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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 erbjuder 
effektiva, lättillgängliga och miljövänliga tjänster. 

Anticimex har verksamhet i 18 länder och har cirka 7 100 
medarbetare. Företaget har visat tillväxt varje år sedan det 
grundades för 85 år sedan.
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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 . 



” Det som är bra för oss  
är bra för planeten”
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VD OCH OPERATIV CHEF –  ET T RUNDABORDSSAMTAL

En viktig komponent i Anticimex framgångar under de senaste åren är införandet av digitala 
lösningar som ersättning för biocider inom skadedjursbekämpningen . Med SMART-lösningen 
har Anticimex satt en ny standard inom hållbar skadedjursbekämpning och tagit en ledande 
position inom området . Hittills har företaget installerat cirka 132 000 digitala fällor . ”Det som  
är bra för oss är bra för planeten”, konstaterar Anticimex vd Jarl Dahlfors i ett samtal med 
koncernens operativa chef Ebba Bonde om bolagets förhållande till hållbarhet.

Varför är det viktigt för Anticimex att arbeta med 
hållbarhet?

JARL DAHLFORS: Verksamheten drivs enligt affärs
mässiga principer, något som också visat sig vara håll-
bart i längden . De senaste åren har vi investerat stora 
resurser i att omvandla företaget, både vad gäller det 
vi erbjuder och hur vi arbetar . Som ett resultat av detta 
har vi kunnat skapa stora mervärden för kunder, 
 medarbetare, aktieägare och samhället i stort . Vi 
känner oss självklart mycket motiverade att fortsätta på 
den väg vi slagit in på .

EBBA BONDE: Vår affärsidé bygger på att uppfylla ett 
grundläggande behov över hela världen: att få bo och 
jobba i en hälsosam miljö utan att besväras av skade- 
djur . Vi gör allt detta genom att arbeta förebyggande 
med övervakning dygnet runt, alla dagar .

Dessutom försöker vi att aktivt bearbeta beslutsfat-
tare och få dem att begränsa användningen av biocider 
inom skadedjursbekämpningen i stort . Som världsle-
dande i branschen har vi både möjlighet och skyldighet 
att påverka utvecklingen . Att vår omsättning inom digital 
skadedjursbekämpning ökar med 31 procent om året 
är ett tydligt bevis för att det finns ett stort behov av 
giftfria lösningar – och att vi verkligen kan göra skillnad .

Hur ser era hållbarhetsmål ut?
EBBA BONDE: Vi har sedan tidigare identifierat fyra 

fokusområden där vi verkligen kan göra skillnad: mins-
kad användning av biocider, minskade CO2-utsläpp, att 
vara en attraktiv arbetsgivare och att främja hälsa och 
säkerhet på arbetsplatsen. Bolagets stora fordonsflotta 
svarar för större delen av våra CO2-utsläpp . Där jobbar 
vi med både ruttoptimering och digital övervakning för 
att minimera CO2-utsläppen . Alla utsläpp mäts för att 
vi lättare ska kunna övervaka och hantera dem . 

En nyckelfråga för koncernen är att kunna attrahera 
och behålla duktig personal . Därför är det av yttersta  
vikt att arbetsplatsen är engagerande, säker och 
erbjuder goda karriärmöjligheter, oavsett bakgrund . 
Vi använder Employee NPS (Net Promoter Score) för 
att mäta hur bra vi lyckats med att vara en attraktiv 
arbetsgivare – ända ner på lokalnivå . På så sätt kan vi 
fastställa best practices och reagera direkt på even-
tuella negativa avvikelser . Det här är viktig del av vår 
bolagsstyrning som bygger på transparens och nyckel-
tal ända ner på lokal nivå . 

Hur kontrollerar ni att fokusområdena tas på  
allvar på individnivå?

JARL DAHLFORS: Vår affärsmodell bygger på en hög 
grad av ansvarstagande och ansvarsutkrävande, ända 
ner på individnivå. Lokala resultat följs regelbundet upp 
och rapporteras i form av nyckeltal. Det finns självklart 
nyckeltal för hållbarhetsmålen – som mäts, övervakas 
och hanteras – precis som för all annan verksamhet . 
Det ger en transparent bild av verksamheten, där avvi-
kelser från koncernens riktlinjer och policyer snabbt 
upptäcks . Att rapportera om nyckeltal är en naturlig del 
av våra platschefers vardag och det leder till en jämför-
barhet mellan kontoren och en vilja att lära av varandra . 
De lokala resultaten sammanställs och blir till nyckeltal 
som kan följas upp, från lokal nivå till styrelsenivå . 

EBBA BONDE: Det är viktigt att dela med sig av best 
practices, för att både motivera och stimulera förbätt-
ringar . Exempelvis arbetar vi fortlöpande med att få 
ner körsträckorna genom att optimera rutterna och 
minimera antalet onödiga utryckningar och om något 
kontor har varit särskilt duktiga inom det området kan 
de dela med sig av både mätetal och resultat till de 
andra kontoren . Det blir lite av en tävling där alla är 
en vinnare, inklusive planeten vi bor på . Och så har vi 
förstås SpeakUp Line, en anonym kanal som persona-
len kan använda för att rapportera avvikelser från våra 
policyer . 

Var kommer Anticimex huvudsakliga fokus att  
ligga inom det framtida hållbarhetsarbetet?

JARL DAHLFORS: Som tidigare nämnts ligger det i alla 
platschefers intresse att löpande förbättra alla delar av 
verksamheten för att uppnå en högre grad av hållbar-
het . Vi mäter, övervakar och hanterar resultat inom allt 
från försäljning av SMARTlösningar till fordonsflottans 
effektivitet och vår attraktivitet som arbetsgivare. Det 
är ”business as usual” – men vi försöker hela tiden bli 
bättre .

EBBA BONDE: 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: 
med kontinuerliga förbättringar och genom att dela 
best practice . Tack vare nyckeltalen blir hållbarhetsar-
betet mätbart: vi får en överblick och kan bli ännu mer 
transparenta i våra insatser . 
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ANTICIMEX HISTORIAST YRNING AV HÅLLBARHETSARBETET

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
Anticimex har en lång och stolt historia inom skadedjursbekämpningen . Eftersom skade-
djursbekämpning oftast är en lokal affär bedrivs större delen av vårt hållbarhetsarbete  
också på lokal nivå i nära samarbete med lokalsamhället och berörda myndigheter . 
Ansvar och styrning vilar däremot på koncernnivå, där mål och policyer utformas och 
regelefterlevnad kontrolleras . 

Under 2019 utökade Anticimex insatserna inom 
hållbarhetsområdet . Koncernens operativa chef bär 
det övergripande ansvaret för hållbarhetsarbetet och 
under 2019 togs initiativ till att intensifiera integreringen 
av hållbarhetsmålen i den löpande verksamheten . 

Som världsledande inom skadedjursbekämpning 
med digital teknik har Anticimex gått i bräschen inom
branschen för att minska användningen av biocider och 
samtidigt förbättra säkerheten inom ett flertal olika
branscher såsom hälso- och sjukvårdssektorn,
livsmedelsindustrin och fastighetsbranschen .

Anticimex hållbarhetsarbete tar avstamp i FN:s  
globala mål, varav fem har valts ut som speciellt rele-
vanta för bolaget . Detta har resulterat i fyra fokus-
områden: minskad användning av biocider, minskade 
CO2- utsläpp, att vara en attraktiv arbetsgivare och  
att främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Läs  
mer på sidorna 10–11 . 

Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av affärs
modellen då det ligger i företagets intresse att skapa 

värde för samtliga intressenter . Den decentraliserade 
modell som ligger grund för Anticimex affärsverksam-
het ger lokalkontoren stor frihet i hur de kommunicerar 
med viktiga intressenter såsom medarbetare, kunder 
och representanter för lokalsamhället . Detta ger en 
stadig grund för en bra intressentdialog .

Uppförandekod
Anticimex styrning av hållbarhet regleras i huvudsak av 
koncernens uppförandekod, som är fastställd av sty-
relsen . Där beskrivs medarbetarnas ansvar inom bland 
annat mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, affärsetik och 
miljö . I syfte att minska risker kopplade till bristande 
efterlevnad har samtliga i organisationen ombetts 
underteckna uppförandekoden . Alla anställda måste 
göra detta en gång om året . För att säkra efterlevnad av 
uppförandekoden finns en direktlänk upp till koncern-
ledningen, SpeakUp Line, som kan användas av samtliga 
inom koncernen för att anonymt rapportera eventuella 
brott mot uppförandekoden .

Styrning och strategi

1970talet
Teknisk expertisavdelning bildas .

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

2012–2013
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  
före byggande från start .

2011
Digital skadedjursbekämpning 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  bromid 
som visar sig förstöra ozonlagret .

1960talet 
Inleder samarbete med Skandia – startskott 
för försäkringar .

“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 
biocid-
användning

Bedömer 
risken för 
bristande 
efterlevnad 
under för-
värvsfasen

Driver lång-
siktig tillväxt

Skyddar 
samhällen

2016–2017
Hållbarhetsstrategi utvecklas med  
tre tydliga fokusområden .

2018
Hälsa och säkerhet läggs till som  
fokusområde för 2019 .

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

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 .

2019
Historisk nivå om 132 000 installerade 
SMART-enheter nås .
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Kunder, medarbetare, lokalsamhällen och ägare är 
Anticimex främsta intressenter .

Små och medelstora företag samt konsumenter 
är viktiga kundgrupper för Anticimex . Kundbehoven 
skiftar dock beroende på var de finns. För att mäta 
kundnöjdheten på lokal nivå används en standar-
diserad process på nästan alla marknader där vi 
bedriver verksamhet . Medarbetarundersökningar 
genomförs årligen i varje land och resultaten ger 
underlag till förbättringsåtgärder, som också följs 
upp (se fallstudien på nästföljande sida) .

Till lokalsamhället räknas offentliga sektorn, 
branschorganisationer och konsumenter . Som 
stor aktör deltar Anticimex aktivt i utvecklingen av 
skadedjursindustrin och dess regelverk samt skapar 
förståelse för skadedjursfrågans vikt i offentliga 
miljöer .

Ägare förväntar sig långsiktig värdetillväxt som 
Anticimex huvudsakligen skapar genom fokus på  
skadedjursbekämpning via en decentraliserad 

affärsmodell. I sammanhanget är hållbarhet både en 
hygienfaktor och en differentierande faktor. Koncern-
ledningen har nära kontakt med ägarna .

Väsentlighetsanalys
2015 genomfördes en global väsentlighetsanalys som 
nu ligger till grund för dagens hållbarhetsarbete . 

Efter dialog med viktiga intressentgrupper har vi 
kommit fram till följande fokusområden:
• Minskad användning av biocider
• Minskade CO2-utsläpp
• Attraktiv arbetsgivare
• Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Fortlöpande intressentdialog
Intressentdialog förs och drivs inom Anticimex på 
flera nivåer: på lokalkontoren, nationell nivå och 
koncernnivå . Dialogen med investerare genomför-
des på koncernnivå och dialogen med medarbetare 
genomfördes lokalt och följdes upp på koncern-
nivå . Medarbetardialogen är en del av riktlinjen att 
samtliga länder ska genomföra och agera på årliga 
medarbetarundersökningar . Djuplodande dialog med 
medarbetare samt dialog med kunder och lokalsam-
hällen drivs på lokal nivå baserat på lokala behov . 
Samhällsdialog förs via olika lokala samarbeten 
såsom branschorganisationer där Anticimex deltar 
aktivt . 

FASTSTÄLLANDE AV FOKUSOMRÅDEN

Fastställande av fokusområden
Företaget har en löpande dialog med viktiga intressenter på både lokal och global 
nivå för att kunna identifiera områden av stor betydelse. Vi gör sedan undersök-
ningar för att fastställa hur viktiga fokusområdena är för intressenterna och hur de 
uppfattar Anticimex hållbarhetsarbete inom områdena i fråga .

FASTSTÄLLANDE AV FOKUSOMRÅDEN

Kvalitetssäkring
Nära 80 procent av Anticimex landsorganisationer 
är certifierade enligt kvalitetsledningsstandarder-
na ISO 9001:2008 eller 9001:2015 . Dessa standar-
der stöttar företagen i utvecklingen av processer 
avsedda att uppfylla kundernas, myndigheternas 
och andra berörda parters förväntningar samt krav 
på 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 certifierat enligt 
branschorganisationen CEPA:s standard EN 16636, 
en europeisk standard för skadedjursbekämpning . 
Målet med standarden är att tillhandahålla pro-
fessionell, förebyggande skadedjurskontroll för att 
skydda allmänhetens hälsa, egendom och miljö .

2019 genomförde Anticimex i Norge 
en undersökning bland intressen-
terna för att se vilka hållbarhets-
områden som medarbetarna och 
kunderna tyckte var särskilt viktiga 
och hur de uppfattade Anticimex 
arbete med dessa . Inspirationen till 
undersökningen kom från Anticimex 
kontor i andra länder .

Resultaten visade att båda intres-
sentgrupperna hade i stort sett sam-
ma uppfattning, men att de priorite-
rade olika . Kunderna såg till exempel 
avfallshantering och återvinning av 
farliga ämnen som viktigast, medan 
medarbetarna hade utvecklingen av 
giftfri digital skadedjursbekämpning 
som första prioritet .

Kunderna tyckte att minskade 
CO2-utsläpp var marginellt viktigare 
än medarbetarna och såg dessutom 
etisk hantering av skadedjur som 
något mindre viktig än vad persona-
len gjorde . Skillnaderna återspeglar 
troligen nivån av exponering för 
problemen och den upplevda  
möjligheten att påverka dem . 

Nyskapande skadedjurskontroll
I Norge har Anticimex gått i bräschen 

för minskad användning av biocider 
och har därmed blivit tongivande 
bland skadedjursbekämpare, inte 
bara i Norge utan även globalt . I 
september 2019 tog företaget bort 
möjligheten att sätta ut fällor med 
biocider i sina nya standardavtal . 
Detta underlättas givetvis av de 
digitala SMART-lösningarnas  
växande popularitet . 

Precis som undersöknings- 
resultaten visade togs beslutet om 
biocidförbud i alla nya avtal emot 
på ett mycket positivt sätt bland 
både kunder och personal . Internt 
fanns det också en stolthet över att 
vara en föregångare i branschen . 
Den minskade användningen av 
biocider har även en högst påtaglig 
effekt på fokusområdet hälsa och 
säkerhet .

Minskade CO2-utsläpp är ett 
område som kunderna tycker 
är något mer angeläget än vad 
personalen gör . Just nu utfors-
kar Anticimex Norge bland annat 
möjligheten att byta ut delar av 
fordonsflottan mot elbilar (och  
cyklar). Effektivare ruttplanering är 
ett annat lovande område . Före-

taget överväger även personalut-
bildningar i energisnåla körtekniker 
under 2020 .

Attraktiv arbetsgivare
Andra områden som både kunder 
och medarbetare tyckte var viktiga 
var socialt ansvarstagande och 
kvotering för att öka mångfalden . 
Anticimex samarbetar med norska 
försäkringskassan och erbjuder 
arbetsträning i syfte att öka anställ-
ningsbarheten hos individer som av 
olika skäl anses ha särskilt svårt att 
få jobb . Man bedriver även ett aktivt 
mångfaldsarbete . 

Inom ramen för fokusområdet 
Attraktiv arbetsgivare samarbetar  
Anticimex Norge med Great 
Place to Work, ett konsultföretag 
som hjälper organisationer att 
utveckla attraktiva arbetsplatser 
och en företagskultur baserad på 
förtroende. Lanseringen av nästa 
generationens skadedjurskontroll 
i Norge hade med stor sannolikhet 
en positiv effekt på personalens 
nöjdhet, och 2019 blev Anticimex 
Norge certifierat som ”Great Place 
to Work” .

DIALOG NORGE

Biocidförbud reflekterar  
intressenternas önskemål 

Vilka hållbarhetsområden tycker du att Anticimex borde prioritera framöver?

Resultaten kommer från en undersökning genomförd i juni 2019 av Anticimex Norge . Respondenterna bestod av 110 medarbetare och  
flera storkunder . Siffrorna motsvarar den betydelse som respondenten vill tillmäta området, på en skala från 1 till 10 .

 Anticimex medarbetare

9   Utveckla digitala och hållbara lösningar för  
skadedjurskontroll

9  Minskad användning av biocider

9   Säker hantering av miljöfarligt avfall

8    Sortering och återvinning av avfall och rest-
produkter

8  Motverka diskriminering

8    Intern kompetensutveckling inom miljö-  
och hållbarhetsarbete

8   Etisk hantering av skadedjur

 Anticimex kunder 

9    Sortering och återvinning av avfall och  
rest produkter

9   Säker hantering av miljöfarligt avfall

8  Minskade CO2-utsläpp

8   Motverka diskriminering

8   Tydligare profilering inom hälsa, miljö och säkerhet

8   Minskad användning av biocider

8     Utveckla digitala och hållbara lösningar för 
skadedjurskontroll
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FOKUSOMRÅDENFOKUSOMRÅDEN

Anticimex fokusområden 
Efter att FN 2015 presenterat sina globala mål för hållbar utveckling analyserade  
Anticimex hur koncernens arbete kunde kopplas till dessa och formulerade därefter  
tre mål: minskad användning av biocider, minskade CO2-utsläpp och ökad mångfald .  
En revidering skedde under 2018 där målet ”Ökad mångfald” utökades till ”Attraktiv 
arbetsgivare” och där målet ”Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen” lades till för  
att göra bolagets arbete inom området mer synligt .

Minskad användning av biocider
Att använda biocider för att bekämpa skadedjur som 
skapar akuta problem är någonting som kommer att 
behöva finnas kvar inom en överskådlig framtid. Men 
Anticimex strävar alltid efter att välja de preparat som 
är minst skadliga för miljön, i rätt mängd och på rätt 
plats . Förebyggande arbete och utvecklingen av det 
digitala konceptet SMART är kraftfulla verktyg för att 
minska kemikalieanvändningen 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 .

MÅL OCH NYCKELTAL
Eftersom SMART-tjänsterna gör det möjligt att använda 
mindre mängder biocider mäter Anticimex måluppfyll-
nad genom att göra beräkningar baserade på antalet 
SMART-installationer och den ökade omsättningen 
inom SMART-området . 

Per januari 2020 hade företaget installerat fler än 
132 000 enheter. Målsättningen för SMART är en ökad 
omsättning på 25 procent per år.

Minskade CO2utsläpp
Anticimex arbetar kontinuerligt med att minska direkta 
utsläpp från den egna verksamheten med fordons- 
flottan i 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 . Digital teknik minskar dess-
utom antalet utryckningar . 

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 .

Under 2019 uppgick CO2-utsläppen till 3,2 ton per 
omsatt miljon SEK, enligt data som motsvarar 91 procent 
av nettoomsättningen . 

Attraktiv arbetsgivare
Målet ”Ökad mångfald” utökades och omformulera-
des under 2018 till ”Attraktiv arbetsgivare” där såväl 
mångfald som karriärutveckling och engagemang på 
arbetsplats ingår .

FN-MÅL 8
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Anticimex verkar för varaktig, inkluderande och hållbar 
ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla . 

FN-MÅL 10
Minskad ojämlikhet
Anticimex arbetar kontinuerligt med att säkerställa  
att arbetsplatserna inte har någon diskriminering av 
något slag . I anknytning till det inkluderas nu ambitio-
nen att ge goda karriärmöjligheter och vara en enga-
gerande arbetsplats, oberoende av var inom Anti-
cimexkoncernen en medarbetare befinner sig. Målet, 
att erbjuda likvärdiga och goda möjligheter för alla 
medarbetare av alla nationaliteter inom koncernen, är 
en avgörande del av att vara en attraktiv arbetsgivare . 

MÅL OCH NYCKELTAL
Anticimex ambition för karriär och engagemang på 
arbetsplatsen är att få en eNPS-poäng som ligger på 
eller över benchmark-nivån . Under 2019 var den sam-
manlagda poängen för koncernen 9, vilket även utgör 
benchmark-nivån . 

Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
Anticimex medarbetare utsätts i vissa situationer för 
risker i arbetet . Hälso- och säkerhetsarbetet är en 
viktig del av vår affärsmodell och följs regelbundet 
upp i samband med granskningar av lokalkontorens 
verksamhet .

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

MÅL OCH NYCKELTAL
En säker arbetsmiljö utgör själva förutsättningen för 
verksamheten . Anticimex använder nyckeltalet olycks-
fall som leder till frånvaro på en eller flera dagar per 
en miljon arbetstimmar . Anticimex fokuserar på att 
främja säkerhetsmedvetet beteende och tillhandahåller 
utbildningar i säkerhetsprocedurer i syfte att nå vårt mål 
om noll olyckor .
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Mål 25 %

Majoriteten av alla potentiellt skadliga biocider som Anticimex hanterar utgörs av pesticider . 
Även om de kommer att fortsätta vara en väsentlig del av verksamheten ett bra tag framöver, 
försöker vi ändå fasa ut biociderna. Vi driver flera initiativ för att minska användningen av 
biocider, varav det viktigaste är SMART-konceptet . Andra preventiva metoder är också under 
utveckling .

Skadedjur kan sprida sjukdomar, utgöra en sanitär olä-
genhet och orsaka allvarliga skador på såväl egendom 
som kommersiella kunders goda anseende . Den poten-
tiella skada som skadedjuren orsakar väger alltjämt 
tyngre än nackdelarna med att använda pesticider för 
att förhindra eller eliminera problemet . Detta trots en 
växande medvetenhet om de negativa bieffekterna för 
miljön och levande organismer . 

Biocider kommer även i fortsättningen att utgöra en 
väsentlig del av verksamheten, åtminstone under över-
skådlig framtid, men Anticimex strävar ändå efter att 
minska användningen genom att uppmuntra kunderna 
till att byta till digitala lösningar där det är möjligt . Ett 
annat sätt att minska behovet av biocider är att vidta 
åtgärder för att skydda såväl kommersiella byggnader 
som bostadshus mot angrepp, så kallad skadedjurssäk-
ring. Detta banar väg för nya affärer i form av husbe-
siktningar, entreprenad och snickeritjänster .

Totalförbud
Digitala lösningar som SMART får allt fler att välja 
skadedjursbekämpning utan biocider . I en del länder 
har man till och med infört totalförbud mot biocider i 
fällorna i alla nya avtal . 

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, vilket 
minskar behovet av mer omfattande saneringar som 
ändå kan kräva mer biocidapplicering längre fram . 

Mål och nyckeltal
Anticimex mäter användningen av biocider genom anta-
let installerade SMART-enheter samt ökad omsättning 
från SMART-tjänster . Per januari 2020 hade företaget 
installerat fler än 132 000 enheter. Målsättningen för 
SMART är en ökad omsättning på 25 procent per år.

Digitala lösningar ersätter  
biocider

Anticimex har ett nära samarbete 
med National Environment Agency 
(NEA) i önationen Singapore, och 
hjälper dem att uppnå visionen om 
”en ren miljö för ett beboeligt och 
hållbart Singapore” . 

Här finns det en betydlig lägre 
tolerans mot råttor än på många 
andra ställen i världen, och blotta 
förekomsten av råttor i det offent-
liga rummet leder till stor uppstån-
delse . Råttor trivs bäst där de har 
tillgång till föda, vatten och skydd, 
och i en tätbefolkad urban miljö 
som Singapore finns allt detta i 
överflöd. Råttor är smittbärare och 
kan även orsaka stora materiella 
skador i form av söndertuggade 
ledningar i hus, bilmotorer och på 
andra ställen . 

Användning av teknik för att 
bekämpa råttor
Anticimex fick i uppdrag av NEA att 
rutinmässigt kontrollera råttbon på 
offentliga platser över hela ön var-
annan månad . Uppdragets omfatt-
ning krävde ett helhetsgrepp med 
förebyggande bevakning, löpande 
övervakning och uppföljande rap-
porter där tekniskt stöd användes 
vid behov . Tack vare Anticimex 
decentraliserade modell kunde 
lokalkontoret i Singapore utveckla 
ett skräddarsytt realtidssystem åt 
NEA . Där ingår en mobilapp för ute 
på fältet som teknikerna använder 
för att göra inspektioner på plats, 
registrera resultat elektroniskt och 
ladda upp geotaggade foton med 
rekommendationer . Med all denna 
information skapar systemet auto-
matiskt rapporter .

Den strategiska utplaceringen 
av SMART Box och SMART Pipe i 
bebyggda områden skapar mervär-
den då de bidrar till att få kontroll 
i områden med stor råttaktivitet 

och att tillhandahålla extra över-
vakningsdata . Våra verktyg ger 
värdefulla insikter som skapar 
större engagemang hos intressen-
terna . Anticimex SMART-system har 
använts på några väl valda platser 
sedan mars 2019 och förutspås 
spela en ännu större roll inom 
övervakning och bekämpning av 
skadedjur under de närmaste åren . 

Integrerad lösning för att  
bekämpa skadedjur
Anticimex traditionella approach 
i kombination med toppmoderna 
SMART-enheter resulterar i en lös-
ning med det bästa från två världar: 
automatisering och expertis . Resul-
tatet av denna integrerade lösning 
är imponerande och ger fortlöpande 
övervakning och kontroll till en låg 
driftkostnad . Genom att vidta 
snabba åtgärder redan i ett tidigt 
skede går det att stoppa potentiellt 
sett allvarliga angrepp och skydda 

samhällsmiljön för både nu levande 
och framtida generationer . 

Så här funkar en SMART Box 
SMART Box är en flerfångstfälla 
som avlivar gnagare ovan mark . 
Lockbete används för att locka in 
gnagare i fällan, där de avlivas utan 
bekämpningsmedel . När gnagaren 
går in i fällan aktiveras senso-
rer som känner av rörelser och 
kroppsvärme . En fångstmekanism 
aktiveras och gnagaren förpackas 
i en plastpåse i en stängd behål-
lare . Fällan återställs automatiskt 
och kan användas igen. Det finns 
inga biocider i lockbetet . SMART 
Box skickar hela tiden rapporter 
tillbaka till SMART-datahubben och 
informerar Anticimex om eventuella 
fångster och annan aktivitet . 
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CASE –  NEA SINGAPORE

Gardens by the Bay, en känd park i Singapore

I Singapore finns det en 
lägre tolerans för råttor än 
på många andra ställen i 
världen. 



 
 

De stora skogsbränderna som hem-
sökte Australien under 2019 är ett 
tydligt tecken på vi måste ta itu med 
klimatförändringarna genom att 
minska CO2-utsläppen . Anticimex 
har därför vidtagit en rad åtgärder 
för att skära ner på utsläppen från 
den nationella fordonsflottan.

Anticimex fordonsflotta i  
Australien (och även i andra länder) 
utgörs till största delen av kom-
mersiella fordon av en typ där 
utbudet av hybrider och eldrivna 
alternativ hittills varit begränsat . 
Av den anledningen går de flesta 
av företagets fordon fortfarande 
på fossila bränslen, men Anticimex 
jobbar aktivt med att, där det är 
möjligt, byta ut dessa mot mer 
energisnåla alternativ med mindre 
utsläppsnivåer . 

Fem turochreturresor från 
Sydney till Perth
Företaget har för närvarande 700 
fordon i landet . Varje fordon kör i 
snitt 36 000 km/år, vilket motsva-

rar fem tur-och-retur-resor från 
Sydney till Perth . Ett tjänstefordon 
i den tätbefolkade New South 
Wales-regionen kan snitta hela 
50 000 km/år. 

Förvärv av fristående partners 
och tidigare franchisetagare ger 
ofta ett tillskott på fler dieseldrivna 
fordon i flottan – 350 fordon bara 
under 2019 . 

Genomsnittsåldern på fordonen  
är mellan sju och åtta år, men 
företaget försöker aktivt byta ut 
äldre fordon mot nyare modeller 
eftersom en yngre flotta ger mindre 
utsläpp . 

Komplexa algoritmer ger kortare 
körsträckor
Anticimex i Australien har även vid-
tagit andra åtgärder för att begränsa 
utsläppen, till exempel har man 
infört kortare serviceintervaller, 
aktivt däckunderhåll och monterat 
in GPS-utrustning i alla fordon för 
att möjliggöra intelligent ruttplane-
ring som kortar ner körsträckorna .  

Anticimex använder sig av PestPac, 
en samling kraftfulla verktyg för 
ruttplanering och optimering som 
använder en komplex algoritm som 
alltid hittar bästa vägen på någ-
ra sekunder eller minuter . Enligt 
statistiken har vi med hjälp av detta 
verktyg kortat ner körtiderna med 
30 procent, sparat 30 procent 
bränsle och gjort det möjligt för 
teknikerna att öka produktiviteten 
med i snitt 21 procent. 

Vid sidan av fordonen har man 
i Australien även installerat solpa-
neler på flera av kontoren för att 
minska elförbrukningen och värma 
upp lokalerna, sänka kostnaderna 
och minska miljöpåverkan . 

Eftersom Anticimex i hög grad levererar service på plats hos kund krävs en stor fordonsflotta.
Fordonen ger ifrån sig en betydande mängd koldioxid (CO2), som visat sig ha en negativ effekt 
på klimatet. Fordonsflottan står för den enskilt största delen av Anticimex direkta CO2-ut-
släpp .

Anticimex deltar aktivt i arbetet med att uppnå FN:s 
globala mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna – och 
införde redan för flera år sedan ett nytt fokusområde 
inom hållbarhetsarbetet: att minska CO2-utsläppen . 

Fordonsflottan står för den enskilt största delen av 
Anticimex direkta CO2-utsläpp . Fordonen är en förut-
sättning för att Anticimex ska kunna utföra skade- 
djursbekämpning på plats hos kund . Såsom en global 
ledare inom skadedjurskontroll har Anticimex verksam-
het i 18 länder och en flotta bestående av mer än 5 500 
fordon .

Arbetet med att minska de sammanlagda CO2- 
utsläppen bygger på tre pelare: att förbättra ruttplane-
ringen för att korta ner körsträckorna, att göra fordons-
flottan mer energisnål och att öka användningen av 
digitala lösningar av typen SMART, med fjärrövervak-
ning och därmed inte behöver lika många besök .

Elfordon när så är möjligt
Tyvärr har det länge saknats eldrivna modeller av 
de tjänstefordon som Anticimex tekniker behöver, 
men detta håller på att ändras . Vi ser nu att de stora 
biltillverkarna utökar sina utbud och lanserar allt fler 
hybrider och helt eldrivna modeller . 

Ruttoptimering ger mindre utsläpp
Anticimex använder ett integrerat verktyg från den 
externa leverantören LeasePlan för att kunna mäta och 
övervaka körsträckornas miljöpåverkan av CO2-ekvi-
valenter. Anticimex jobbar ständigt med att förfina 
ruttoptimeringen i syfte att korta ner körsträckorna 
och därmed även minska utsläppen . Detta åstadkoms 
genom jämförelser där vi fastställer best practices och 
sprider dem vidare inom organisationen . 

Färre körningar med SMART 
Anticimex digitala lösning SMART har blivit allt populä-
rare, vilket även lett till färre körningar . Vi åker inte läng-
re runt och kontrollerar fällor, utan nu rycker vi bara ut 
när ett angrepp verkligen har kunnat konstateras . 

Ytterligare fokusområden
Utifrån lokala intressentanalyser har man lokalt i fler-
talet länder kunnat identifiera ytterligare områden som 
skulle kunna bidra till att minska CO2-utsläppen . Dessa 
är initierade och drivs av respektive land i linje med den 
decentraliserade affärsmodellen. Ett par exempel är 
alternativa drivmedel, modernisering av fordonsflottan, 
effektivare körmönster samt relevanta certifieringar. 
Till höger är exempel på åtgärder som vidtagits av Flick 
Anticimex i Australien .

Mål och nyckeltal
Anticimex mål är att kunna sänka CO2-utsläppen för 
varje år som går . Målet baseras på utsläpp justerat för 
omsättning . Under 2019 uppgick CO2-utsläppen till 3,2 
ton per omsatt miljon SEK, enligt data som motsvarar 
91 procent* av nettoomsättningen. 

Om klimatförändringarna

CASE –  AUSTRALIEN 

Förnyar fordonsflottan för klimatets skull

Anticimex använder kraft
fulla verktyg för ruttplane
ring och optimering med 
komplexa algoritmer som 
alltid hittar bästa vägen.

CO2-UTSLÄPP

Ton CO2 per omsatt miljon SEK

  18 19  

1

2

3

4

5

Sydney Harbour Bridge, Sydney, Australien
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företag där CO2-utsläppen ännu inte kunnat mätas .



Anticimex förmåga att tillhandahålla modern skadedjurskontroll som uppfyller kundernas behov 
beror till syvende och sist på medarbetarnas kompetens och motivation . Kompetens utveckling 
och attraktiva karriärmöjligheter är absoluta nödvändigheter för att vi ska kunna locka till oss 
och behålla rätt personer, oavsett bakgrund . Mångfald och inkludering på arbetsplatsen är en 
förutsättning för att Anticimex personal ska kunna representera och relatera till en global kund-
bas med allt från hushåll till storföretag och offentliga platser såsom flygplatser och sjukhus.

Karriär och engagemang på arbetsplatsen
Att Anticimex medarbetare upplever sin arbetsplats 
som engagerande och med goda karriärmöjligheter är av 
avgörande betydelse. Den decentraliserade affärsmo-
dellen kräver kompetenta specialister med förmåga att 
på daglig basis fatta välgrundade beslut . Den tekniska 
kompetensen hos exempelvis tekniker, gruppledare och 
planerare är viktig, men den decentraliserade modellen 
kräver också gott ledarskap på alla nivåer i organisatio-
nen . Engagemangsnivån beror också på medarbetarnas 
förmåga att förstå och relatera till företagets mål och 
att kunna tillämpa detta i det dagliga arbetet . 

Företaget strävar ständigt efter att uppmuntra till 
engagemang och ansvarstagande på arbetsplatsen .  
Ett viktigt verktyg för detta är den årliga globala med-
arbetarundersökningen där resultatet mäts utifrån det 
etablerade mätetalet Employee Net Promoter Score 
(eNPS) . Resultaten används även när man ska vidta 
förbättringsåtgärder på alla nivåer i företaget .

Motverka diskriminering
Anticimex strävar efter mångfald av alla slag och är av 
åsikten att alla medarbetare är lika mycket värda, oavsett 
kön, eventuellt funktionshinder, trosuppfattning eller 
sexuell läggning . Som ett led i antidiskrimineringsarbetet 
på arbetsplatsen genomför företaget återkommande 
undersökningar av medarbetarnöjdheten och har även 
infört SpeakUp Line, en direktlänk till ledningen där det 
går att lämna anonyma rapporter om diskriminering .

Mål och nyckeltal
Koncernens ambition för karriär och engagemang på 
arbetsplatsen är att få en eNPS-poäng som ligger på 
eller över benchmark-nivån . Under 2019 var den sam-
manlagda poängen för koncernen 9, vilket även utgör 
benchmark-nivån . 

Uppmuntra till engagemang  
och ansvarstagande

Den medarbetarundersökning som 
genomfördes av belgiska Anticimex 
2018 visade att det fanns utma-
ningar och förbättringspotential 
förknippat med medarbetarnas 
förmåga att relatera till de strate-
giska målen. Ledningen undersökte 
de bakomliggande orsakerna och 
tog sedan initiativ till förbättrings-
åtgärder . Strategin visade sig vara 
framgångsrik och 2019 steg eNPS- 
poängen med 26 poäng jämfört med 
föregående år .

Ökade motivationen och trivseln
I medarbetarundersökningarna 
framkom att bristande kommunika-
tion varit en av huvudanledningarna 
till problemen. Anticimex i Belgien 
såg att det fanns ett behov av bli 
tydligare i dels hur mål och värden 
kommuniceras till personalen och 
dels hur man förklarar för perso-
nalen hur dessa påverkar deras 
dagliga arbete. Väldefinierade och 

genomförbara målsättningar – som 
förenklats ner till individnivå, över-
satts till påtagliga förväntningar och 
kommunicerats till personalen –  
spelade en stor roll i arbetet med 
att öka motivationen och trivseln i 
Belgien.

Mätbara mål
Ett exempel på detta är företagets  
övergripande målsättning att 
bli den ledande leverantören av 
moderna och hållbara lösningar för 
skadedjurskontroll . Det här var en 
vision som de flesta kunde sluta 
upp bakom, men den tjänar ändå 
på att översättas till genomförbara 
och mätbara mål som individen kan 
relatera till och jobba mot. Belgiska  
ledningen förtydligade målet med 
följande mening: ”Före 2022 ska 
vi ha presenterat SMART för alla 
våra kunder och erbjudit dem 
dygnet-runt-bevakning alla dagar 
i veckan” . Även andra mål förenk-

lades och anpassades till medar-
betarnas yrkesroller . Ett mål för en 
säljare kunde till exempel vara att 
sälja ett visst antal SMART-installa-
tioner medan en tekniker kunde få 
som mål att fortlöpande förbättra 
SMART-leveranserna eller läsa på 
om SMART-portföljen .

Digitaliseringen kräver  
nya färdigheter
Den pågående digitaliseringen av 
branschen ställer krav på medarbe-
tarna om att förvärva nya färdig-
heter och förbättra sin förståelse 
av och kompetens inom digitala 
lösningar . Förståelse leder till ökat 
engagemang och i längden även 
ökad motivation . För att den decen-
traliserade modellen ska vara fram-
gångsrik måste medarbetarna vara 
medvetna om vad som förväntas av 
dem och hur de kan bidra genom att 
fatta rätt beslut på daglig basis . 

Med bättre kommunikation  
ökar motivationen

CASE –  BELGIEN

För att den decentralise
rade modellen ska vara 
framgångsrik måste medar
betarna vara medvetna om 
vad som förväntas av dem 
och hur de kan bidra genom 
att fatta rätt beslut.

Så här funkar eNPS
Employee Net Promoter Score (eNPS) är metod som 
används för att mäta sannolikheten för att medarbe-
tarna ska rekommendera sin arbetsgivare till arbetssö-
kande . Metoden bygger på NPS, en metod som normalt 
används i undersökningar av kundnöjdhet, och frågar 
om sannolikheten för att medarbetarna ska rekommen-
dera sin arbetsgivare, på en skala från 0 till 10 . Respon- 
denterna delas sedan in i kategorier utifrån svaren: 
Ambassadörer, Passivt nöjda eller Kritiker . eNPS- 
poängen räknas fram genom att subtrahera procentan-
delen kritiker från procentandelen ambassadörer, vilket 
ger en eNPS-poäng i intervallet -100 till 100 .
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MEDARBETARE NPS-UTVECKLING

Poäng
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På Anticimex Innovation Centre (AIC)  
i danska Helsinge har man tagit initia-
tiv till insatser som ska förhindra att  
personalen kommer till skada på 
arbetsplatsen . Insatserna övervakas 
och samordnas av en styrgrupp som 
träffas sex gånger om året.

Fokus ligger på säkerheten inom 
produktionslinjerna och man utgår 
ofta från synpunkter från medarbe-
tarna . Med arbetet slutar inte där 
– även säkerheten inom divisionen i 
stort hamnar under lupp .  

Uppmuntrar säkerhetstänk
Under 2019 påbörjade AIC återupp-
byggnaden av sina produktionslinjer 
i syfte att göra dem mer effektiva 
och minska antalet tunga lyft för 
personalen . Centret optimerade 
även gaffeltruckarnas rutter inne 
i produktionsanläggningen för att 
minimera olycksrisken . 

AIC uppmuntrar säkerhetstänk 
hos personalen och har även 
uppmanat dem till att skicka in egna 
förslag på hur centret kan förbättra 

produktionen i allmänhet och säker-
heten i synnerhet . 

På AIC har man även genom-
fört en grundlig granskning av alla 
kemikalier som används i verksam-
heten i syfte att minska mängden 
potentiellt sett skadliga ämnen till 
ett absolut minimum . 

Säkerheten kommer alltid först
CASE –  AIC

På Anticimex Innovation 
Centre har man granskat 
alla kemikalier som används 
i verksamheten i syfte att 
minska mängden skadliga 
ämnen.

Personalen är vår absolut viktigaste tillgång, och det är därför av yttersta vikt för företaget 
att alla medarbetare kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt . Av den anledningen 
gjorde företaget hälsa och säkerhet på arbetsplatsen till nytt fokusområde för hållbarhet 
förra året . 

Personalens välbefinnande är en topprioritet för 
Anticimex och något som möjliggör själva hållbarhets-
programmet . Hälso- och säkerhetsarbetet är en viktig 
del av vår affärsmodell och följs upp regelbundet, 
precis som alla andra mätetal som har betydelse för 
verksamheten . 

Anticimex medarbetare utsätts i vissa situationer för 
risker i arbetet, till exempel när de kör till och från kund, 
när de hanterar biocider och ämnen som används vid 
besprutning samt när de arbetar på hög höjd hos kund . 
Missöden i sådana situationer kan leda till personska-
dor, negativ miljöpåverkan och skada på Anticimex goda 
namn .  

Förebyggande utbildningar
Företaget anordnar systematiskt förebyggande utbild-
ningar i säkra arbetsmetoder för alla berörda medar-

betare . Här ingår obligatoriska kurser i körteknik och 
arbete i riskfyllda miljöer med bland annat hantering av 
biocider och besprutningsmedel . 
 
Säkerhet på arbetsplatsen
Anticimex uppförandekod kräver att alla medarbetare 
gör sitt för att upprätthålla en säker och hälsosam 
arbetsplats . På lokalnivå uppmärksammar och belönar 
man säkerhetsmedvetenhet och sprider även best 
practices . Som tur är går det att förhindra många av 
de vanligaste olyckorna genom regelbunden övning . 
Tyvärr förekommer det fortfarande en hel del olyckor 
vid arbete på hög höjd . Här måste platscheferna föregå 
med gott exempel och i många länder får ingen numera 
arbeta på hög höjd eller på stegar utan erforderlig 
utbildning och övning . 
 

Med personalens välbefinnande 
som topprioritet

LTFR-VÄRDE  
(OLYCKSFALLSFREKVENS) 

Skador per en miljon arbetstimmar

   19  

3

6

9

12

15

Så här funkar LTI (olycksfall med frånvaro)
LTI är en förkortning av Lost Time Injury och är en 
metod som används för att sätta betyg på hälso- och 
säkerhetsarbetet och mäta antalet olyckor som leder 
till funktionsnedsättningar eller sjukfrånvaro. LTI 
beräknas utifrån olycksfallsfrekvensen LTRF (Lost 
Time Frequency Rate) och ger en bild av säkerhetslä-
get på företaget . Den redovisar antalet olyckor som 
lett till frånvaro per en miljon arbetstimmar under 
redovisningsperioden. LTFRvärdet 7 betyder alltså 
att det inträffat sju olyckor med frånvaro per en miljon 
arbetstimmar .
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Miljö – biocider Miljö – klimat Medarbetare och sociala förhållanden

Beskrivning av hållbarhetsområdet Biocider behövs i skadedjursbekämpningen.  
Vissa av dessa är farliga för djur och kan medföra  
skador på miljön .

Fordonsflottan är en förutsättning för att Anticimex ska 
kunna utföra skadedjursbekämpning på plats hos kund . 
Fordonens CO2-utsläpp står för den enskilt största 
delen av Anticimex miljöpåverkan .

Anticimex är ett kunskapsföretag och det är viktigt att 
arbetsplatsen är engagerande och erbjuder goda karriär-
möjligheter . Diskriminering och bristande rutiner kring 
säkerhet har negativ inverkan på attraktionsförmågan .

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

• Ineffektiv användning av biocider .

•  Bristfällig hantering av batterier och SMART 
maskinvara .

•    Bristfällig ruttplanering ökar CO2-utsläppen . •  Diskriminering på arbetsplatsen .

• Orättvis behandling på arbetsplatsen .

Riskminimering Styrning •  Efterlevnad i enlighet med nationella och internationella 
regler om utbildning och träning .

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

•  Kontinuerlig uppföljning av SMARTrelaterade nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds underteckna  
upp förandekoden2 varje år .

•  Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden (SpeakUp Line).

•   Riskhantering är en del av den årliga  
affärsplaneringsprocessen .

 •  Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal som mäter  
effektivitet av ruttplanering . 

•  Samtliga medarbetare ombeds underteckna  
upp förandekoden2 varje år .

•  Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden2 (SpeakUp Line).

•   Riskhantering är en del av den årliga  
affärsplaneringsprocessen .

•  Krav på årlig undersökning av medarbetarnöjdheten  
i samtliga länder .

•  Kontinuerlig uppföljning av nyckeltal.

•  Samtliga medarbetare ombeds underteckna  
upp förandekoden2 varje år .

•  Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden (SpeakUp Line).

•   Riskhantering är en del av den årliga  
affärsplaneringsprocessen .

Anticimex hållbar
hetsmål och utfall

Minskad användning av biocider 

 •  Under 2019 steg omsättningen för SMART med 31 %. 
Målet är en årlig tillväxt om minst 25 %.

•  Per 31 december 2019 hade företaget installerat  
131 831 SMART-enheter .

Minskade CO2utsläpp

•  2019 var fordonsutsläppen 3,2 ton CO2 per omsatt 
miljon SEK 1 . Målet är under utveckling . 

Attraktiv arbetsgivare

•  eNPSpoängen (Employee Net Promotor Score)  
för 2019 var 9, vilket även utgör benchmark-nivån . 
Koncernen som helhet fick även den poängen 9 . 

Utvalt FNmål med 
relevans för Anticimex

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

Optimering av ruttplaneringen är avgörande 
för att uppfylla kvalitets- och effektivitets-
delen i Anticimex strategi .

Decentraliserad modell som säker-
ställer medarbetarnas direktkontakt 
med beslutsfattarna och påverkar 
deras vardag .

x
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1) Baserat på data som representerar 91 % av nettoomsättningen. 2) Anticimex uppförandekod består av exempelvis miljö och antikorruptionspolicyer. 
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Hållbarhet – risker och hantering
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Hälsa och säkerhet Antikorruption Mänskliga rättigheter

Beskrivning av hållbarhetsområdet Anticimex medarbetare utsätts i vissa situationer för ris-
ker i arbetet . Hälso- och säkerhetsarbetet är en viktig del 
av vår affärsmodell och följs regelbundet upp i samband 
med granskningar av lokalkontorens verksamhet .

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

Anticimex har en skyldighet att respektera mänskliga 
rättigheter . 

Främsta risker •  Arbetsskador genom hantering av biocider eller 
besprutning .

•  Olyckor kopplade till specifika tjänster, t.ex. på hög 
höjd, i trafiken eller andra arbetssituationer .

•  Medarbetare som befattar sig med mutor, kriminella 
handlingar eller andra typer av korruption .

•  Risken för brott mot de mänskliga rättigheterna 
bedöms som små, p .g .a . hög grad av kontroll över vär-
dekedjan, tjänstebaserat erbjudande samt undvikande 
av riskgeografier . Dessutom har detta ämne inte kom-
mit upp i väsentlighetsanalyser eller intressentdialoger . 
Anticimex krav på medarbetarna om att underteckna 
uppförandekoden bedöms vara tillräckligt .

Riskminimering Styrning •  Samtliga medarbetare ombeds underteckna upp-
förandekoden2 varje år .

•  Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden (SpeakUp Line).

•  Anticimex anordnar systematiskt obligatoriska före-
byggande utbildningar i säkra arbetsmetoder för alla 
berörda medarbetare på lokal nivå .

•  Riskbedömning av eventuell korruption är en del av 
företagsbesiktningen inför förvärv .

•  Samtliga medarbetare ombeds underteckna upp
förandekoden2 varje år .

•   Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden (SpeakUp Line).

•   I samband med alla förvärv görs djuplodande AML 
analyser för att motverka penningtvätt och utvärdera 
de ekonomiska resultaten, riskhanteringsrutinerna och 
tillgångarnas kvalitet .

•  Samtliga medarbetare ombeds underteckna upp
förandekoden2 varje år .

•  Intern anonym rapporteringskanal för brott mot  
uppförandekoden (SpeakUp Line).

Anticimex hållbar
hetsmål och utfall

Främja hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

•  LTIvärdet för 2019 var 12,9 (vilket omfattar 97 %  
av koncernens anställda) . 

•  Inga rapporterade fall av korruption. •  Inga rapporterade fall av brott mot mänskliga  
rättigheter . 

Utvalt FNmål med 
relevans för Anticimex

För närvarande utreder vi vilka av FN:s globala mål för 
hållbarhet som är relevanta för Anticimex verksamhet .

För närvarande utreder vi vilka av FN:s globala mål för 
hållbarhet som är relevanta för Anticimex verksamhet .

Koppling till strategi Den decentraliserade modellen 
säkerställer att medarbetarna får 
säkerhetsutbildningar anpassade 
efter den lokala marknaden . 

 En god riskbedömning är avgörande för 
att identifiera problem före slutförande av 
förvärv .

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

x

HÅLLBARHET –  R ISKER OCH HANTERING HÅLLBARHET –  R ISKER OCH HANTERING 

1) Baserat på data som representerar 91 % av nettoomsättningen. 2) Anticimex uppförandekod består av exempelvis miljö och antikorruptionspolicyer. 
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ADRESSER

Revisorns yttrande avseende den 
lagstadgade hållbarhetsrapporten

Uppdrag och ansvarsfördelning
Det är styrelsen som har ansvaret för hållbarhets-
rapporten för räkenskapsåret 2019 och för att den är 
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen . 

Granskningens inriktning och omfattning
Vår granskning har skett enligt FARs rekommenda-
tion RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade 
hållbarhetsrapporten . 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 27 april 2020

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Patrik Adolfson
Auktoriserad revisor
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www .anticimex .dk

Finland
Anticimex Oy
Vd: Martin Svanljung
Uutistie 3 C 
01770 Vantaa
Tel: +358 207 495 706
www.anticimex.fi

Frankrike
Anticimex France SAS 
Vd: Kim Kjaer 
La Ferme du Parc
32, rue du Pont Toqué, 
FR-35400 Saint-Malo
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Anticimex Portugal Lda
Vd: Paulo Coelho
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Pte Ltd 
Vd: Tony Hurst
3A International Business Park
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Spanien
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Vd: Josep Valls Baro
C/ Jesús Serra Santamans, 5
ES08174 Sant Cugat del Vallés
Tel: +34 900 828 008
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www .anticimex .de
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www .anticimex .com

OM ANTICIMEX 
Anticimex är det moderna serviceföretaget inom skadedjurskontroll, 
matsäkerhet, fuktkontroll, husbesiktningar och brandskydd . Genom före-
byggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi hälsosamma 
miljöer för både företag och privatpersoner runt om i världen . Sedan 1934 
har Anticimex gått från att vara ett svenskt familjeföretag till ett inter-
nationellt företag med omkring 7 100 anställda i 18 länder . Under 2019 
uppgick omsättningen till cirka 8 miljarder kronor. 


