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I enlighet med årsredovisningslagen 6 kap 11 paragrafen har Anticimex valt att upprätta den lagstadgade  
hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport.
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Anticimex är ett globalt modernt serviceföretag inom 
skade djurskontroll som erbjuder moderna lösningar för 
ett modernt samhälle. Genom förebyggande åtgärder, djup 
kunskap och ny digital teknik skapar bolaget hälsosamma 
miljöer för företag och privatpersoner runt om i världen.  
Ny digital teknik ger mer effektiva, lättillgängliga och miljö
vänliga tjänster. 
Anticimex är verksamt i 18 länder och har cirka 6  100 
medarbetare. Företaget har visat tillväxt varje år sedan  
det grundades för 84 år sedan.
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VD OCH OPERATIV CHEF –  ET T RUNDABORDSSAMTAL



 Hållbarhet djupt integrerad  
i vår affärsmodell
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VD OCH OPERATIV CHEF –  ET T RUNDABORDSSAMTAL

En global förebild för skadedjursbekämpning med minimal användning av biocider. En decen-
traliserad affärsmodell som bygger på lokalt styre, inspirerat av globalt best practice. Som 
främjar och regelbundet mäter allt från effektivitet till medarbetarnas trivsel. ”Att arbeta 
hållbart är djupt integrerat i vår affärsmodell och ett avgörande sätt för oss att skapa värde 
för våra intressenter”. Det säger Anticimex koncernchef och vd Jarl Dahlfors och koncernens 
operativa chef Ebba Bonde i ett samtal om bolagets förhållande till hållbarhet.

Varför är det viktigt för Anticimex att arbeta  
med hållbarhet?

JARL DAHLFORS: Det är på så sätt vi skapar värde för 
kunder, medarbetare, ägare och samhället i stort. Vi vill 
att kunder ska anlita oss och att medarbetare ska vilja 
arbeta för oss. Vi vill också vara med och påverka lag-
stiftare och regelverk mot ett mindre bruk av bekämp-
ningsmedel i skadedjursbekämpningen. I vår egenskap 
av ett av världens ledande bolag inom industrin har vi 
dessutom både möjlighet och skyldighet att påverka 
utvecklingen.

EBBA BONDE: I vår verksamhet hanterar vi en stor 
mängd biocider, vilka kan utgöra en fara både för med-
arbetare och samhälle. Därför är det viktigt att vi har 
strikta regler och rutiner för detta. Bolagets stora for-
donsflotta svarar för den större delen av våra CO2-ut-
släpp, vilket påverkar klimatet. Vi jobbar hela tiden med 
att optimera rutter och minimera onödiga utryckningar 
och på så vis minska bilanvändandet. 

På vilket sätt ligger hållbarhet i linje med  
Anticimex affärsmodell?

JARL DAHLFORS: Vår affärsmodell bygger på att 
decentraliserat ansvar ned till varje enskild individ. 
Modellen baseras på att verksamheten sköts lokalt, 
där marknadskunskapen och de personliga relatio-
nerna finns, och att resultatet regelbundet mäts och 
rapporteras i enlighet med en rad nyckeltal. Förutom 
finansiella nyckeltal mäts även kund- och medarbetar-
nöjdhet. Det ger en transparent bild av verksamheten, 
där avvikelser från koncernens riktlinjer och policys 
snabbt upptäcks. Att rapportera om nyckeltal är en 
naturlig del av våra platschefers vardag och det leder 
till en jämförbarhet mellan kontoren och en vilja att lära 
av varandra.

EBBA BONDE: En av våra viktigaste strategier är att 
verka för en spridning av digital skadedjursbekämp-
ning, det vill säga vårt SMART-koncept. Det innebär 
en minskning av användningen av biocider som ju är 
skadliga för både miljö och människor. Den digitala tek-
niken ger också helt nya möjligheter för att förebygga 

skadedjursangrepp samt till övervakning på distans. Det 
i sin tur minimerar ett stort antal onödiga utryckningar 
med bil.

JARL DAHLFORS: Under 2018 introducerades SMART 
med stor framgång i bland annat USA och vi är nu uppe 
i 100  000 installerade enheter globalt. Vi är ledande 
i världen när det gäller den här tekniken och vi hopp-
as kunna inspirera även andra att anamma den. Det 
skulle innebära ett stort steg för att göra industrin mer 
hållbar.

Hur ser era hållbarhetsmål ut?
EBBA BONDE: Genom att lyssna på våra intressenter 

har vi sedan tidigare identifierat tre mål: att minska 
användningen av biocider, att minska koldioxid-utsläp-
pen samt att vara en attraktiv arbetsgivaren. Genom 
dialogen med våra medarbetare har vi under 2018 
beslutat att lägga till ett fjärde mål, att främja hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Vi arbetar nu med att ta 
fram gemensamma nyckeltal för att kunna mäta detta 
nyligen formulerade mål. 

Hur arbetar Anticimex till vardags med hållbarhet?
JARL DAHLFORS: Som jag tidigare nämnde, ligger 

det i alla platschefers intresse att kontinuerligt skruva 
på alla delar av sin verksamhet för att göra den mer 
hållbar – i allt från att sälja fler SMART-lösningar till att 
effektivisera bilanvändandet och att vara en attraktiv 
arbetsgivare som värnar om sina medarbetare. Vi anser 
att det inte finns någon enskild lösning för att uppnå 
hållbarhet – det är alla detaljer i verksamheten som 
måste samverka. Därför arbetar vi med hållbarhet som 
med allt annat inom koncernen, det vill säga med konti-
nuerliga förbättringar och att dela best practice. Det är 
så vi vill sträva efter att vara en förebild inom industrin 
när det gäller hållbarhet.
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ST YRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

Anticimex har en lång tradition av att förebygga och skydda. Skadedjursbekämpning är per 
definition lokal och det är därför naturligt att det dagliga hållbarhetsarbetet utförs lokalt,  
där kunskapen och kontakterna finns. Ansvar och styrning vilar däremot på koncernnivå,  
där mål och policys utformas och regelefterlevnad kontrolleras. 

Under 2018 ökade Anticimex insatserna inom hållbar-
hetsområdet. Arbetet med att integrera hållbarhets-
målen i den övergripande affärsplaneringen inleddes 
under 2018 och kommer att drivas vidare under 2019. 
Koncernens operativa chef har övergripande ansvar för 
hållbarhetsarbetet. 

Anticimex har tagit en världsledande position inom 
skadedjurskontroll baserad på digital teknologi. Bolaget 
leder därmed marknaden mot mindre användning av  
biocider – och samtidigt förbättrad trygghet och 
säkerhet inom allt från sjukvård till livsmedelsindustri 
till privatbostäder. 

Anticimex hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s glo-
bala mål, varav vissa har valts ut som speciellt relevanta 
för bolaget att arbeta mot. Baserat på dessa har tre 
fokusområden – minskad användning av biocider, mins-
kade CO2-utsläpp och att vara en attraktiv arbetsgivare 
– identifierats och etablerats som delar av Anticimex 
arbetssätt. År 2019 läggs målet hälsa och säkerhet på 
arbetsplatsen till. 

Hållbarhet är även en integrerad del av affärs- 
modellen. Hållbarhetsarbete ligger i bolagets intresse 

eftersom det skapar värde både för bolaget och alla 
dess intressenter. Den viktigaste delen i Anticimex 
affärsmodell, den decentraliserade principen, innebär 
att lokala beslutsfattare i nära kontakt med viktiga 
intressenter, däribland medarbetare, kunder och 
representanter för lokalsamhället, har hög bestämman-
derätt. Det lägger en stark grund för intressentdialogen.

Certifieringar och uppförandekod
Anticimex styrning av hållbarhet regleras i huvudsak 
av koncernens uppförandekod, som är fastställd av 
styrelsen. Där beskrivs medarbetarnas ansvar inom 
mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, affärsetik och miljö. 
I syfte att minska risker kring bristande efterlevnad har 
samtliga i organisationen ombetts att skriva under upp-
förandekoden, vilket mer än 90 procent också gjorde 
under 2018. För att säkra efterlevnad av uppförande 
koden finns en kontaktpunkt direkt till koncernnivå, 
SpeakUp Line, som kan användas av samtliga inom 
koncernen för att anonymt rapportera eventuella brott 
mot uppförandekoden.

Styrning och strategi 

”The branch manager is the hero”

Decentralised
branchbased 

business model Anticimex
SMART

M&A
U.S.

Insurance
Quality,  

efficiency 
and  

valuebased 
pricing

Säkerställer frihet att driva frågor som  
prioriteras av lokala intressenter

Minskar 
CO2-utsläpp 
genom 
effektiv rutt- 
planering och 
säkrar goda 
villkor för 
medarbetare

Minskar 
biocid-
användning

Bedömer håll-
barhetsrisker i 
förvärvsfasen

Driver lång-
siktig tillväxt

Skyddar 
samhällen

ANTICIMEX STRATEGI

Anticimex strategi för global tillväxt är att fortsätta bygga en decentraliserad organisation genom att etablera starka 
platskontor med långtgående ansvar för drift och ekonomiska resultat. Målet är att skapa en företagskultur som  
karaktäriseras av starkt entreprenörskap och personligt ansvar.
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ANTICIMEX HISTORIA

Anticimex grundades 1934 och även om inte ordet hållbarhet hade samma innebörd som 
idag var tanken från början att förebygga och skydda. 

Några steg mot hållbarhet

1970talet
Teknisk expertisavdelning bildas.

20122013
Värmetält och vägglushundar blir nya 
och giftfria sätt att sanera vägglöss.

2017
Anticimex Innovation Center etableras 
för att driva digital bekämpning och 
kvalitetssäkra leverantörskedjan.

1934
Anticimex grundas och arbetar  
förebyggande från start.

2011
Digital bekämpning inleds med  
konceptet SMART i syfte att minska  
mängden biocider.

1954
En kemikaliefabrik byggs för att få  
bättre kontroll över leverantörskedjan.

1998
Slutar använda produkter med  
metylbromid som visar sig förstöra 
ozonlagret.

2007
Implementation av åtgärdstrappan 
på den svenska marknaden med syfte 
att minimera mängden biocider.

1960talet
Inleder samarbete med Skandia  
– startskott för försäkringar.

20162017
Hållbarhetsstrategi utvecklas med  
tre tydliga fokusmål.

2018
Hälsa och säkerhet läggs till som  
fokusmål för 2019.

2019
Historisk nivå om 100 000 installerade 
SMART-enheter nås.



*  Intressentdialog gjord av Anticimex 2018 i Sverige och USA
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FASTSTÄLLANDE AV FOKUSOMRÅDEN

Hur fokusområdena fastställdes
För att utveckla Anticimex hållbarhetsarbete genomfördes för några år sedan en väsentlig-
hetsanalys i syfte att identifiera de viktigaste områdena för koncernens intressenter. 

Huvudintressenter
Kunder, medarbetare, samhälle och ägare är Anticimex 
främsta intressenter.

Små och medelstora företag samt konsumenter är 
viktiga kundgrupper för Anticimex. Grupperna stäl-
ler varierande krav beroende på var de befinner sig 
geografiskt. För att möta kundernas behov lokalt finns 
en standardiserad kundnöjdhetsprocess i de viktigaste 
länderna.

Medarbetarundersökningar genomförs årligen i varje 
land och ger underlag till förbättringsåtgärder, som 
också följs upp.

Samhället inkluderar all offentlig verksamhet, 
branschorganisationer och medborgare. Som stor aktör 
deltar Anticimex aktivt i utvecklingen av skadedjurs- 
industrin och regelverk samt skapar förståelse för 
skadedjursfrågans vikt i offentlig miljö.

Ägare förväntar sig långsiktig värdetillväxt som 
Anticimex huvudsakligen skapar genom fokus på ska-
dedjursbekämpning samt en decentraliserad affärsmo-
dell. I sammanhanget är hållbarhet både en hygienfak-
tor och en differentierande faktor. Koncernledningen 
har nära kontakt med ägarna.

Väsentlighetsanalys
2015 genomfördes en global väsentlighetsanalys, som 
ligger till grund för dagens hållbarhetsarbete. I dialog 
med de huvudsakliga intressenterna identifierades sex 
fokusområden, som därefter reducerades ned till tre. 
Inför 2019 lades ytterligare ett mål till – Att främja hälsa 
och säkerhet på arbetsplatsen.

Anticimex fokusområden är idag att: 
•  minskad biocidanvändning
•  minskade CO2-utsläpp
•  vara en attraktiv arbetsgivare
•  främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (från och 

med 2019)

Fortlöpande intressentdialog
Intressentdialog förs och drivs inom Anticimex på både 
marknads- och koncernnivå. Dialogen med investe-
rare genomfördes på koncernnivå och dialogen med 
medarbetare genomfördes lokalt och följdes upp på 
koncernnivå. Medarbetardialogen är en del av riktlinjen 
att samtliga länder ska genomföra och agera på årliga 
medarbetarundersökningar. Mer djuplodande dialog 
med medarbetare samt dialog med kunder och samhäl-
le drivs på nationell nivå baserat på nationella behov. 
Samhällsdialog förs genom lokala samarbeten såsom 
branschorganisationer där Anticimex deltar aktivt. 
Dialogen med interna representanter för länderna 
resulterade i det nya målet inom hälsa och säkerhet 
som kommer att implementeras under 2019. Investerar-
dialogen förs kontinuerligt, bland annat genom möten 
då arbetssätt och mål presenteras.

Framtida arbetsmodell
Intressentdialog med medarbetare och kunder på 
utvalda fokusmarknader planeras att genomföras årli-
gen och en summering kommer att göras av lärdomar 
från tidigare år. Bolaget kommer på detta sätt att få en 
god förståelse för intressenternas önskemål och en bra 
grund för framtida aktiviteter. 

Kvalitetssäkring
Nära 80 procent av Anticimex landsorganisa-
tioner är certifierade enligt ISO 9001:2008 
eller 9001:2015 som är en serie standarder för 
kvalitetsledning. De hjälper bolag att utveckla 
processer för att uppfylla bl.a. kund- och 
myndighetskrav, ledarskap och riskhantering.
 
Över 50 procent av Anticimex landsorganisa-
tioner är certifierade enligt ISO 14001:2004, 
som är ett system för att rationalisera och 
förbättra miljöarbetet. 

Anticimex är som helhet certifierad enligt 
branschorganisationen CEPA:s standard EN 
16636, en europeisk standard för skadedjurs-
bekämpning. Målet med standarden är att 
tillhandahålla professionell, förebyggande 
skadedjurskontroll för att skydda allmänhetens 
hälsa, egendom och miljö.

68 procent av 2 500 intervjuade 
medborgare ansåg det viktigt att 
skadedjursbekämpning sker på ett 
hållbart sätt.*
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FOKUSOMRÅDEN

Anticimex fokusområden
Efter FN 2015 presenterat sina globala mål för hållbar utveckling analyserade Anticimex  
hur koncernens arbete kunde kopplas till dessa och formulerade därefter tre mål: minskad 
biocidanvändning, minskade CO2-utsläpp och ökad mångfald. En revidering skedde under 
2018 där målet ”Ökad mångfald” utökades till ”Vara en attraktiv arbetsgivare” och där målet 
”Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen” lades till för att göra bolagets arbete inom 
området mer synligt. 
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Minskad biocidanvändning
Att använda biocider för att bekämpa 
skadedjur som ger akuta problem är 
någonting som kommer att behöva 
finnas kvar inom en överskådlig 
framtid. Men Anticimex strävar alltid 
efter att välja preparat som är minst 
skadliga för miljön, i rätt mängd och 
på rätt plats. Förebyggande arbete, 
och utveckling av det digitala kon-
ceptet SMART är kraftfulla verktyg 
för att minska kemikalieanvändning-
en på lång sikt.

FN MÅL 3
God hälsa och välbefinnande
Minskad biocidanvändning minskar 
risken för skador och sjukdomar.

FN MÅL 15
Ekosystem och biologisk mångfald
Användning av biocider innebär viss 
kontaminering av ekosystemet. 

FN MÅL 9
Hållbar industri, innovationer  
och infrastruktur 
Anticimex strävar efter att driva 
utvecklingen av nya mer skonsamma 
lösningar för miljön. 

Minskade CO2utsläpp
Anticimex arbetar kontinuerligt med 
att minska direkta utsläpp från den 
egna verksamheten med fordons-
flottan som fokus.

FN MÅL 13
Bekämpa klimatförändringarna
Användandet av servicebilar är 
nödvändigt för att kunna ge service 
till kunderna och den största posten 
i Anticimex direkta klimatpåverkan. 
Fokus för att minska CO2-utsläppen 
är därför att optimera körsträckor 
och rutter i serviceleveransen. Digi-
tal teknik minskar dessutom antalet 
utryckningar.

Vara en attraktiv  
arbetsgivare
Målet ”ökad mångfald” expanderades 
under 2018 till ”vara den föredragna 
arbetsgivaren” där både mångfald, 
karriärutveckling och engagemang på 
arbetsplats inkluderas.

FN MÅL 8
Anständiga arbetsvillkor  
och ekonomisk tillväxt
Anticimex verkar för varaktig, 
inkluderande och hållbar ekonomisk 
tillväxt, full och produktiv sysselsätt-
ning med anständiga arbetsvillkor 
för alla.
 
FN MÅL 10
Minskad ojämlikhet
Anticimex arbetar kontinuerligt 
med att säkerställa arbetsplatser 
utan diskriminering av något slag. 
I anknytning till det inkluderas nu 
ambitionen att ge goda karriärmöj-
ligheter och vara en engagerande 
arbetsplats, oberoende av var inom  
Anticimex-koncernen en medarbe-
tare befinner sig. Målet, att erbjuda 
likvärdiga och goda möjligheter för 
medarbetare av alla nationaliteter 
inom koncernen, är en avgörande del 
av att vara en attraktiv arbetsgivare. 



 16 17 18

2

4

6

8

10

Majoriteten av de farliga biocider Anticimex hanterar är bekämpningsmedel och eftersom 
dessa kommer att behöva finnas kvar ytterligare ett tag är minskad användning i fokus. Flera 
initiativ för att minska användning av biocider drivs varav det viktigaste är SMART- 
konceptet. Andra preventiva metoder håller också på att utvecklas. 

Skadedjur kan vara smittspridare, förstöra stora eko-
nomiska värden och skapa obehagskänslor för många 
människor. För att hålla skadedjur i schack behövs 
ibland biocider av olika slag användas och olika sorters 
biocider används beroende på vilket skadedjur som ska 
bekämpas. En majoritet av de biocider som används är 
rodenticider, mot råttor och möss. Insekticider används 
mot framförallt vägglöss och getingar. 

Biocider kan vara skadliga eftersom vissa är avsedda 
att skada levande organismer. Därför finns också ett 
strikt regelverk kring hur skadedjursföretag får använda 
biocider i de flesta länder som Anticimex verkar. Efter-
som en del av biociderna kan hamna i kretsloppet och ge 
en negativ påverkan på miljö, djur eller människor måste 
alla produkter godkännas och riskbedömas innan de får 
användas. 

Det SMARTa sättet att arbeta
Genom att använda SMART, kan Anticimex ersätta en 
fälla baserad på biocider med en mekanisk fälla som 
bevakas digitalt. Systemet innebär också att Anticimex 
kan identifiera problemet i ett tidigare skede, som 
minskar behovet av mer omfattande saneringar, vilket, 
i sin tur, kräver mer biocidapplicering. Överlag arbetar 
även Anticimex med förebyggande åtgärder och mot 
onödig användning av pesticider på andra vis.

 
Mål och nyckeltal
Anticimex mäter användningen av biocider genom anta-
let installerade SMART-enheter samt omsättningen från 
SMART som andel av omsättning från skadedjurstjäns-
ter. Den installerade basen överskred milstolpen 
100 000 enheter i januari 2019. Gällande omsättnings-
mätetalet är målet att uppnå 10 procent under 2021, 
vilket kan jämföras mot 7 procent under 2018. 

Minskad biocidanvändning
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Första steget är förebyggande 
åtgärder som sedan följs av mekani-
ska, biologiska och allra sist kemiska 
behandlande åtgärder. 

Miguel Aldana, specialisttekniker, Spanien.

Arbetsmetoden Åtgärdstrappan 
Anticimex Sveriges skadedjurstekni-
ker arbetar alltid efter en metod som 
döpts till Åtgärdstrappan. Den inne-
bär att medarbetarna försöker hitta 
orsaken till problemen och komma 
med förebyggande råd. Vid bekämp-
ning av skadedjur används ofta en 
kombination av mekaniska metoder 
och bekämpningsmedel. Metoderna 
anpassas efter varje kunds specifika  
problem. Åtgärdstrappan hjälper  
Anticimex att säkerställa att bekämp- 
ningsmedel endast används då det 
är nödvändigt. 

Tidig upptäckt av skadedjur  
är hållbart
Genom inspektioner och riskbedöm-
ningar identifierar Anticimex tekniker 
potentiella risker för skade djur innan 
problemen har uppstått. Detta med-
för även att eventuella skadedjur-
sangrepp upptäcks tidigt, vilket ger 
en enklare bekämpning och en lägre 
användning av biocider eftersom 
skadedjuren inte hinner bli så många. 
Under senare år har inspektionerna 
kompletterats med digitala övervak-
ningssystem mot gnagare. Dessa upp-
kopplade fällor, SMART, är effektiva 
och förser teknikerna med informa-
tion om skadedjurens omfattning och 
rörelse mönster. Målet för Sverige är 
att andelen digitaliserade lösningar 
för Anticimex företagskunder ska 
uppgå till 60 procent av värdet på 
skadedjursavtalen år 2020.

Ett annat exempel på metoder 
för tidig upptäckt av skadedjur är 
användningen av vägglushundar som 
markerar var i ett rum vägglössen 
förekommer och saneringen kan då 
begränsas till de angripna delarna. 

Högriskämnen ersätts
Anticimex aktivt med att ersätta de 
ämnen som innebär störst risker för 
miljön. Detta arbete innebär att de 
produkter som används kan utvär-
deras på ett systematiskt sätt och 

jämföras med andra motsvarande 
produkter på marknaden. På så 
sätt kan alternativ identifieras och 
användningen av de mest skadliga 
ämnena reduceras. 

Utveckling
Anticimex arbetar intensivt med att 
utveckla icke-kemiska bekämpnings-
metoder. Exempel är användning av 
värme för bekämpning av vägglöss 
och fällor mot gnagare som drivs av 
kolsyrepatroner. De digitala över-
vakningssystemen är ett viktigt steg i 
denna riktning. En utmaning är dock 
att batteridrift ofta krävs. Anticimex 
inleder nu arbetet med att byta 
batterier från bly till litium för att 
förlängd livslängd.

En grupp ämnen som förekommer  
i vissa bekämpningsmedel mot 
gnagare kallas antikoagulanter. Dessa 
kan orsaka skador i miljön, bland 
annat har ämnena hittats i rovfåglar, 
både i Sverige och utomlands. Rov-
fåglarna får i sig de skadliga ämnena 
genom att äta gnagare som har ätit 
bekämpningsmedel som innehåller 
antikoagulanter. Därför arbetar 
Anticimex med substitution av de 
produkter som innehåller antikoa-
gulerande ämnen. 

Fokus på att förebygga

ÅTGÄRDSTRAPPAN

1. Rådgivning

CASE — SVERIGE

Åtgärdstrappan säkerställer 
att biocider endast används 
då det är nödvändigt.

2. Mekaniska

3. Biologiska

4. Kemiska
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Eftersom Anticimex i hög grad levererar service på plats hos kund krävs en stor fordonsflotta.  
Dessa fordon släpper ut en väsentlig mängd CO2 som har en negativ påverkan på klimatet. 
Fordonsflottan är den enskilt största delen av Anticimex direkta CO2-utsläpp.

Idag består fordonsflottan av närmare 3 800 fordon. 
Fokus under de senaste åren har legat på att optimera 
rutter för serviceleverans så att kortast möjliga rutter 
körs mellan kunder, vilket minskar Anticimex klimat-
påverkan. Detta sker genom bland annat förbättrad 
planering och implementering av it-stöd. Anticimex 
driver dessutom ytterligare flera utvecklingsområden 
för minskade CO2-utsläpp. 
 
Ytterligare fokusområden
Lokalt har man i flertalet länder utifrån lokala intres-
sentanalyser, identifierat ytterligare områden som 
skulle kunna bidra till att minska CO2-utsläppen. Dessa 
är initierade och drivna av respektive land i linje med 

den decentraliserade affärsmodellen. Ett par exempel 
är alternativa drivmedel, modernisering av fordons-
flottan, effektivare körmönster samt relevanta certifie-
ringar. Några av dessa beskrivs på sidan till höger under 
rubriken Överblick av lokala initiativ. 

Mål och nyckeltal
Anticimex har ännu inte satt upp ett CO2-mål för kon-
cernen. Målet kommer att baseras på minskade utsläpp 
justerat för omsättning och vara i linje med FN:s globala 
mål. För närvarande pågår arbete med att fastställa 
mål som utgår från Anticimex lokala förutsättningar, är 
mätbara och som driver förbättringsarbetet. 

Minskade CO2utsläpp

Miguel Aldana och Monica Bobadilla, specialisttekniker, Spanien.
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Ruttplanering och optimering
Anticimex arbetar kontinuerligt 
med ruttoptimering för att minska 
körsträckorna. Detta sker genom 
benchmarking samt genom att best 
practice identifieras och sprids över 
hela organisationen. Ruttoptimering 
är en process som sker på koncern-
nivå. I de flesta länder har Anticimex 
infört specifika it-lösningar för stöd 
med analys. Dessutom innebär 
spridningen av SMART-lösningar att 
behovet av fysiska besök minskar 
genom digital övervakning. 

Optimeringen av servicerut-
terna och minskningen av besök 
är effektiva sätt för att minska 
CO2-utsläppen. American Pest, en 
plattformsorganisation i USA, har 
kommit långt i denna ruttoptimering, 
i hög grad stöttat av it-verktyg. Flera 
platskontor, exempelvis Nordnorge 

har använt ett mindre teknikintensivt 
arbetssätt, där planerare har tagits in 
med uppgift att optimera ruttplane-
ringen och nått goda resultat.

Alternativa drivmedel
Mer miljövänliga drivmedel har 
under 2018 testats inom delar av 
koncernen. Spanien och Belgien har 
initierat försök med gasdrivna bilar 
och el-drivna bilar har utvärderas 
i exempelvis Sverige, Schweiz och 
Portugal. 

Modernisering av fordonsflotta
Utbyte av delar av fordonsflottan 
kan göra stor skillnad i CO2-utsläpp. 
Modernisering är kontinuerlig över 
samtliga länder, men vissa har valt att 
fokusera tydligare på detta, exempel-
vis Malaysia, Italien och plattformsor-
ganisationen Viking Pest i USA. I fallet 

Viking Pest moderniserades inte bara 
flottan utan en förändring till mindre 
fordon påverkade även utsläppen. 

Effektivt körmönster
Att ge medarbetarna möjlighet att 
köra mer effektivt kan också påverka 
CO2-utsläppen i hög grad. Exempel 
på sådana initiativ finns i Danmark, 
där körutbildning hållits, samt i 
Australien och Nya Zeeland, där GPS 
monterats in i bilarna för att mäta 
och effektivisera bilkörningen.

Relevanta certifieringar
Vissa ISO-certifieringar adresserar 
CO2-utsläpp. Den stora majoriteten 
av länder är sedan tidigare certifie-
rade, medan Singapore och Malaysia 
planeras att certifieras under 2019.

Över hela koncernen arbetar  
man med att förbättra 
arbetssätt för optimering  
av rutter.

CASE — ÖVERBLICK AV LOKALA INIT IATIV

Smart bilhantering ger  
lägre CO2utsläpp

Mireya Hansson, tekniker, Sverige.
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Anticimex är ett kunskapsföretag. Att komma från olika bakgrunder och ha olika erfarenheter 
betraktas som berikande när man arbetar med varierade kundgrupper. En nyckelfråga för 
koncernen är att kunna attrahera talanger. Därmed är det av yttersta vikt att arbetsplatsen är 
engagerande och framförallt erbjuder goda karriärmöjligheter, oberoende av var i koncernen  
personen befinner sig.

Motverka diskriminering
Anticimex är ett företag som strävar efter mångfald 
i alla aspekter. Koncernen värderar alla kollegor och 
blivande kollegor likvärdigt, oavsett kön, funktions- 
variation, religion eller sexuell läggning. För bolaget är 
det viktigt att ingen ska uppleva diskriminering på sin 
arbetsplats. Detta monitoreras och ageras på direkt 
av ledningen, årligen i medarbetarundersökning samt 
genom SpeakUp Line, en direktlänk till koncernledningen 
som kan användas för anonym rapportering.

Karriär och engagemang på arbetsplatsen
Att Anticimex medarbetare upplever sin arbetsplats 
som engagerande och med goda karriärmöjligheter är 
av avgörande betydelse. Den decentraliserade affärs-
modellen kräver kompetenta specialister och besluts-
fattare på alla nivåer i bolaget. Den tekniska kompeten-
sen hos exempelvis tekniker, gruppledare och planerare 
är viktig men den decentraliserade modellen kräver 

också gott ledarskap på alla nivåer i organisationen.
Arbete med engagemang på arbetsplatsen drivs kon-

tinuerligt genom organisationen. Ett viktigt verktyg för 
detta arbete är den årliga medarbetarundersökningen 
som genomförs i alla länder. Dessa gör det möjligt 
att mäta utvecklingen med det etablerade mätetalet 
Employee Net Promoter Score (eNPS) som sedan jäm-
förs med relevanta alternativa arbetsgivare. Undersök-
ningen resulterar inte bara i ett mätetal, utan även i en 
rad förbättringsåtgärder som genomförs lokalt

Mål och nyckeltal
Målet i termer av diskriminering är att 0 procent ska 
uppleva det på arbetsplatsen, vilket mäts i medarbe-
tarundersökningen. För 2018 upplevde tre procent viss 
diskriminering. För karriär och engagemang på arbets-
platsen är målet att eNPS ska ligga ovanför värdet för 
en jämförbar grupp av arbetsgivare, vilket uppnåddes 
under 2018 med ett värde om 11, att jämföra med 9.

Vara en attraktiv arbetsgivare

14 A N T I C I M E X  G R O U P   —  H Å L L B A R H E T S R A P P O R T  2 0 1 8

FOKUSOMRÅDE –  AT TRAKTIV ARBETSGIVARE

ENMPLOYEE  
NPS-UTVECKLING

Värde

 15 16 17 18 Benchmark
0

2

4

6

8

10

12



Fokus på mångfald 
Anticimex Sverige växer och 
anställer kontinuerligt nya medar-
betare vilket ger möjligheter att öka 
mångfalden. 

Anticimex Sverige har valt att 
fokusera på att öka antalet  
medarbetare med utländsk bak-
grund. Målet är att 20 procent av 
alla nyanställda i Sverige ska ha 
utländsk bakgrund år 2020 i syfte 
att spegla samhället i stort. Sedan 
2017 har några viktiga steg tagits 

för att nå målet. Till dessa hör 
att uttrycka sig på ett annat sätt i 
rekryteringsannonserna samt att 
addera sociala medier till mixen 
av media. Resultatet är ett större 
inflöde av sökanden med utländsk 
bakgrund än tidigare. 

Mycket kvar att göra kring  
jämställdhet 
För Anticimex som ett modernt 
företag är det viktigt att båda kön får 
lika mycket utrymme. Målet är att bli 

ett företag som prioriterar mångfald 
med en jämn könsfördelning.
 
Ledarskap som värdesätter 
mångfald
Anticimex har under många år  
arbetat med ledarprogrammet ”Att 
leda med mod och hjärta” i syfte  
att utveckla ledarskapet inom 
koncernen. Nu planeras nästa steg i 
ledarutvecklingen, där mångfald är 
en naturlig del. 

Medarbetarna ska spegla  
samhället

CASE — SVERIGE

I syfte att utveckla koncernens 
ledare har Anticimex Sverige 
under många år arbetat med 
ledarprogrammet ”Att leda 
med mod och hjärta”.
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Miljö - biocider Miljö - klimat
Medarbetare  
och sociala  
förhållanden

Antikorruption Mänskliga rättigheter

Beskrivning av 
hållbarhetsområdet

Skadedjursbekämpning kräver 
användning av biocider och vissa 
av dessa är farliga för djur och kan 
medföra skador på miljön. 

En fordonsflotta krävs för att kunna 
leverera service på plats hos kunderna 
och denna utgör Anticimex väsentliga 
negativa påverkan på miljön.

Anticimex är ett kunskapsföretag och 
det är viktigt att arbetsplatsen är enga-
gerande och erbjuder goda karriärmöj-
ligheter. Diskriminering och bristande 
rutiner kring säkerhet har negativ 
inverkan på attraktionsförmågan.

Anticimex decentraliserade 
affärsmodell är beroende av god 
affärsetik. Anticimex lägger stor vikt vid 
att all verksamhet följer före tagets 
etiska riktlinjer vad gäller anti korruption 
och andra regleringar och lagar.

Anticimex har en skyldighet att  
respektera mänskliga rättigheter.

Främsta risker •  Biocidförgiftning av miljön vid 
bekämpningsplatsen eller i  
Anticimex lagermiljö.

•  Ineffektiv användning av biocider.

•  Bristfällig hantering av batterier och 
SMART- hårdvara.

•  Bristfällig ruttplanering ökar  
CO2- utsläppen.

•  Arbetsskador genom hantering av 
biocider.

•  Olyckor kopplade till specifika tjäns-
ter, t.ex. på hög höjd, trafik- eller 
andra arbetssituationer.

•  Diskriminering på arbetsplatsen.

•  Medarbetare som är involverade 
med mutor, kriminella handlingar 
eller andra typer av korruption.

•  Risken för brott mot de mänskliga rättig  -
heterna bedöms som små, p.g.a. hög grad 
av kontroll över värdekedjan, tjänste -
baserat erbjudande samt und vikande av 
riskgeo grafier. Dessutom har detta ämne 
inte kommit upp i väsentlighetsanalyser 
eller intressentdialoger. Anticimex krav 
på medarbetarna att skriva under uppfö-
randekoden bedöms vara tillräckligt.

Riskminimering Styrning  •  Efterlevnad i enlighet med nationella 
och internationella regler om utbild-
ning och träning. 

•  Kontinuerlig utbildning av tekniker, 
framförallt inom hantering av 
SMART-hårdvara.

•   Kontinuerlig uppföljning av 
SMART-relaterade nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•  Kontinuerlig uppföljning av  
nyckeltal som mäter effektivitet av 
ruttplanering. 

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•  Krav på årlig undersökning av medar-
betarnöjdheten i samtliga länder.

•  Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•   Riskbedömning av eventuell 
korruption är del av due diligence 
processen inför förvärv. 

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

Anticimex  
hållbarhetsmål 
och utfall 

Minskad användning av biocider 

 •  SMART andel av omsättningen 2018 
var 7 procent. Målet är 10  procent 
år 2021.

•  SMART installerad bas i slutet av 
2018 var 99 408 installerade enheter. 

Minskade CO2-utsläpp

•  2018 var fordonsutsläpp 3,3 ton CO2 

per SEK M omsättning1.. Målet är 
under utveckling. 

Vara en attraktiv arbetsgivare

•  Andel medarbetare som har upplevt 
diskriminering 2018 var tre procent och 
målet är noll procent.

•  Resultat vid mätning av Employee Net 
Promotor Score, eNPS 2018 var 11 och 
benchmark jämförbara företag är 9.

•  Nytt för 2019: Främja en säker och hälso- 
sam arbetsplats. För att mäta används 
nyckeltal LTI (olycksfall med frånvaro).

 •  Inga rapporterade fall av brott mot 
mänskliga rättigheter.

 

Koppling till 
strategi

Utveckling och spridning 
av SMART-konceptet är en 
nyckelkomponent i  
Anticimex strategi.

 Optimering av ruttplane-
ringen är avgörande för 
att uppfylla kvalitets- och 
effektivitetdelen i Anticimex 
strategi.

Decentraliserad modell  
som säker   ställer med-
arbetarnas direkt kontakt 
med beslutsfattarna och  
påverkar deras vardag. 

En god riskbedömning är 
avgörande due diligence-
process är för att identifiera 
problem före slutförande av 
förvärv.

Anticimex har alltid haft höga krav på 
mänskliga rättigheter och ser mänskli-
ga rättigheter som ett kärnelement i  
bolagets värderingar.

1) Baserat på data som representerar 80 procent av omsättningen.  2) Anticimex uppförandekod består av exemelvis miljö- och antikorruptionspolicyer.

HÅLLBARHET –  R ISKER OCH HANTERING

Hållbarhet – risker och hantering

Anticimex
SMART

Quality, 
efficiency
and value-

based 
pricing
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Miljö - biocider Miljö - klimat
Medarbetare  
och sociala  
förhållanden

Antikorruption Mänskliga rättigheter

Beskrivning av 
hållbarhetsområdet

Skadedjursbekämpning kräver 
användning av biocider och vissa 
av dessa är farliga för djur och kan 
medföra skador på miljön. 

En fordonsflotta krävs för att kunna 
leverera service på plats hos kunderna 
och denna utgör Anticimex väsentliga 
negativa påverkan på miljön.

Anticimex är ett kunskapsföretag och 
det är viktigt att arbetsplatsen är enga-
gerande och erbjuder goda karriärmöj-
ligheter. Diskriminering och bristande 
rutiner kring säkerhet har negativ 
inverkan på attraktionsförmågan.

Anticimex decentraliserade 
affärsmodell är beroende av god 
affärsetik. Anticimex lägger stor vikt vid 
att all verksamhet följer före tagets 
etiska riktlinjer vad gäller anti korruption 
och andra regleringar och lagar.

Anticimex har en skyldighet att  
respektera mänskliga rättigheter.

Främsta risker •  Biocidförgiftning av miljön vid 
bekämpningsplatsen eller i  
Anticimex lagermiljö.

•  Ineffektiv användning av biocider.

•  Bristfällig hantering av batterier och 
SMART- hårdvara.

•  Bristfällig ruttplanering ökar  
CO2- utsläppen.

•  Arbetsskador genom hantering av 
biocider.

•  Olyckor kopplade till specifika tjäns-
ter, t.ex. på hög höjd, trafik- eller 
andra arbetssituationer.

•  Diskriminering på arbetsplatsen.

•  Medarbetare som är involverade 
med mutor, kriminella handlingar 
eller andra typer av korruption.

•  Risken för brott mot de mänskliga rättig  -
heterna bedöms som små, p.g.a. hög grad 
av kontroll över värdekedjan, tjänste -
baserat erbjudande samt und vikande av 
riskgeo grafier. Dessutom har detta ämne 
inte kommit upp i väsentlighetsanalyser 
eller intressentdialoger. Anticimex krav 
på medarbetarna att skriva under uppfö-
randekoden bedöms vara tillräckligt.

Riskminimering Styrning  •  Efterlevnad i enlighet med nationella 
och internationella regler om utbild-
ning och träning. 

•  Kontinuerlig utbildning av tekniker, 
framförallt inom hantering av 
SMART-hårdvara.

•   Kontinuerlig uppföljning av 
SMART-relaterade nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•  Kontinuerlig uppföljning av  
nyckeltal som mäter effektivitet av 
ruttplanering. 

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•  Krav på årlig undersökning av medar-
betarnöjdheten i samtliga länder.

•  Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Riskhantering är med i årlig affärs-
planeringsprocess.

•   Riskbedömning av eventuell 
korruption är del av due diligence 
processen inför förvärv. 

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

•  Samtliga medarbetare ombeds att 
skriva på uppförandekoden2, vilket 
följs upp och mer än 90 procent 
gjorde det 2018.

•  Intern anonym rapporteringskanal 
för överträdelser av uppförande- 
koden (SpeakUp Line).

Anticimex  
hållbarhetsmål 
och utfall 

Minskad användning av biocider 

 •  SMART andel av omsättningen 2018 
var 7 procent. Målet är 10  procent 
år 2021.

•  SMART installerad bas i slutet av 
2018 var 99 408 installerade enheter. 

Minskade CO2-utsläpp

•  2018 var fordonsutsläpp 3,3 ton CO2 

per SEK M omsättning1.. Målet är 
under utveckling. 

Vara en attraktiv arbetsgivare

•  Andel medarbetare som har upplevt 
diskriminering 2018 var tre procent och 
målet är noll procent.

•  Resultat vid mätning av Employee Net 
Promotor Score, eNPS 2018 var 11 och 
benchmark jämförbara företag är 9.

•  Nytt för 2019: Främja en säker och hälso- 
sam arbetsplats. För att mäta används 
nyckeltal LTI (olycksfall med frånvaro).

 •  Inga rapporterade fall av brott mot 
mänskliga rättigheter.

 

Koppling till 
strategi

Utveckling och spridning 
av SMART-konceptet är en 
nyckelkomponent i  
Anticimex strategi.

 Optimering av ruttplane-
ringen är avgörande för 
att uppfylla kvalitets- och 
effektivitetdelen i Anticimex 
strategi.

Decentraliserad modell  
som säker   ställer med-
arbetarnas direkt kontakt 
med beslutsfattarna och  
påverkar deras vardag. 

En god riskbedömning är 
avgörande due diligence-
process är för att identifiera 
problem före slutförande av 
förvärv.

Anticimex har alltid haft höga krav på 
mänskliga rättigheter och ser mänskli-
ga rättigheter som ett kärnelement i  
bolagets värderingar.

HÅLLBARHET –  R ISKER OCH HANTERING

Decentralised 
branch-based 

business model M & A
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Revisorns yttrande avseende den  
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets-
rapporten för år 2018 och för att den är upprättad i 
enlighet med årsredovisningslagen.

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommendation  
RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade håll-
barhetsrapporten. Detta innebär att vår granskning  

av hållbarhetsrapporten har en annan inriktning och en 
väsentligt mindre omfattning jämfört med den inrikt-
ning och omfattning som en revision enligt International 
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige 
har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig 
grund för vårt uttalande.

Uttalande
En hållbarhetsrapport har upprättats.

Stockholm den 26 april 2019

PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor

REVISORNS Y T TRANDE

Till bolagsstämman i Anticimex New TopHolding AB, org.nr 559126-5938
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REVISORNS Y T TRANDE

Monica Bobadilla, specialisttekniker, Spanien.



 

Anticimex behöver bli bättre på 
jämställdhet. Hur är fördelningen 
mellan kvinnor och män på din 
avdelning?

RIADH: Den är inte så jättebra, vi 
är endast män. Totalt på kontoret ser 
det bättre ut. 

MALIN: Det är väldigt mansdo-
minerat – vi är endast två kvinnor. 
Vi har krav på brandutbildning och 
det är mest är män som går den. Jag 
hoppas att det ändrar sig framöver 
då fler får upp ögonen för den här 
branschen.

HELENA: I Göteborg är vi 97 
medarbetare varav 25 kvinnor, så vi 
har lite att jobba med. Den senaste 
rekryteringen vi gjort inom skadedjur 
är en kvinna, det känns roligt.

Eftersom valet av arbetsplats styrs 
mycket av värderingar är kulturen 
viktigare och viktigare. Vad går 
att förbättra vad gäller Anticimex 
kultur?

RIADH: Jag gillar vår kultur, vi har 
en positiv anda, alla samarbetar med 
alla. Vi skulle kunna prata mer om 
våra värderingar och vad de faktiskt 
betyder.

MALIN: Jag tror på att få in ännu 
mer mångfald på alla sätt. Jämnare 
fördelning ger en annan stämning 
och ett annat arbetsklimat. Blandad 
ålder, bakgrund och erfarenhet ger 
dynamik!

HELENA: Vi lever i ständig föränd-
ring och det kostar på. Vi behöver bli 
bättre på att synliggöra bra presta-
tioner och ta vara på goda idéer. Om 
vi uppmärksammar varandra får vi 
roligare på jobbet!

Utbildning är viktigt i ett kunskaps-
företag. Känner du att Anticimex 
satsar på att utbilda medarbetarna?

RIADH: Ja, det tycker jag! Jag har 
alla utbildningar jag behöver. Nya 
utbildningar kommer löpande i vår 
utbildningsportal AxAcademy. 

MALIN: Ja, det tycker jag. Det är 
verkligen skillnad från 2013 när jag 
började. I år har jag fått möjlighet att 
gå två utbildningar. Vi har utvecklat 
brandtjänsten och då krävs mer 
kompetens och bredd.

HELENA: Det tycker jag verkligen. 
Vi har gedigna grund- och vidare- 
utbildningar för alla. Vi ska vara 
experter på det vi gör och det lägger 
vi mycket kraft på att vara.

Hållbarhet är inte bara en led-
ningsfråga utan ska finnas brett i 
hela företaget. Vad är hållbarhet 
för dig och hur påverkar det din 
roll?

RIADH: Jag har varit med på en stor 
del av resan från biocider till där vi 
sanerar helt utan råttgift idag. Det 
har varit en väldig utveckling som 
både vi som tekniker och kunderna 
uppskattar. Personligen ser jag alltid 
till att återanvända det material 
som jag kan, samåker och använder 
laddningsbara ficklampor. 

MALIN: Tänker direkt på de 
brandsimulatorer vi använder som 
gör att vi slipper elda i kar och köra 
runt med gasol. Trots att vi är ett 
stort företag tas förbättringsmöjlig-
heter tacksamt emot. Jag skulle vilja 
att vi blev bättre på sociala initiativ. 
Jag skulle jättegärna dela med mig av 
min kunskap. Det hade känts bra! 

HELENA: Det är viktigt att ha med 
hållbarhetsfrågorna i det dagliga 
arbetet. Självklart är bilfrågan stor. 
Vi har idag några gasbilar i service-
bilsflottan och många tjänstebilar är 
elhybrider. Det är steg i rätt rikt-
ning. Vi vill på ett bättre sätt spegla 
samhället och fokuserar på att 
attrahera medarbetare med utländsk 
bakgrund. Att vi numera fångar 
råttor utan råttgift är också en viktig 
förflyttning. 

Anticimex växer och kommer 
anställa många kollegor framöver. 
Vad vill du säga till någon som 
överväger att börja på Anticimex? 

RIADH: Sök jobbet! Definitivt! 
MALIN: Läs på hemsidan, det 

stämmer väldigt väl överens med 
hur det är så att du känner att det 
är något för dig. Och så vill jag säga 
välkommen in i Anticimex-familjen!

HELENA: Vill du arbeta i ett inno-
vativt, växande företag, som fortfa-
rande har en familjär kultur och om 
du vill göra en samhällsinsats ska du 
absolut söka dig till oss!

Vad tycker våra  
medarbetare om Anticimex?
Möt Malin Olsson, brandtekniker, Riadh Ouachi, skadedjurstekniker och Helena 
Lager, platschef i ett samtal om Anticimex värderingar, hållbarhetsarbete och 
möjlighet till kompetensutveckling.

LANDSSPECIFIKT MEDARBETARCASE
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MÖT TRE MEDARBETARE



Riadh Ouachi, skadedjurstekniker Malin Olsson, brandtekniker  Helena Lager, platschef

”Hållbarhet är exempelvis de 
brandsimulatorer vi använder 
så att vi slipper elda i kar och 
köra runt med gasol”
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MÖT TRE MEDARBETARE



 

Nodra får bukt med råttorna i  
ledningsnätet utan råttgift 
Nodra AB, tidigare Norrköpings Vatten och Avfall, ser många fördelar med Anticimex 
Smart – det är förebyggande, hållbart, effektivt och ger kontroll. Men framförallt har 
klagomålen på råttor minskat från kommunens medborgare.

LANDSSPECIFIKT KUNDCASE

Råttor utgör en smittorisk och den 
skadegörelse de orsakar för ofta 
med sig kostnader. Det är också 
en olägenhet för innevånarna. Alla 
dessa delar är viktiga för Nodra, den 
verksamhet inom Norrköpings kom-
mun som hanterar vatten och avlopp.

– Vi vill självklart minska proble-
men för kommuninnevånarna så att 
de känner sig trygga och säkra, säger 
David Osmanoff, underhållsingenjör 
på Nodra.

Nodra använder sig av uppkopp-
lade SMART-fällor som placeras i 
ledningssystemet. Fällorna övervakar, 
samlar in statistik – både i realtid och 
över tid – samt bekämpar råttorna.

Berätta om bakgrunden till att  
ni valde Smart! 
En anledning var Kemikalieinspektio-
nens strängare krav för användning 
av rodenticider. Vi började titta på 
alternativ och ville hitta en förebyg-
gande lösning. Smart går i linje med 
det verktyg som vi arbetar efter, 
Hållbarhetsindex. Det är ett verktyg 
för kommunutveckling, framtaget 
av Svenskt Vatten. Vi vill självklart 
minimera användandet av råttgift 
som både kan skada andra djur, 
människor och miljö. Jag ser bara 
fördelar!

Hur använder ni er av den analys  
ni får av Anticimex? 
Den kontroll vi har nu hade vi inte 
tidigare. Nu kan vi följa och se hur 
det utvecklar sig i ett område. Vi kan 
se hur fällorna slår och om det ökar 
eller minskar. Med statistiken har vi 
reella siffror att luta oss emot, vi ser 
att vi gör rätt. Det är jättebra att få 
det svart på vitt, vi kan verkligen se 
att det har effekt!

Berätta om samarbetet med 
Anticimex! 
Anticimex är specialisterna. Vi köper 
en tjänst och känner oss trygga 
med den kompetens och kunskap 
teknikerna har för att lösa våra 
utmaningar. Anticimex sköter all drift 
och kommer med förslag på var vi 
ska placera fällorna baserat på sin 
erfarenhet och aktuella klagomål från 
medborgarna. Vi får en rapport en 

gång i månaden och har ett fast möte 
var tredje månad. Däremellan hörs 
vi för att till exempel diskutera om 
fällor ska flyttas. Vi tittar på slagfrek-
vensen per fälla och ser hur det ökar 
eller minskar. Vid minskning flyttas 
fällan, vi vill ju att de ska jobba aktivt. 
Samarbetet fungerar bra!

Motsvarar resultatet av Smart  
era förväntningar?
Det gör det absolut! Det är så här vi 
vill arbeta, både hållbart och i linje 
med Nodras uppsatta mål. Smart är 
ett bra sätt att arbeta förebyggande. 
Det är viktigt att fällorna flyttas dit 
de arbetar som bäst och har en hög 
slagfrekvens. Det fungerar bra. Vi ser 
trenden sedan vi installerade SMART 
att klagomålen på råttor har minskat. 
Vi har inte jättemånga klagomål som 
kommer in just nu.

En förutsättning för att få bukt 
med råttproblemet i till exempel 
en kommun är att intressenterna i 
staden samarbetar. Råttor i lednings-
nätet är enbart en del av problemet. 
Nodra tar ansvar för ledningsnätet i 
Norrköping, men det finns flera delar 
av staden, till exempel i stadsmiljön, 
som andra förvaltningar ansvar för. 

– Förhoppningen är att kunna 
utöka samarbetet inom kommunen i 
framtiden för att ta ett helhetsgrepp, 
avslutar David Osmanoff. 

David Osmanoff, underhållsingenjör 
på Nodra AB  
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MÖT KUNDEN NODRA



Nodra AB, tidigare  
Norrköpings Vatten och 
Avfall, driver Borgs vatten-
verk, Norrköping kommuns 
största.

MÖT KUNDEN NODRA

Produktion: Sthlm Kommunikation & IR

Bilder: CGG 270 (sidorna 11, 12, 19), David Krantz (sidan 21), Fredrik Schlyter (sidan 23), Fredrik Stehn (sidan 4),  
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