage- 
på arbejdsmarkedet. Vi ansætter medarbejdere i 
praktikforløb, jobpraktik og arbejdsprøvning, og vi 
tilbyder både elevpladser og fleksjobordninger.

Et vellykket praktikforløb 
resulterede i en fuldtidskontrakt

På DFD’s vaskeri i Aalborg 
blev 33-årige Abdulraham 
ansat på en fuldtidskon-
trakt efter et vellykket 
praktikforløb kombineret 
med danskundervisning. 

Abdulraham kommer fra Somalia, og kom til Dan-
mark i september 2016. 

Vaskeriet i Aalborg har 140 medarbejdere, hvoraf 
40 har anden etnisk baggrund end dansk. I alt er 
20 forskellige kulturer samlet, men der bliver ude-
lukkende talt dansk ved morgenmøderne. Dette 
er en prioritering af, at flygtninge og andre med-
arbejdere med udenlandsk baggrund lærer dansk, 
og her er samtale en god måde at lære sproget 
på. Vaskeriet har et tæt samarbejde med Aalborg 
Kommunes integrationsafdeling, Job- og Integra-
tionshuset. 



FRA JOBCENTERFORLØB 
TIL FAST ARBEJDE

På DFD’s vaskeri i Maribo arbejder Anja på 37 år. Hun har været 
ansat på fuld løn i 1½ år. Anja og DFD blev introduceret for hin-
anden gennem Jobcenteret i Lolland Kommune. Efter at have  
været i forskellige praktik- og løntilskudsforløb i børnehaver 
og på plejehjem, startede Anja i et praktikforløb på vaskeriet i  
Maribo på baggrund af en dialog med Jobcenteret. Det viste sig 
at være et godt match. 

Anja er kommet godt ind i ”vaskerisproget”. Da vi spørger hende, 
hvor hun arbejder, lyder svaret prompte. ”Ved frottéen”. For man-
ge uden for vaskeriverdenen kræver det måske lige en ekstra 
forklaring. Vaskeriet i Maribo leverer hver dag artikler i tusindvis 
til sundheds- og omsorgssektoren.  Det gælder bl.a. frotté-artik-
ler som håndklæder eller hagesmække. Samarbejdet ved ”frot-
téen” er godt, for som Anja siger: ”Vi er et fast team, der sup-
plerer hinanden godt som mennesker, og når der kommer nye 
ansigter til, f.eks. fra jobcenteret, bliver de taget godt imod og 
får en grundig sidemandsoplæring”.  

I hele diskussionen om det såkaldte ”Udkantsdanmark” har bl.a. 
Lolland Kommune fået et ry som et sted, hvor erhvervslivet 

er gået i stå, og at det i den sammenhæng er svært at finde  
arbejde. DFD har to vaskerier i Maribo med tilsammen lidt mere 
end 100 medarbejdere. Det går godt for begge vaskerier, der  
leverer til hvert sit kundesegment. Som en produktionsvirksom-
hed med meget manuelt arbejde er det dog altafgørende at 
have tilstrækkeligt med de rette medarbejdere. 

”For at kunne opretholde en høj kvalitet i vores løsninger til kun-
derne – som er afhængige af os, for at de kan levere omsorg, 
udføre operationer osv. – har vi brug for at kunne rekruttere 
medarbejdere. Her er samarbejdet med Jobcentrene uvurderlig,” 
siger Perry Carstensen, som er afdelingschef på det ene vaskeri 
i Maribo. 

Efter at have været igennem både et praktikforløb og et løn-
tilskudsforløb er det nu Anja selv, der oplærer nye kolleger. 
”Jeg kommer fra Lolland, det er her, jeg er opvokset, og det er 
her jeg gerne vil blive. Jeg kan slet ikke forestille mig at bo et  
andet sted, så jeg er glad for at have fundet en arbejdsplads 
med damp på kedlerne. Vaskeribranchen var slet ikke noget, jeg 
havde tænkt på før, men jeg kan lide mit arbejde her.” 

CASE

Modelfoto.



SAMFUNDET



EN ANSVARLIG OG INTEGRERET 
DEL AF SAMFUNDET

Det er vigtigt for os at bidrage til et positivt, velfun-
gerende samfund i både Danmark, Sverige og i de 
lande, hvor vi har samarbejdspartnere. 

Vi ønsker at drive en ansvarlig forretning med 
mindst muligt aftryk på miljøet. Vi beskytter de  
naturlige ressourcer, der omgiver os, for at sikre 
rent drikkevand og et godt miljø til vores efterkom-
mere.

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 arbejde sparer på ressourcer som 
vand, el, gas, vaskekemikalier og diesel.



SÅDAN TAGER VI ANSVAR FOR 
EN POSITIV SAMFUNDSUDVIKLING

Vi foretager indkøb i mange dele af verden. For 
bedst muligt at sikre en høj gennemsigtighed i hele 
værdikæden underskriver alle vores faste beklæd-
ningsleverandører, inden samarbejdet begynder, 
en erklæring, hvor de garanterer, at miljømæs-
sige og etiske krav i forhold til deres produktion af  
beklædning til os bliver overholdt. 

Vores leverandører – Skal leve op til FN’s Global 
Compact, der sikrer ordentlige arbejdsforhold og 
værner om miljøet. Dette er et ufravigeligt krav  
fra DFD.

Vores vaskerier – Er rummelige arbejdspladser 
med muligheder for udsatte mennesker, der skal 
i kontakt med arbejdsmarkedet. 

Vores medarbejdere – Vi hjælper med at løse 
sociale udfordringer og fremme integration af  
udsatte medborgere, der ellers ville stå uden for 
arbejdsmarkedet.



TEXTILIAS ARBEJDE MED 
CSR I FORSYNINGSKÆDEN

Textilia har været medlem af BSCI siden 2011 
og bruger deres adfærdskodeks eller Code of  
Conduct (CoC,) som var den Textilias egen. Fokus 
ligger på importører og tekstilproducenter i for-
syningskæden, hvor det er vurderet, at den stør-
ste risiko for mangler i menneskerettighederne,  
arbejdstageres rettigheder, korruption og miljø er. 

Det er et krav, at tekstilimportører videreformidler 
kravene i CoC nedad i forsyningskæden. Derfor er 
det Textilias mål er, at producenter i højrisikolande 
skal have en aktuel revisionsstatus, og at deres re-
sultat ved revisioner som minimum er acceptabel 
i henhold til amfori BSCI’s standarder, se oversigt 
neden for. 

For nuværende er der 13 producenter af tekstiler 
i risikolande i Textilias egen forsyningskæde, som 
administreres i amfori BSCI-databasen. To af disse 
leverandører mangler godkendt status, men de har 
kun leveret marginale mængder i løbet af 2017. 

• I 2015 havde 50 % af leverandørerne 
 et godkendt revisionsniveau
• I 2016 havde 67 % af leverandørerne 
 et godkendt revisionsniveau
• I 2017 havde 85 % af leverandørerne 
 et godkendt niveau (de, som mangler, har 
 leveret marginalt til Textilia i løbet af 2017).

Herudover følger Textilia årligt op på relevante im-
portører for at sikre, at de lever op til både Textilias 
og amfori BSCI’s standarder. 



VI SÆTTER TAL PÅ VORES 
SAMFUNDSANSVAR

Virksomhedsforum for Socialt Ansvar stiller værk-
tøjet ”Den Sociale Beregner” til rådighed for virk-
somheder. Med den er det muligt at sætte tal på 
den estimerede gevinst, som virksomheden bidra-
ger til samfundet med ved at indsluse mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet. 

Besparede offentlige udgifter

I alt pr. år:  6.163.000 kr.

Skatteindtægt

I alt pr. år:  5.834.000 kr.

Samfundsmæssig gevinst i alt pr. år

Samlet 
beregning: 11.997.000 kr.

Virksomheder indtaster selv de oplysninger, som 
den samfundsmæssige gevinst beregnes ud fra.  
Læs mere på www.vfsa.dk. 



MILJØ



SÅDAN TAGER VI ANSVAR 
FOR MILJØET

Reduktion af energi- og vandforbrug
Siden 2012 har vi hvert eneste år reduceret vores 
energi- og vandforbrug – og samtidig øget pro-
duktionen. Det er bl.a. muligt grundet optimerede 
kemi-koncepter og flere lav-temperaturvaske.

Skarp fokus på mindst muligt dieselforbrug
Vores chauffører er uddannet i miljørigtig kørsel 
og kører altid den korteste vej, så vidt muligt med 
fuldt lastede biler. Vores distributionsledere arbej-
der hele tiden på at optimere logistikken.

Vores tekstiler
Mere end 80 % af vores tekstiler er OEKO-TEX®-
mærkede, og vi har et løbende og tæt samarbejde 
med vores leverandører for at sikre ansvarlige for-
hold under produktionen af tøjet. Derudover arbej-
der vi løbende med at genbruge så mange af vores 
kasserede tekstiler som muligt.



VASK OG LOGISTIK 
MED MILJØHENSYN

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 produktion, fordi vi optimerer på vand- og 
energiforbrug samt logistik. 
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Fordi vi bruger store mængder vand, energi og kemi 
til vask og tørring af tekstiler, har vi konstant fokus 
på at mindske miljøbelastningen i alle processer. 
Det har givet gode og målbare resultater de se-
neste år, som ses i en reduktion af både vand- og 
energiforbrug. Målsætningen er at fastholde ten-
densen og fortsat øge reduktionerne i vores res-
sourceforbrug.

Avancerede værktøjer sikrer en effektiv ruteplan-
lægning ud fra målsætningen om altid:

• at benytte kortest mulige transportvej
• at køre med fuldt lastede biler



VAND- OG ENERGIFORBRUG 
MED OMTANKE
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Note til tal på energi og vand
Textilia arbejder løbende på at mindske energiforbruget 
og brugen af ferskvand på vaskerierne. I 2016 og 2017 
er Textilia vokset med yderligere vaskerier, som ikke har 
adgang til kontinuerlige vaskemaskiner (vaskerør), hvil-
ket fører til en stigning i både vand- og energiforbrug.  
På trods af dette er energiforbruget støt faldende, mens 
vandforbruget også er på vej ned.



FRA LINEÆR TIL 
CIRKULÆR CYKLUS

I DFD har vi gennem mange år, og også længe før 
det for alvor kom på den offentlige agenda, arbej-
det med at finde nyttige og kreative måder at gen-
anvende brugte materialer på, i stedet for bare at 
kassere dem. 

Vores kunders kasserede tekstiler bliver så vidt 
muligt genbrugt for at mindske miljøbelastningen.

Donation af kitler og dyner 

En del artikler fejler ikke noget, når en aftale op-
hører, og dem forsøger vi at afsætte. Vi donerer 
blandt andet kitler til Læger Uden Grænsers lands-
indsamling, og vi har doneret dyner til Røde Kors’ 
asylcentre, kvindeherberg og omsorgshjem. 



VI ARBEJDER MÅLRETTET 
MED RECYCLING OG UPCYCLING

Hos DFD ligger det os meget på sinde at udnytte 
tekstilerne i hele deres levetid og sikre etisk for-
svarlige aftagere af de kasserede tekstiler. 

Vi arbejder derfor med en ”vugge-til-vugge”-til-
gang, hvor de kasserede tekstiler bliver direkte in-
put  i ny råvareproduktion. 

Tæt samarbejde med 
leverandører

Det løfter tanken om bæredygtighed op på et nyt 
niveau, når udslidte tekstiler indgår som råvare i 
nye produkter. Vi er derfor tidligt i dialog med vores 
leverandører om genanvendelsesmuligheder. 

Det handler både om valg af materialer og funk-
tioner som knapper og lynlåse, hvor vi vurderer, 
hvordan enkeltdelene kan genbruges. Et resultat 
heraf er endnu et nytænkende samarbejde med 
Klaus Samsøe, som i sin Leftover-kollektion bruger 
kasserede DFD-tekstiler.



 NYT LIV TIL BRUGTE TEKSTILER

Vi arbejder med en række projekter med fokus på 
genanvendelse af kasserede tekstiler. 

Med koncepterne re:Something og LEFTOVER 
samarbejder vi med Victoria Ladefoged og Klaus 
Samsøe om at forlænge tekstilernes levetid ved 
at genbruge dem i nye kollektioner af tøjdesigns, 
tasker og brugskunst.

LEFTOVER er et upcycling-samarbejde med  
designer Klaus Samsøe, som i sin nye LEFTOVER-
kollektion bruger DFD’s kasserede T-shirts.

re:Something er en kollektion udviklet af desig-
ner Victoria Ladefoged. Hun puster nyt liv i vores 
kasserede viskestykker, håndklæderuller, duge 
og sengelinned, som hun forvandler til eftertrag-
tede kundegaver – f.eks. muleposer, forklæder og  
æggevarmere.



DFD RECY – CIRKULÆR ØKONOMI 
I TÆT DIALOG MED KUNDERNE

DFD recy er et koncept, vi har udviklet for sammen 
med vores kunder at kunne bidrage til en cirkulær 
økonomi. 

Alle designs er udviklet i tæt samarbejde med vo-
res kunder, som både får konkret udbytte af deres 
udtjente tekstiler og mulighed for at mindske på-
virkningerne på miljøet.

Kasserede tekstiler genopstår

Kasserede duge er blevet til personlige kokkejak-
ker, og kasseret arbejdstøj genopstår som prak-
tiske, miljøvenlige muleposer.

Ligesom mange restauranter har fokus på mad-
spild, arbejder vi konstant på at minimere vores 
tekstilaffald efter ophør af aftaler, eller når tøjet 
slides op. I mange tilfælde kan hele eller dele af 
tøjet bruges på nye måder og blive en del af en ny 
vaskeløsning.



RIGTIGT RENT MED VIIMA
– ET MILJØVENLIGT RENGØRINGSSYSTEM 

Viima reducerer forbruget af energi, vand og ren-
gøringsmidler og giver samtidig medarbejderne 
bedre arbejdsbetingelser. 

Rengøringssystemet bygger på unikke mikrofibre, 
der effektivt, skånsomt og uden kemi opsamler 
mere snavs og flere bakterier end andre rengø-
ringssystemer.

DFD Viima vandt EU’s miljøpris i 2012 
og CSR Environment Prize i 2015.

FORDELE

• Mindst 80 % reduktion af vandforbrug
• Op til 90 % reduktion af rengøringskemi 
• Høj hygiejnekvalitet
• Bedre arbejdsmiljø og -arbejdsstilling
• 72 % CO2 besparelse



KUNDER



TEXTILIAS ARBEJDE MED 
SOCIAL ANSVARLIGHED 
LOKALT I SVERIGE 2015-2017

I Textilias forretningspolitik defineres social ansvar-
lighed i henhold til to punkter. Det ene handler om 
at sikre menneskerettighederne hos dem, der pro-
ducerer tekstilerne. Produktionen sker ofte uden 
for Sveriges grænser, og derfor ligger det inden for 
rammerne af arbejdet med BSCI.

Det andet punkt handler om social ansvarlighed 
lokalt i Sverige. Her arbejder Textilia for et åbent og 
multikulturelt samfund, hvor alle mennesker har 
samme værdi. Det sker først og fremmest ved at 
sørge for, at vores medarbejdere i Sverige arbejder 
under rimelige vilkår, og at de behandles lige uan-
set køn, social status, etnicitet eller andet. 

Grundlaget i Textilias arbejde med social bæredyg-
tighed ligger i virksomhedens værdier og sammen-
sætningen af medarbejdere. Hos Textilia kommer 
medarbejderne fra ca. 40 forskellige lande, og 
der er en god fordeling på alder og køn. Det er en 
mangfoldighed, der beriger hele virksomheden.

For at bibeholde en åben og multikulturel arbejds-
plads eksisterer der blandt andet lokale samarbej-
der med den svenske arbejdsformidling om at få 
langtidsledige i job. Derudover samarbejder Textilia 
med internationale videnskabsakademier i projek-
ter om at få nytilkomne akademikere i beskæfti-
gelse. 

Derudover er der lokale samarbejder med Samhall* 
for at bidrage til, at mennesker med forskellige 
funktionsnedsættelser får mulighed for beskæf-
tigelse.

Textilias vaskeri i Göteborg vasker til borgere, der 
er visiteret til tøjvask. Dette vaskeri bemandes 
udelukkende af personale fra Samhall*. 

*Samhall er en svensk organisation, som på lige konkur-
rencevilkår skaber nye muligheder for mennesker, der 
umiddelbart står langt væk fra arbejdsmarkedet, f.eks. 
pga. handikap.



TEXTILIAS ARBEJDE 
MED ANTIKORRUPTION

I bestræbelserne på at udbrede amfori BSCI Code 
of Conduct i forsyningskæden, føre dialog med im-
portører, sprede information om uddannelser samt 
foretage revision af egne producenter, formidler 
og følger Textilia op på budskabet om, at produ-
center skal modarbejde korruption og stille sikre 
systemer for whistleblowing til rådighed.

I Sverige arbejder Textilia løbende med at opfordre 
alle medarbejdere til at italesætte og rapportere 
afvigelser og fejl. Målet er i fællesskab at løse fejl 
og sørge for, at de ikke sker fremover. Det kaldes 
medarbejderdrevne forbedringer. Medarbejdere 
kan indrapportere afvigelser enten digitalt i et af-
vigelseshåndteringssystem eller adressere afvi-
gelser i forbindelse med PULS-møder eller forbed-
ringsmøder.

Foruden ovenstående procedure undersøges mu-
ligheden for at indføre endnu en rapporterings-
metode i løbet af 2018 for at sikre, at alle i Textilia 
kan føle sig sikre, når de indsender oplysninger om 
uregelmæssigheder, og hvor man vil have mulig-
hed for at være anonym.



BÆREDYGTIGT ARBEJDSTØJ

Hvordan skaber man en
bæredygtig tøjordning, 
uden at budgettet skrider? 

I et tilbud til Odense Kommune måtte DFD tænke helt ud af bok-
sen og skabe nye spændende løsninger for at vinde udbuddet 
på tre dimensioner af bæredygtighed – økonomi, miljø og sociale 
hensyn. 

DFD vandt på, at bæredygtighed og pris kan gå hånd i hånd
Odense Kommune vægtede tildelingskriteriet ”Bæredygtighed” 
med hele 20 % i udbuddet om tøj til 2.200 ansatte. Det viste sig, 
at leverandørerne adskilte sig væsentlig fra hinanden på dette 
kriterium. DFD så kriteriet som en mulighed for at sætte al viden 
om ressourcestyring og energibesparende tiltag i spil. Der var 
behov for nytænkning, så bæredygtighed blev tænkt ind i alle 
processer i tøjordningen – uden at fordyre ordningen. 

Udbuddet har konkret resulteret i en besparelse på 27 % af en 
kontraktvolumen på 36 mio. kr. i hele kontraktperioden, altså en 
gevinst på i alt 9 mio. kr. I et bæredygtighedsperspektiv er ge-
vinsten dog langt større – og DFD ser Odense Kommunes udbud 
som en ”game changer” på markedet. 

DFD vandt udbuddet med en totalløsning, som ikke alene inddra-
ger viden om tekstiler og vaskeprocesser, men også alt det, der 
følger med håndteringen af ordningen: Miljøbesparende trans-
port, optimal online ressourcestyring, og ikke mindst genanven-
delse af det kasserede tøj.

Sådan tænker DFD bære-
dygtighed ind i tøjløsningen

• Standardvarer, der ikke skal specialproduceres 
• Smalt sortiment reducerer spild
• Miljøbelastende materialer undgås (f.eks. denim, 
 der kræver stort vand- og energiforbrug i produktion,  
 daglig vask og tørretumbling)
• Effektiv ressourcestyring med Mit DFD 
 – digital platform
• Kreativ genanvendelse af kasseret arbejdstøj bliver 
 til muleposer (Odenseposen)
• Miljømærkning af egne vaskerier og høje 
 miljøkrav til leverandører og producenter
• Energibesparende vaskeprocesser

CASE



OPFØLGNING PÅ CSR-MÅL

I sidste års CSR-rapport blev der fastsat nogle 
konkrete mål med afsæt i vores fire CSR-fokusom-
råder (medarbejdere, kunder, miljø og samfund). 

Neden for gør vi status på målene i den seneste 
CSR-rapport.

STATUS

At reducere antallet af arbejdsskader 
med min. 5 %.
Ja, dette er fortsat på et lavt niveau, og det er min-
dre skader, som er dominerende.  

Maksimalt 3 % sygefravær.
Ja, målet er nået. Der bliver systematisk arbejdet 
med sygesamtaler, trivsel mv. på alle vaskerier.   

At øge scoren for arbejdsglæde til min. 4,0.
Nej, dette mål er ikke nået, idet scoren i 2017 
 var 3,9. 

At reducere vand- og energiforbruget 
med min. 5 %.
Ja, det samlede vand- og energiforbrug er reduce-
ret med min. 5 %. Bl.a. er der blevet arbejdet med 
en række tiltag som eksempelvis lav-temperatur-
vaske på flere vaskerier og med dertilhørende nye 
kemi-koncepter. 

At få svanemærket yderligere to af vores 
vaskerier.
Ja, vores vaskerier i Maribo og Aalborg blev svane-
mærkede i 2017.



MILJØINDSATSER

Genanvendelse af tekstiler
Textilias ambition er at øge andelen af kasserede 
tekstiler, der kan genanvendes eller genbruges i 
stedet for, at de som i dag ender på forbrændin-
gen. For at fremme dette arbejde deltager Textilia i 
forskellige udviklingsprojekter, hvoraf følgende bør 
nævnes.

Mistra Future Fashion
Her er der fokus på den cirkulære forretningsmo-
del i stedet for dagens mere lineære forretnings-
model for tekstiler. Textilia deltager i to forskellige 
delprojekter ”P5 - Reuse and Recycling and End-of-
life issues” og ”P6 - Fashion for the public sector”.

Bioinnovation
Her er der fokus på at etablere et lokalproduceret 
tekstil i Sverige. Textilia har deltaget i et delpro-
jekt, som fokuserer på, hvordan man kan anvende  
mekanisk og kemisk separation af tekstilfibre fra 
kasserede tekstiler. På den måde kan man produ-
cere nyt med genanvendte fibre.

MILJØPRIS

Textilia har oprettet en årlig miljøpris for at belønne 
og opfordre studerende til at arbejde med tekstil 
og miljø. Målet er at bidrage til forskning og udvik-
ling i, hvordan tekstilvirksomheder kan mindske 
miljøpåvirkningen. 

Textilia ser også løbende på muligheden for at 
indgå i forskellige samarbejdsprojekter. I 2017 blev 
det til, at et af de kasserede lagner blev transfor-
meret til natskjorter til gæsterne på et eksklusivt 
hotel i Stockholm.
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* Andelen af bæredygtige tekstiler = Andelen af bære-
dygtige tekstiler af det samlede årlige indkøb af tekstiler. 
Tekstiler med alternative fibre til bomuld/polyester eller 
miljømærkede.



FREMTIDEN



CSR ER EN DEL AF FREMTIDEN

CSR forbliver en vedvarende vækststrategi i DFD. I 2018 vil vores 
fire CSR-fokusområder fortsat være udgangspunktet for vores 
arbejde. På flere af vaskerierne er det en integreret del af hver-
dagen at arbejde med at reducere vand- og energiforbruget.  
På andre områder må vi tilpasse indsatsen efter aktuelle behov. 
Det gælder f.eks. ansættelse af medarbejdere på baggrund af 
integrations-, praktik- eller løntilskudsforløb. I 2017 ansatte vi 
mere end 300 medarbejdere gennem de nævnte ordninger.  
Det kræver en målrettet indsats, som tilgodeser både nye og 
eksisterende medarbejdere.   

Medarbejdere
Vores medarbejdere er vigtige, og derfor vil vi sikre et trygt og 
sikkert arbejde på vaskerierne og i de øvrige afdelinger. 

Det er et mål for os at reducere antallet af arbejdsskader og 
opretholde et højt trivselsniveau i DFD. Konkret vil vi reducere 
antallet af arbejdsskader med min. 5 %, og scoren for arbejds-
glæde vil vi øge til min. 4,0.

Kunder 
Der foregår en løbende udvikling i de løsninger, vi tilbyder vores 
kunder. Den baserer sig bl.a. på en tæt dialog med brancherne, 
som også i højere grad efterspørger bæredygtige løsninger. Vi vil 
fortsat øge andelen af bæredygtige tekstiler i vores sortiment 
og indgå flere samarbejder om genbrug af kasserede tekstiler.

Miljø
Vask og logistik er i sagens natur miljøbelastende, og vi fort-
sætter arbejdet med at reducere vores aftryk på miljøet. Blandt 
andet ved at øge konverteringen af konventionelle vaske til lav-
temperaturvaske. 

Vi har et mål om at reducere vores vand- og energiforbrug samt 
CO2-udledning med min 3 % i 2018. Samtidig forventer vi, at tre 
vaskerier i løbet af 2018 overgår fuldt ud til lavtemperaturvask, 
og så har vi et mål om, at vi i løbet af 2018 får tilføjet endnu et 
Svanemærket-vaskeri til rækken.

Samfund
Med værktøjerne ”Benchmarkmodellen” og ”Den Sociale Bereg-
ner” fra Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) har vi for 
første gang nogensinde sat tal på vores sociale ansvar. Resul-
tatet afspejler det tætte samarbejde med mange af landets 
kommunale jobcentre og viser et positivt billede af de gevinster, 
som DFD tilfører samfundet ved at ansætte personer fra for-
skellige sociale ydelser i et fast job. 

Området vil fortsat have vores fokus, og vi vil arbejde med at 
videreudvikle vores samarbejde med jobcentrene samt andre 
organisationer.

VI HAR ET MÅL OM AT UDVIDE VORES EGNE SERIER AF 
BÆREDYGTIGT TØJ OG LINNED.



CSR-AMBITIONER FOR TEXTILIA

I 2020 skal Textilias fem største vaskerier klare 
Svanemærkets krav til vask- og tekstilservice

I 2018 vil alle vores tekstilproducenter i risikolande 
have en aktuel revisionscyklus og har opnået et 
godkendt resultat, når de revideres i henhold til 
BSCI eller SA 8000.


