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Dafgårds hållbarhetsredovisning 2019

Gunnar Dafgård AB

- Ulf Dafgård, VD

” Dafgårds är ett stort företag med påverkan på 

samhälle och miljö både direkt, genom 

användning av resurser inom vår verksamhet, 

men också indirekt genom val av råvaror och 

leverantörer. Hållbarhetsarbetet är väl integrerat i 

vår verksamhet och fångas upp i våra dagliga 

arbetssätt inom våra olika produktionsområden.”
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Internationella partners

Internationella kunder

Internationella kontor

Huvudkontor

Översikt

Affärsområden
Dagligvaruhandeln

Restaurang & Storkök
Export

Anställda
ca 1200 

Omsättning 2019
3200 MSEK

Varumärken Antal ton utlastat 
2019

86 000

Pallplatser fryst 
höglager

55 000

SKU’s
+1100

Antal Automatiserade 
linjer

18

Certifierade enligt ISO 14001

Urval av våra produktcertifieringar 

9-0512-14-100-01
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Vision och mission

”Made in Källby ”

”We love Källby”

”We compete
globally”

• Det ska vara säkert att arbeta i Källby. 
• Vi värnar om våra egna och andras resurser – hållbarhet och 

sparsamhet är viktigt för oss 
• Vi investerar i våra medarbetare, teknik och marknaden – det görs i 

takt med att vi växer
• Dafgårds ligger i Källby och så ska det förbli 

• Vi är lyhörda för nya önskemål från marknaden, kunden är vår 
arbetsgivare

• För att lyckas måste vi vara bättre än våra konkurrenter 
• När farfar Gunnar startade Dafgårds ”torgade” han i Lidköping – nu 

konkurrerar Dafgårds med globala matföretag över hela världen

• Många familjer har, i flera generationer, bidragit till vad Dafgårds är 
idag - medarbetare, leverantör och ägare

• Vi är ett familjeföretag – så ska det förbli
• Vi på Dafgårds är engagerade, ansvarstagande och vi visar varandra 

respekt. Många av oss är - Made in Källby
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Mänskliga rättigheter & korruption

Dafgårds ska fortsätta vara ett ansvarsfullt företag och följa gällande lagstiftning,
tillämpa god affärssed och ta hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Vi förväntar
oss att de mänskliga rättigheterna respekteras i alla våra affärsrelationer och
processer. Vi accepterar inte någon form av diskriminering, barnarbete eller
tvångsarbete. Det är de övergripande riktlinjerna i vår policy för mänskliga
rättigheter.

Genom noggranna leverantörsval och långsiktiga samarbeten med kunder och
leverantörer arbetar vi förebyggande för att säkerställa att Dafgårds verksamhet
enbart arbetar med leverantörer som följer gällande lagstiftning om mänskliga
rättigheter och korruption.

KPI Mål 2019 Resultat 2019

Genomförd riskbedömning under 
2019

JA JA

Vi anser att affärsavtal bör göras på rent affärsmässiga grunder och har 
nolltolerans mot mutor och korruption. För att motverka korruption i våra 
affärsled har vi tagit fram en antikorruptionspolicy som bygger på att i 
enlighet med rådande lagstiftning motarbeta mutor och korruption i de 
länder där vi bedriver affärer.



Köket i Källby miljöenergikvalitéansvar

Dafgårds hållbarhetsredovisning 2019

Personal

Dafgårds är en stor arbetsgivare i Skaraborg och vill vara en drivande del i ett 
inkluderande samhälle. Som familjeföretag i Källby har vi alltid strävat efter 
att ha en inkluderande arbetsmiljö, som präglas av mångfald och 
jämställdhet. På Dafgårds har vi en uppförandekod som handlar om att vi ska 
vara en bra arbetsplats för alla och alla ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. 

Dafgårds har en nollvision mot skador och olycksfall och vi arbetar 
systematiskt med att skapa en säkrare arbetsplats för våra anställda. Vårt 
proaktiva arbetssätt bygger på att precis alla ska vara involverade, det bästa 
sättet att förhindra olyckor är att påminna och hjälpa varandra att göra rätt, 
varje dag. Olycksfall och tillbud rapporteras, mäts och följs upp i 
livsmedelsbranschens informationssystem och arbetsmiljö (LIA).

KPI 2018 2019

Lost time Incident Rate (LTIR*) 29 19

Analysen av 2019 års utfall är att störst risk för att vara med om ett olycksfall är 
under det första året som anställd och att våra största risker är att 
snubbla/halka/fall. Detta kommer ligga till grund för vårt arbete att bli en ännu 
säkrare arbetsplats 2020!

*LTIR = (Antal olyckor med frånvaro x 1 000 000) / Totalt antal arbetade timmar

Våga frågaHjälp varandraTänk efter före !
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Engagemang

Vi stöttar även
HM Drottning Silvias stiftelse – Care about the children. Stiftelsens
vision är att utifrån FN:s barnkonvention verka för en värld där alla
barn får sina mest grundläggande behov uppfyllda. De ska få en
möjlighet att gå i skolan, få god vård och omsorg, känna trygghet och
glädje under sin uppväxt – kort sagt få vara just barn.

För tre år sedan började Dafgårds stötta projektet Baba Gurston
Inclusive School. Skolan grundades med syftet att skapa en trygg och
givande skolgång för alla barn, oavsett funktionsvariationer. Skolan
ligger på landsbygden utanför staden Kisumu i Kenya och drivs av
rektorn Baba Gurston med stöttning av Dafgårds och några få andra
nyckelpersoner i Sverige.

När Dafgårds gick in i projektet fanns det ungefär 35 elever i skolan
och två mindre klassrum med jordgolv. Nu, tre år senare har skolan
utvecklats kraftigt och idag går det 250 elever på skolan, det finns 11
klassrum och skolan har 15 anställda. Vidare har det byggts ett
kökshus som gör att eleverna kan få mat varje dag samt toaletter med
tvättmöjligheter. Baba Gurston Inclusive School är ett unikt projekt
som vi är mycket stolta över att vara engagerade i.

I februari 2019 åkte ett team från Dafgårds ner och besökte skolan för
att kvalitetssäkra projektet och utvärdera framtida behov.



Köket i Källby miljöenergiKvalitéAnsvar

Dafgårds hållbarhetsredovisning 2019

Matsäkerhet

För att lyckas krävs det rutiner och arbetssätt som säkrar vår kedja, från inkommande råvara till
färdig produkt. Vi är certifierade enligt IFS Food för matsäkerhet vilket innebär att vår verksamhet
varje år revideras och följs upp av en IFS-ackrediterad revisor. På så sätt kan vi alltid vara säkra på
att vi fortsätter hålla vår höga standard.
Lika viktigt som matsäkerhet är redlighet, att maten som lagas faktiskt innehåller det som står på
förpackningen. Dafgårds håller noggrann ordning på tusentals pallar med råvaror genom att
kontrollera dem vid godsmottagning och sedan märka vad varje pall innehåller och var den står. För
att kontrollera att allt stämmer görs provtagningar på både inkommande råvara och färdiga
produkter.

Ordning och reda i köket !

En betydande risk som identifierats inom branschen är livsmedelsfusk. Vi arbetar löpande med att
riskbedöma både våra leverantörer och våra olika råvarutyper. Vi omvärldsbevakar för att fånga upp
händelser i världen som kan påverka risken för fusk, och i de få fall någon leverantör säljer något till
oss som inte uppfyller våra krav måste de redovisa en noggrann utredning varför problemet
uppstod, och vad de gör åt saken. Vi väljer att samarbeta med seriösa företag och strävar efter
långsiktiga affärsrelationer.

Ett av våra framgångsrecept handlar om att ha ordning och reda i köket. Som en av Sveriges största
matföretag handlar det inte bara om att ta fram spännande smakkombinationer och goda maträtter,
det viktigaste av allt är matsäkerheten. Att göra produkter som både är säkra att äta, håller hög
kvalitéoch innehåller rätt ingredienser.
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På Dafgårds har vi, till skillnad från många andra företag,
ett eget ackrediterat laboratorium. I vår bransch är det en
stor fördel då vi, med eget laboratorium kan göra fler
provtagningar och få provsvar snabbare. Varje dag tas en
mängd mikrobiologiska analyser, både på inkommande
råvara och färdig produkt. Med hjälp av en riskbaserad
provtagningsplan vet vi vilka råvaror och produkter som
behöver vilka analyser. Det tas även kontinuerligt
hållbarhetsprover för att säkerställa att maten håller den
goda kvalitet som utlovas till det bäst-före-datum som
märkningen på förpackningen anger. För att nå vår
långsiktiga vision, att ha 0 % i matsvinn följer vi upp vårt
resultat på flera nyckeltal som:

- Antalet godkända råvaruprov

- Antalet godkända hållbarhetsprov

Eget ackrediterat laboratorium

Genom att ta prover säkerställer vi att 
våra rutiner och arbetssätt fungerar!

vision
!

222
0%

Matsvinn

Vår
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Leverantörsval

När vi väljer våra råvaruleverantörer är det mycket som påverkar vårt beslut. Alla våra
råvaruleverantörer måste vara kvalitetscertifierade enligt GFSI standard (Global Food
Safety Initiative). GFSI certifieringen kontrolleras av en ackrediterad revisor. Utöver
GFSI certifieringen granskar vi också alltid leverantörens verksamhet med vår egen
personal.

djuromsorgen
förbättra

Globalt !
Dafgårds är ett svenskt företag som arbetar på den internationella marknaden. Vi
strävar alltid efter att köpa råvarorna där de produceras som bäst utifrån
resursutnyttjande och djuromsorg. För oss är det viktigt att djuren mår bra och vi
arbetar aktivt för en hållbar produktion på alla sätt. En betydande risk som identifierats
inom livsmedelsbranschen är antibiotikaresistens till följd av antibiotikaanvändning i
primärproduktionen. För att förhindra spridningen av antibiotikaresistens i samhället
behöver vi som matproducent ställa krav på våra leverantörer. Därför driver vi,
tillsammans med våra leverantörer och kunder, flertalet förbättringsprojekt som för
djuromsorgen och medvetenheten kring antibiotikaanvändning framåt, både i Sverige
och Europa.

*Målet är 99% GFSI-godkända leverantörer då ett medvetet undantag gjorts för kålbonden bredvid fabriken som
saknar certifiering. Spårbarheten och kvalitén är kontrollerad och godkänd av vår egen personal.

KPI Mål 2019 Resultat 2019

Andelen GFSI-godkända 
leverantörer

99 %* 99 %*
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Energi

Som en del i vår energisparplan gick vi 1 januari 2019 över till 100% förnybar elanvändning.
Planen innebär att energieffektivisera verksamheten i alla led och i största möjliga mån
återanvända energin. Till exempel har vi investerat i värmepumpar som återvinner värmen
från våra kylcentraler för att skapa värme och varmvatten. Vi har sen tidigare byggt ett
energisnålt fryslager. Genom att bygga på höjden och kyla uppifrån och ner blir
nedfrysningen effektivare och mindre energi krävs!

100 % 
Förnybar EL-

energi!
1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,35

1,4

2017 2018 2019

Energiförbrukning kWh/kg 
lagad mat
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Utsläpp & Vatten

Energisparplanen berör alla delar av företaget och ett av våra 
mål är att minska på företagets koldioxidutsläpp. Övergången till 
förnybar elenergi tog oss en bra bit på vägen. 

Genomtänka investeringar i köket i Källby har gett oss bättre och effektivare 
tillagning. Vi kan laga mer mat vilket helt enkelt resulterar i en minskning av 
energianvändningen men också vattenförbrukningen. En stor utmaning för oss är 
allt vatten som går åt för att städa våra lokaler. Vi har under de senaste åren 
vidtagit flera vattenbesparande åtgärder samtidigt som vi effektiviserat hela 
tillagningskedjan. 
Detta har gjort att vi under en femårsperiod minskat vår vattenförbrukning per kg 
lagad mat med 10 %.
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0,15
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0,25
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Avfall & återvinning

Avfall för oss innebär det som inte är matavfall, såsom kartonger, metallförpackningar och plast.
Hur mycket avfall vi årligen har beror till stor del på hur mycket vi bygger ut och investerar i vår
fabrik. För att öka möjligheterna till återvinning sorteras avfallet i fraktioner som veckovis hämtas
upp av vår lokala hanteringspartner.

På Dafgårds arbetar vi aktivt med att hitta nya sätt att öka andelen materialåtervinning. Det
minskar produktionen av nytt material vilket minskar energiförbrukningen och sparar på jordens
resurser.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019

Återvinningsandelar

Materialåtervinning Energiåtervinning

Målet 2020:
Öka andelen 

materialåtervinning
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Matsvinn

En av de största utmaningarna inom livsmedelskedjan är att minska
mängden mat som slängs. Vår vision är att ha 0% matsvinn. Som ett steg
mot vårt mål har vi under flera år arbetat med att identifiera och följa upp
råvaruförluster i hela produktionskedjan. På så vis kan vi följa vår kurva och
direkt se om något avviker. Alla råvaror och all mat som inte går att äta blir till
biogas.

Vi arbetar hela tiden med produktutveckling för att hitta nya vägar att göra
god mat av sånt som annars skulle slängts. För att komma närmare vår vision
har vi under året förbättrat prognoser för inköp/försäljning och
lagerhantering.

Under andra halvan av 2019 slog vi upp dörrarna till vår Fabriksbutik i Källby. En 
butik där konsumenten kan handla andrasorteringsvaror till reducerade priser. Vi 
tar tillvara på överbliven mat och gör till exempel öl på krokiga baguetter, pytt i 
panna på spillbitar från prima råvaror och korv på baconspill. Mat som annars 
hade gått till biogas blir en ny god produkt. 

Svinnbra kan man kalla det! 

Andel biogassubstrat/kg
lagad mat

Mål Resultat

2017 6% 5,4 %

2018 5 % 4,6 %

2019 4,5 % 5,1 %
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Transporter

På Dafgårds använder vi till största del vår egen lastbilsflotta när vi levererar
råvaror och produkter runt om i landet. Det gör att vi kan optimera vår
ruttplanering och nyttja tomtransporter på tillbakavägen på ett effektivt sätt.
Vår filosofi är att bara lastbilar som behöver vara på vägarna ska vara det!

Under 2019 arbetade vi fram en ny tjänstebilspolicy för att minska våra CO2-
utsläpp. Vi utbildar sedan 2015 även alla våra lastbilschaufförer inom
miljövänlig körning och under 2019 infördes även utbildningen för all personal
med tjänstebil.

Vikt- och platsoptimering står högt upp på agendan för 2020. Genom att lasta
bilarna på ett effektivt sätt utan att överstiga lastbilens maxvikt sparar vi inte
bara pengar utan minskar även trafiken på vägarna.
Under 2019 har vi övergått till RME som bränsle för våra egna varutransporter.
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Redovisningen är utgiven av Gunnar Dafgård AB och omfattar hela
Dafgårds verksamhet, organisationsnummer: 556080-5714. Ansvarig
för att ta fram redovisningen är Gunnar Dafgård ABs styrelse.
Redovisningen är upprättad i enlighet med bestämmelserna i
årsredovisningslagens 6e kapitel och fokuserar på de frågor som är
väsentliga för Dafgårds utifrån den påverkan vi har på vår omvärld.

Producerad av Gunnar Dafgård AB. 
Källby, Sverige, 2019

Detta Material är upphovsrättsskyddat genom lagen 
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk. Upphovsrätten tillhör Gunnar Dafgård AB. Med 
reservation för eventuella tryckfel.

Genom den verksamhet Dafgårds bedriver berör vi områdena miljöpåverkan,
sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och korruption. Vi arbetar löpande
för att minska vår påverkan på miljön och bidra till positiv hållbar utveckling.
Denna redovisning är ett sätt för oss att tydligt se att våra egna mål för
hållbarhet hålls och samtidigt vara en drivkraft för oss att ständigt förbättras.
Den är uppbyggd på identifiering av betydande hållbarhetsaspekter med
grund i FN:s gemensamma hållbarhetsmål. Hur arbetet utförs beskrivs under
respektive fokusområden – miljö, energi, kvalitéoch ansvar.




