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Den här redovisningen omfattar den svenska organisationen av Anticimex och gäller för räkenskapsåret 2017.  
Den ekonomiska informationen framgår av vår årsredovisning 2017 som publiceras i samband med den här  
rapporten. Det görs samtidigt en Annual Report 2017 för Anticimex Group som täcker de 17 länder där Anticimex 
är verksamma och i den rapporten ingår även redovisning av det globala hållbarhetsarbetet.
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Innehåll

Anticimex är det moderna serviceföretaget inom  
skadedjurskontroll, matsäkerhet, fuktkontroll, hus-
besiktningar och brandskydd. Genom förebyggande 
åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar vi 
hälsosamma miljöer för både företag och privat- 
personer runt om i världen. 
Anticimex AB grundades 1934 och har idag ca 1400 
medarbetare, den största delen av dem finns på  
de 29 platskontoren runt om i Sverige. 
Anticimex har omkring 1,9 miljoner privatkunder och 
300 000 företagskunder. Anticimex har verksamhet 
i totalt 17 länder med totalt cirka 5 500 medarbetare 
och omsättningen år 2017 på cirka 6 miljarder kronor.  
Koncernledningen sitter i Sverige. Bolaget ägs till  
större delen av EQT (81%)
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Anticimex har stor inverkan på ett 
hållbart samhälle. Dels för att vi 
har över 1000 bilar som rullar på 
vägarna varje dag, dels för att vi 
använder gifter för att sanera  
skadedjur. Vi är också en positiv 
kraft genom att vi lär allmänheten, 
våra kunder och branschen hur 
det går att slippa skadedjur utan 
att använda kemikalier och hur 
viktig den biologiska mångfalden 
är. Vårt varumärke har hög trovär-
dighet och därmed blir det viktigt 
vad vi säger, att vi uppträder kor-
rekt och att vi agerar hållbart. 

På ett personligt plan har jag 
bestämt mig för att se hållbarhet 
som en möjlighet snarare än något 
jobbigt. Sedan finns det självklart 
saker som innebär utmaningar. 
Fordon är ett exempel, här styr 
både våra interna ambitioner och 
lagstiftare åt ett håll men vi kan inte 
skynda på världsmarknaden. Våra 
dieseldrivna fordon är inte lämpliga 
ur hållbarhetssynpunkt, därför gör 
vi en stor översyn av fordonen nu. 

Vi har börjat  
ifrågasätta hur vi 
kör och med vad.
Anticimex hållbarhetsstrategi 
sträcker sig fram till 2020 och 
handlar om tre områdena som 
vi har valt ut: vår mångfald bland 
medarbetarna, vår kemikaliean-
vändning och våra koldioxidutsläpp. 
Det här får påverkan på vilka 

tjänster vi ska utföra och hur. Vi har 
en ledande position i branschen, så 
det kommer att leda utvecklingen 
mot mer hållbara lösningar brett. 
Våra elektroniska gnagarfällor 
Smart är ett sånt exempel, de är 
effektiva helt utan bekämpnings-
medel. Vad gäller koldioxidutsläp-
pen tänker vi nu om. Vi har börjat 
ifrågasätta hur vi kör och med vad. 
Det finns alternativ till bil och den 
lösning vi väljer kommer att vara 
långsiktig.

Nu måste vi 
börja jobba med 
interna och 
mentala barriärer 
som står i vägen 
för bredare 
representation. 
En annan av våra utmaningar är 
att vi har för få medarbetare med 
utländsk bakgrund. Det är proble-
matiskt eftersom fler medarbetare 
med utländsk bakgrund gör oss mer 
kompletta som företag. Det passar 
dessutom våra kunder bättre om 
vi representerar samhället som 
det ser ut. Men jag vill betona att 
det här inte är en fråga om godhet, 
det är affärsmässiga beslut som 
sammanfaller med min personliga 
syn på mångfald. Nu måste vi börja 
jobba med interna och mentala 
barriärer som står i vägen för bre-
dare representation. 

Vi har samlat vårt hållbarhetsarbe-
te under devisen ”varje steg räknas 
mot en hållbar värld”. Det är en in-
ställning jag tror att vi måste ha, att 
det inte finns någon magisk lösning 
och sen är man klar utan hållbar-
hetsarbetet ska ständigt pågå brett 
i bolaget för att ge resultat. Vi får 
inte sluta att gå åt rätt håll bara för 
att det inte går att ta jättekliv och 
revolutionera. Då finns risken att vi 
slutar leta efter ständiga förbätt-
ringar. Vilket jag tror är nyckeln till 
att bli ett hållbart företag. 

Anders har ordet.

Anders Lönnebo, VD Anticimex AB.

VD har ordet
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Hållbarhet är en grund i vår affär och har varit det 
sedan start. Alla våra tjänster bygger på att förebygga 
skador hos våra kunder. Genom inspektioner och  
besiktningar identifierar vi problem tidigt eller innan 
de uppstår. Det kan röra sig om att uppmärksamma 
en konstruktion som kan leda till fuktproblem i ett 
hus, brandrisker i en fastighet eller en otät garage- 
port som kan bjuda in ovälkomna gäster.

Vår personalstyrka har hög expertkompetens som våra 
kunder har nytta av, det gäller både företag, organisa-
tioner och privatpersoner. Vi vill att våra medarbetare 
alltid ska ha de bästa förutsättningarna för att skapa 
en tryggare vardag för våra kunder, bland annat får våra 
tekniker i genomsnitt 30 timmar utbildning per år.

Våra viktiga hållbarhetsfrågor
Hållbarhetsarbetet är en integrerad del av vårt verk-
samhetssystem där vi arbetar systematiskt med mål 
och uppföljning. Vi har ett systematiskt miljöarbete 
och är certifierade mot ISO 14001 sedan år 2000.  
Vi har dialog med myndigheter om frågor som berör 
verksamheten, exempelvis Kemikaliemyndigheten  
och Folkhälsomyndigheten, för att kunna anpassa 
vår verksamhet i enlighet med de krav som samhället 
ställer på oss.

Vår väsentlighetsanalys
Baserat på vårt eget arbete och i dialog med våra 
intressenter har vi identifierat tre fokusområden för 
vårt hållbarhetsarbete. 2015 genomförde vi en väsent-
lighetsananlys för vår globala verksamhet som ligger till 
grund för det hållbarhetsarbete vi har idag. Den base-
rades på skadedjursverksamheten eftersom det är den 
tjänst som är gemensam för vår globala verksamhet.  

De fokusområden som lyftes fram vid den analysen var: 
• Skapa och implementera en klimatstrategi inne- 
 fattande hantering av våra fordon, energianvändning  
 och resor
• Säkra hela vår värdekedja och om möjligt skapa  
 cirkulära flöden
• Utbilda personal och ledning för att skapa bättre  
 förståelse för hållbarhet
• Använda mindre kemikalier och utveckla alternativa  
 metoder
• Minska klimatpåverkan genom alternativa bränslen  
 och tydliga policyer för resor och transporter
• Arbeta med mångfald och jämlikhet på samtliga  
 arbetsställen 

Vi har jobbat förebyggande 
sedan 1934.

Styrning Styrning

Våra medarbetares prioriteringar. 

Minska kemikalieanvändningen

Hälso- och säkerhetsarbete på arbetsplatsen

Sortera avfall

Transport i tjänst —annat drivmedel än fossilt

Säkerställa jämlikhet och mångfald på arbetsplatsen

Utbildning av medarbete i hållbarhetsfrågor

Minska pappersförbrukningen

Minska energiförbrukningen

Tjänsteresor — använda tåg istället för flyg

Transporter — välja transporter med tåg och båt

Engagemang i välgörenhetsprojekt (t.ex. mentorprogram)

Minska vattenförbrukningen

Annan fråga 

Vet ej/kan ej svara

60%

60%

49% 

49%

44%

40%

35%

33%

31%

23%

15%

13%

3%

3%

Vilka hållbarhetsfrågor är enligt din mening viktigast 
att Anticimex arbetar med?

Områden för förbättring. 

Fortlöpande intressentdialog
Sedan dess har intressentdialogen fortsatt med  
våra medarbetare och kunder för att stämma av 
omvärldens uppfattning kring vårt arbete. Vi kan 
se att vi är på rätt spår och våra intressenter tycker 
fortfarande att samma frågeställningar är viktiga. 

När vi i höstas frågade våra kunder vilka frågor de 
tyckte vi skulle fokusera på fördelade sig svaren en-
ligt diagrammet på föregående sida. Även om det är 
svårt för många att ha en uppfattning så är vi glada 
att våra kunder lyfter fram frågan om information i 
förebyggande syfte som ett viktigt fokusområde.

Informera  
hur kunder 
kan före- 
bygga  
skador

38,2%

Använda 
miljövänliga 
metoder

15,6%

Säker 
hantering av 
miljöfarligt 
avfall

9,1%

Öka åter- 
användning 
och återvin-
ning

7,7%

Förespråka 
hälsa och 
säkerhet  
på arbets-
platsen

6,1%

Samhälls- 
engagemang  

4,7%

Förbättra 
miljö- 
påverkan  
och sociala 
förhållanden 
i försörj-
ningsleden

4,4%

Minska 
kilimat- 
påverkan

2,6%

Säkerställa  
jämnställd-
het på 
arbets- 
platsen

2,1%

Ökad  
mångfald  
på arbets- 
platsen

2,0%

Förbättra  
anti- 
korruptions-
arbetet

1,2%

Vet ej  

55,9%
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Koppla till FN-målen.
Efter att FN presenterat sina Globala mål för hållbar 
utveckling hösten 2015 analyserade vi på hur vårt 
arbete kunde kopplas till dessa. Precis som många 
andra företag kunde vi se samband med alla mål, men 
de områden vi har valt att fokusera på kopplade vi 
till fem av målen. Tre av målen gick att gruppera mot 
en och samma hållbarhetsaspekt och sedan 2016 
har vi fokuserat vårt hållbarhetsarbete på dessa tre 
områden: minskad kemikalieanvändning, minskade 
koldioxidutsläpp och ökad mångfald.

Minskad kemikalie- 
användning.
Fokusområdet kemikalier berör främst våra skadedjur-
stjänster. Att använda kemikalier för att bekämpa 
skadedjur är någonting vi kommer behöva göra i en 
överskådlig framtid i fall där skadedjuren ger akuta 
problem. Men vi strävar alltid efter att använda pre-
parat som är minimalt skadliga för miljön, i rätt mängd 
och på rätt plats. Vi placerar aldrig ut bekämpnings-
medel utan att det finns ett reellt problem och vi 
hämtar tillbaka preparat som inte förbrukats. På så sätt 
minimerar vi risken för onödig spridning av kemiska 
preparat i våra ekosystem. 

Nära kopplat till användandet av bekämpningsmedel  
är också hanteringen av farligt avfall. De preparat  
som hämtas tillbaka efter genomförd sanering måste 
självklart tas omhand på ett korrekt sätt för att und- 
vika spridning. Arbetet med att minska användandet  
av skadliga kemikalier har vi kopplat till tre av FNs  
globala hållbarhetsmål. 

Mål 3 
God hälsa och välbefinnande 
Här ser vi en koppling framförallt till det delmål som 
handlar om att minska skador och sjukdomar från 
bland annat kemikalier. Vi hanterar en rad kemiska pre-
parat som är skadliga och vi behöver använda dessa på 
ett korrekt sätt för att minimera onödig spridning. Det 
går också att se positiva kopplingar mellan det här må-
let och vårt arbete då skadedjur ofta är smittspridare.

Mål 15
Ekosystem och biologisk mångfald 
Användning av bekämpningsmedel innebär en viss 
spridning av kemikalier i våra ekosystem och kan ha en 
påverkan på vårt biologiska mångfald på kort och lång 
sikt. Det är viktigt för oss att använda våra preparat på 
ett ansvarsfullt sätt för att minimera denna påverkan. 

Mål 9
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 
Innovation är ett av våra värdeord och vi vill hela tiden 
driva utvecklingen av nya och hållbara lösningar som 
är både mer effektiva och mer skonsamma för miljön. 
Som en resurs har vi bolaget Anticimex Innovation 
Centre med syfte att utveckla nya metoder för skade- 
djursbekämpning.

Minskade koldioxidutsläpp.
När det gäller vår klimatpåverkan arbetar vi i första 
hand med de direkta utsläppen från vår egen verksam-
het. Vi har en stor bilflotta för att vi ska kunna utföra 
tjänster hos kunder. Användandet av dieseldrivna  
servicebilar är utan konkurrens den största posten i  
vår direkta klimatpåverkan. Vi har börjat ställa om bil-
flottan mot eldrivna fordon men för att det ska fungera 
i stor skala behövs ett bättre utbud av servicebilar och 
en bättre infrastruktur vad gäller laddning. 

Mål 13
Bekämpa klimatförändringarna 
Att vår bilflotta har en påverkan på klimatet är själv-
klart. Här kommer också övriga transporter, tjänste-
resor och energiförbrukning i våra fastigheter in. På 
sikt behöver vi också bli bättre på att se de indirekta 
klimateffekterna av de produkter som vi använder. 

Ökad mångfald.
Vi strävar efter att ha en arbetsplats som speglar det 
svenska samhället ur alla aspekter. Vi vill också ha en 
arbetsplats som är fri från diskriminering och kränkan-
de särbehandling. Vi har arbetat med jämställdhet en 
längre tid medan vi har varit sämre på att aktivt skapa 
en mångfald på arbetsplatsen ur andra perspektiv. 
Under 2017 har vi påbörjat det arbetet.

Mål 10
Minskad ojämlikhet 
Vad gäller det här målet har vi valt att fokusera på att 
förbättra mångfalden i företaget. Att ha medarbetare 
med olika bakgrund och kultur är viktigt för att vi ska 
kunna bemöta våra kunder på bästa sätt.

Styrning Styrning
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Styrning av  
hållbarhetsarbetet.
Under 2017 har ansvaret för driva hållbarhetsarbetet 
i ledningsgruppen legat på VD. Det löpande arbetet  
har drivits av en grupp bestående av företagets 
internkommunikatör, inköpsansvarig samt kvalitets- 
och miljöchef. Hållbarhetsmålen har integrerats i 
den övergripande affärsplaneringen och målen har 
löpande följts upp av ledningsgruppen. 

Den policy som framför allt pekar ut riktningen när det 
gäller hållbarhet är vår Code of Conduct. Där beskrivs 
företagets och de anställdas ansvar inom mänskliga 
rättigheter, arbetsmiljö, affärsetik och miljö. Anticimex 
har varit certifierade enligt ISO 9001 sedan 1996 och 
enligt ISO 14001 sedan år 2000. Under 2016 certifie-
rade vi oss även enligt standarden EN 16636, Pest Ma-
nagement Services, som släpptes året innan. Det är en 
kvalitetsstandard som riktar sig till företag som arbetar 
med skadedjursbekämpning. 

Vi har format en strategi som sträcker sig till 2020 där 
hållbarhet är en av fem bärande pelare. Att bedriva 
hållbara affärer ska vara en självklarhet för alla aktörer 
och våra kunder förväntar sig att vi tar ansvar. Vi ser 
redan effekterna av klimatförändringar och utarmning 
av ekosystem. Det är en av vår tids ödesfrågor och  
den behöver tas på allvar av både nuvarande och kom-
mande generationer. 
Vi behöver också hela tiden vidareutveckla våra meto-
der för att minska vårt avtryck ytterligare. I det arbetet 
har Anticimex Innovation Centre en viktig funktion, 
genom att de utvecklar moderna system för att hantera 
skadedjursbekämpning.

Vad behöver vi bli bättre på?
Ett område där vi historiskt inte har arbetat särskilt 
systematiskt är affärsetik och korruption. Under 2017 
tog vi på koncernnivå fram en gemensam uppförande- 
kod. Som ett komplement till andra rapporteringsvägar 
skapade vi samtidigt en helt ny visselblåsarfunktion, 
”SpeakUp Line”, där medarbetare anonymt kan anmäla 
fel och brister. För att säkerställa att uppförandekoden 
får fäste internt kommer alla medarbetare genomgå en 
utbildning 2018. Det här är redan idag en obligatorisk 
del av introduktionsutbildningen för nyanställda.

Några steg vi tagit historiskt 
mot en hållbar värld.

Anticimex grundades 1934 och även om inte ordet hållbarhet var  
uppfunnet var vår tanke redan från början att förebygga och skydda.  
Det här är några milstolpar på vår väg.

Styrning Historia

Övergripande fokusområden

Employer  
branding

”Jag vill jobba  
på Anticimex”

Kundservice

Service i  
världsklass

Operationell  
effiktivitet

Industri- 
ledande  
marginal

Lönsam  
tillväxt

Stärka en  
ledande  

marknads- 
position

Hållbara  
affärer

”Varje steg  
räknas mot  
en hållbar  

värld”

Resan mot 2020

1934 
Anticimex grundas och arbetar 
förebyggande redan från start. 1940-talet 

Vi börjar vända oss även 
mot privata husägare. 

1954 
Vi bygger en kemikaliefabrik i 

Mölnbo för att få bättre kontroll 
över kemikalier mot skadedjur.1960-talet

Vi börjar samarbeta med Skandia – 
startskottet för dagens omfattande 
samarbete med försäkringsbolag.

1970-talet 
Vi grundar en egen teknisk avdelning 
för stärka vår expertkompetens. 

1980-talet 
Vi börjar med husinspektioner för att 
stävja problem med fukt och mögel.

1990-talet 
Matsäkerhet blir ett nytt område där 
vi hjälper framförallt restauranger.  

1998 
Vi slutar att använda produkter 
med metylbromid, som visar sig 

förstöra ozonlagret.
2000-talet 
Fler förebyggande tjänster tillkommer, 
exempelvis överlåtelsebesiktning, 
energibesiktning och brandskydd. 

2000 
Vi blir certifierade enligt ISO 14001.

2007  
Vi tar fram arbetsmetoden 

åtgärdstrappan för att minska 
användandet av kemikalier.

2011 
Smart pipe börjar användas, giftfria 

råttfällor för avloppssystem som ofta 
fungerar som råttornas ”motorväg”.

2012 
Värmetält blir ett nytt och gift-
fritt sätt att sanera vägglöss från 
lösöre som sängar och kläder.

2013 
Vägglushundar visar sig vara effektiva 
för att upptäcka vägglöss tidigt och på 
så sätt begränsa saneringen.

2016 
En hållbarhetsstrategi tar form och vi 

sätter upp tre tydliga fokusmål.
2017 

För att upptäcka och bättre bekämpa 
råttor börjar vi skicka ner kameror i 

avloppsrör.

2017 
Som en del av satsningen att 
minska koldioxidutsläpp köper vi 
företagets första elhybridbilar.
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Bekämpningsmedel är inte hållbart, vilket på senare år gjort att vi tagit fram flera 
mekaniska sätt att sanera skadedjur. Vårt koncept Smart är fritt från bekämpningsmedel 
och de uppkopplade fällorna förser oss också med information om skadedjurens beteende.
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En övervägande stor del av de farliga kemikalier vi 
hanterar är bekämpningsmedel. Därför handlar vårt 
fokusområde minskad kemikalieanvändning till stor 
del om att reducera mängden bekämpningsmedel.

Skadedjur kan vara smittspridare, förstöra stora eko-
nomiska värden och skapa obehagskänslor för många 
människor. För att hålla skadedjur i schack behöver  
vi ibland använda bekämpningsmedel av olika slag.  
En del av dessa riskerar att hamna i kretsloppet och 
kan där ge en negativ påverkan på olika organismer 
som exempelvis viktiga insekter och andra djur. Därför 
är bekämpningsmedel ofta inte en hållbar lösning. 

De här typerna av bekämpningsmedel använder vi
Idag använder vi olika sorters bekämpningsmedel  
beroende på vilket skadedjur som ska bekämpas.  
Omkring 76 procent av de bekämpningsmedel  
vi använder är rodenticider, mot råttor och möss.  
Vi använder också insekticider mot framförallt vägg- 
löss och getingar. Problemet med att använda be- 
kämpningsmedel är att en del av dem riskerar att  
spridas till vattendrag och andra ekosystem, där det 
skadar växtliv och där djur kan drabbas av sekundär-
förgiftning. 

Medvetenhet kring bekämpningsmedel 
Alla bekämpningsmedel kan vara skadliga eftersom de 
är avsedda att skada levande organismer. Därför finns 
också ett strikt regelverk kring hur vi som skadedjurs-
företag får använda dem. Alla produkterna måste god-
kännas innan de får användas och riskerna är väl utred-
da nuförtiden, både på lång och kort sikt. En grupp av 
aktiva ämnen i rodenticider är antikoagulanter som inte 
är bra om det hamnar i naturen. Man har bland annat 
hittat spår av rodenticider hos rovfåglar i Sverige och 
tyvärr finns nog ingen annan förklaring än att de kom-
mer från bekämpningsmedel i gnagare som de äter. Det 
här är inte minst en orsak till att vi jobbar hårt med att 
minska mängden bekämpningsmedel. Vi värderar också 
vårt eget behov ständigt genom att ställa oss frågan 
om en aktuell produkt behövs eller inte – eller ifall det 
finns bättre alternativ. Vi ställer också krav på om att 
tillhandahålla andra lösningar och förpackningar.

Mål 1 – Minskad kemikalieanvändning

Bekämpningsmedel  
med ansvar.

Arbetsmetoden åtgärdstrappan 
Våra skadedjurstekniker arbetar alltid efter åtgärds-
trappan, vilket betyder att de alltid arbetar med råd-
givning och förebyggande åtgärder i första hand och 
mekaniska metoder i andra hand. I sista hand sätter vi 
in bekämpningsmedel om inget annat fungerar. Meto-
den behöver inte vara steg för steg, utan kan innebära 
att allt görs samtidigt. Vi gör riskbedömningar och 
inspektioner för att identifiera förebyggande åtgärder 
mot skadedjur och för att kunna kombinera rätt  
metoder. Åtgärdstrappan har verkligen fått fäste hos 
våra medarbetare och de för ofta fram till kunderna 
varför vi undviker bekämpningsmedel. Åtgärdstrappan 
har också hjälpt oss att minska mängden bekämpnings- 
medel ordentligt under senare år.

Mekaniska och digitala metoder på frammarsch
Med insikten om att bekämpningsmedel inte är hållbart 
har vi under de senaste åren tagit fram flera mekaniska 
sätt att sanera skadedjur, fritt från bekämpningsmedel. 
Ett exempel är bekämpning av vägglöss där vi använder 
vägglushund för tidig upptäckt så att vi därmed kan be-
gränsa det område som behöver saneras. För att bli av 
med vägglössen använder vi till stor del värme och kyla. 
De senaste åren har vi också tagit fram nya typer av 
mekaniska fällor och övervakningssystem för gnagare. 
Det började med Smart, våra bekämpningsmedelsfria 
och uppkopplade fällor som inte bara är effektiva, utan 
även förser oss med information om omfattning och 

rörelsemönster. Numera har vi även en bekämpnings-
medelsfri fälla som drivs av en kolsyrepatron och på så 
sätt klarar sig utan el eller batteri. För att hålla fåglar 
borta från exempelvis livsmedel använder vi ljud och 
ljus som gör platsen oattraktiv för fåglarna. 

Kortsiktigt kostsamt, långsiktigt lönsamt 
Det kan bli dyrare för kunden att använda kemikalie-
fria bekämpningsmetoder, så vi förlorar en del kunder 
när vi växlar över till giftfria lösningar. Men samtidigt 
är omställningen helt nödvändig och därmed är den 
långsiktigt affärsnyttig för oss. Till vår hjälp att ta fram 
nya giftfria lösningar har vi vårt eget innovationscenter 
och fram till år 2020 vill vi öka andelen digitaliserade 
lösningar för våra företagskunder till 60 procent av  
värdet på våra företagsavtal. Det kommer att resultera  
i att vi behöver använda mindre mängd skadliga  
bekämpningsmedel.

Mål 1 – Minskad kemikalieanvändning
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2017

2016

2015 

2014

2013

2 027 481

1 967 796

1 383 077

1 261 165

1 142 419

Vårt mål är att minska våra utsläpp av koldioxid (CO2) 
från våra fordon med 20 procent till år 2020, med ut-
gångspunkt 2016. Vi har under 2017 tagit flera viktiga 
steg mot att reducera vår klimatpåverkan och har 
flera planerade åtgärder som vi räknar med kommer 
hjälpa oss att nå målet. 

Idag består vår fordonsflotta av närmare 1 200 fordon, 
med lätta lastbilar, tjänstebilar och släpvagnar. De fles-
ta av dem är dieseldrivna och när vi utför våra tjänster 
runtom i Sverige bidrar vi till utsläpp av CO2. Vi inser 
att det inte är hållbart, därför har vi i under 2017 agerat 
och inlett en satsning för att reducera våra utsläpp 
utan att tumma på vår affärsmässighet. Samtidigt växer 
vi som företag. Det är en utmaning för oss att utföra 
mer arbete åt våra kunder samtidigt som vi minskar  
vår klimatpåverkan.

Vi använder vår storlek för att trycka på
Med en så stor vagnpark som vår krävs det att vi ställer 
höga krav på både oss själva och på våra leverantörer 
inom fordonsindustrin. Vår långsiktiga målsättning är 
att transportera oss utsläppsfritt, det vill säga helt fritt 
från utsläpp av CO2 eller NOX och andra skadliga par-
tiklar. För att nå dit har vi satt ett första mål att minska 
våra CO2-utsläpp med 20 procent till år 2020. Den 
långsiktiga målsättningen kommer vi endast nå på ett 
kostnad- och miljöeffektivt sätt om våra leverantörer 
bygger energieffektivare fordon som går på fossilfria 
drivmedel. Därför arbetar vi aktivt med dialog och på-
tryckningar för att få fram fordon med andra drivkällor 
än förbränningsmotorn.

Våra mål i reella tal
Vi tankar 2 000 000 liter diesel varje år och ska minska 
det till 1 600 000 liter år 2020 för att nå målet. För att 
lyckas med det har vi tagit fram ett antal aktiviteter.
• Ruttplanering av vår verksamhet med dynamisk  
 planering där varje tekniker får centralt stöd för att  
 kunna köra effektivt till våra kunder
• Minskning av antalet fordon i vår tjänstebilsflotta
• Byte av lätta lastbilar till mindre fordon av person- 
 bilsliknande karaktär
• Vid inköp av nya bilar ska vi se över om laddhybrider 
 eller elbilar kan vara en lösning 

Vi ser redan effekter av insatserna 
Under 2017 har vårt arbete för att minska CO2-utsläp-
pen främst bestått av utbildning och att medvetande-
göra våra medarbetare om bilarnas negativa påverkan 
och hur det genom körsätt och beteende går att göra 
stor skillnad. Nästan alla medarbetare har genomgått 
vår utbildning i sparsam körning och har fått vägledning 
i hur de kan tävla med sig själva i att minska utsläppen. 
Vi har även infört möjligheten för tjänstebilsförarna 
(som utgör 20 procent av förarna) att välja laddbara 
hybridbilar, vilket den stora merparten av dem gjort 
under 2017. Effekterna av de här insatserna är att vi 
redan under 2017 reducerat våra CO2-utsläpp med 
173 ton CO2 eller nästan 60 000 liter drivmedel.

Uddevalla ligger redan långt fram
Vårt kontor i Uddevalla började ruttplanera redan för 
fem år sedan och har intressanta siffror att visa upp. 
Genom bättre planering har körtiden minskat med  
12 procent och körsträckan med 27 procent per ar-
betsorder, eller en besparing på cirka 70 mil i månaden 
per tekniker. Det här är ett exempel på att effektivise-
ringar kan spara inte bara koldioxidutsläpp utan även 
pengar i form av arbetstid och bränslekostnad. 

Aktiviteter planerade framåt
Under 2018 tar vi ytterligare steg mot målet genom att 
dels köpa in energieffektivare lätta lastbilar, dels att 
ställa om ytterligare delar av våra fordon till att helt  
eller delvis drivas av förnybar el. Vi tittar även på  
möjligheten att våra skadedjurstekniker, besiktnings-
tekniker och matsäkerhetstekniker ska kunna köra 
mindre och möjligen eldrivna bilar framöver. Vi arbetar 
mot målet att kunna erbjuda våra brandtekniker och 
avfuktningstekniker eldrivna skåpbilar före år 2020.

Mål 2 – Minskade koldioxidutsläpp

Vi påverkar vårt klimat.

Mål 2 – Minskade koldioxidutsläpp

Vår verksamhet har vuxit ordentligt sedan 2013. 2017 bröt vi trenden med 
ökad bränsleförbrukning och minskade antalet liter med 3,1% per bil. 

Bränsleförbrukning bilar 
Till och med år 2015 bestod Anticimex delvis av Franchiseföretag.  
De här företagens bilar finns inte med i sammanställningen.
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Vi är som många andra företag nuförtiden ett  
kunskapsföretag där människor är den viktigaste  
tillgången. Att vara olika, komma från olika bak- 
grunder och ha olika erfarenheter är berikande 
för vårt dagliga arbete, både internt och i mötet  
med våra kunder. Därför satsar vi på mångfald och 
har riktat in våra insatser på att bli ett företag som 
bättre speglar hur samhället i stort ser ut. Målet är 
att 20 procent av våra nyrekryterade kollegor ska ha 
utländsk bakgrund år 2020.

Anticimex är ett företag som strävar efter mångfald 
i alla aspekter. Vi värderar alla kollegor och blivande 
kollegor på samma sätt, oavsett kön, identitet, etnisk 
tillhörighet, ålder, funktionsvariation, religion eller 
sexuell läggning. Vi har arbetat med mångfaldsfrågor 
under lång tid, men Sverige idag ser inte ut som  
Sverige igår. Vårt land har berikats med många perso-
ner från andra delar av världen, från andra kulturer.  
Vi vill självklart vara en del av det och därför är vårt  
mål att öka mångfalden och bättre spegla samhället 
vad gäller utländsk bakgrund. Vi menar att det gynnar 
oss att vara mer olika, inte minst för att det gör oss mer 
kreativa, innovativa och attraktivare som arbetsplats. 

Mångfald gynnar våra kundrelationer 
Att ha en representation av olika kulturer som bätt-
re speglar dagens Sverige är affärsmässigt bra. Våra 
kunder kommer från många delar av världen, så att 
förstå och kunna kommunicera med dem på ett bättre 
sätt stärker våra affärer. Vi vill vara relevanta för många 
grupper i samhället eftersom vi finns i stora delar av 
samhället. Om vi är bredare ökar det också känne- 
domen om oss och om våra olika tjänster. 

Nyrekrytering är nyckeln
Vi växer som företag och kommer att behöva an- 
ställa många personer under de kommande åren för  
att klara våra tillväxtmål. Här ser vi vår chans att öka 
vår mångfald och har satt som mål att 20 procent av 
alla nyanställda ska ha utländsk bakgrund år 2020.  
Det är ett ambitiöst mål men vi har under 2017 tagit 
ett par steg som vi bedömer kommer att hjälpa oss att 
uppfylla målen. 

Historien kan bli framgångsfaktor
Det som har gjort att vi är ett företag med en för ho-
mogen bas av medarbetare, där de flesta har helsvensk  
bakgrund, är att vi ofta rekryterat bland vänner och  
bekanta. Om vi lyckas anställa personer med annan 
kulturell bakgrund, så kan vi rekrytera på vårt gamla 
sätt även där. Vi ser det som en positiv cirkel som vi 
behöver komma in i för att kunna få ut större effekt. 

Mål 3 – Ökad mångfald Mål 3 – Ökad mångfald

Olika men rätt lika.

Nya verktyg för att nå fram
Under 2017 har vi sett över hur vi uttrycker oss i våra 
rekryteringsannonser och var vi syns. Bland annat är 
vi numera alltid aktiva kring rekrytering i olika sociala 
medier. Vi ser resultat av dessa insatser och har fått ett 
större inflöde av sökanden med utländsk bakgrund än 
tidigare. Här är det såklart viktigt att alla ledare inom 
vårt företag tar sitt ansvar så att mångfaldsarbetet  
genomsyrar hela företaget. Mångfald är därför en del 
av det kulturarbete som påbörjas 2018 och som kom-
mer genomsyra hela företaget. 

Mycket kvar att göra kring jämställdhet
Vi arbetar för att vara ett jämställt företag med jämn 
könsfördelning. Samtidigt har vi en lång väg kvar för att 
nå dit. Det är viktigt för oss som vill vara ett modernt 
företag i många andra avseenden att även vara ett jäm-
ställt företag där olika kön får ta lika mycket plats och 
ha en liknande fördelning mellan exempelvis grupper 
som ledare, tekniker och administratörer.

Medarbetarkategori Kvinnor Män % kvinnor % män

Chefer nivå 1 2 9 18,2% 81,8%

Mellanchefer 46 109 29,7% 70,3%

Administratörer 196 26 88,3%  11,7%

Säljare 23 53 30,3% 69,7%

Tekniker 126 741 14,5% 85,5%

Övriga 59 46 56,2% 43,8%

Totalt 452 984 31,5% 68,5%
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En av våra strategiska inriktningar är att digitalisera affären och satsa på smart 
skadedjursbekämpning. Med kameror och sensorer kan vi följa skadedjuren, 
vilket förebygger skador och reducerar vår kemikalieanvändning.
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Vad tycker våra medarbetare om 
oss som arbetsgivare och arbets-
plats? Här får du träffa tre av 
dem – Elisabeth von Rosen som 
är matsäkerhetstekniker, Hampus 
Arvidsson som arbetar i vår kund-
service och Andreas Schleiss som 
är skadedjurstekniker. 

Anticimex behöver bli bättre på 
jämställdhet i hela bolaget. Hur är 
fördelningen mellan kvinnor och 
män på din avdelning?
Elisabeth: Här är det bara kvinnor  
som jobbar med matsäkerhet, 
men på våra övriga tjänster är det 
mest män. Jag tror att det har med 
skadedjur att göra, många associe-
rar oss med skadedjur och det har 
åtminstone historiskt attraherat 
främst män.
Andreas: Bland våra skadedjurs- 
tekniker har vi tyvärr bara en tjej. 
Det är svårt att säga varför det är 
så, men det är inte så många som 
söker sig till det yrket. Det här är 
något vi behöver arbeta hårt med. 

Kulturen på ett företag blir vikti-
gare och viktigare för medarbe- 
tare, eftersom valet av arbetsplats 
styrs mycket av värderingar.  
Vad går att förbättra vad gäller 
kulturen på Anticimex?
Hampus: Det går alltid att förbättra 
och uppmana till öppenhet, men 
jag tror det är ännu viktigare att det 
finns stor tydlighet vilket jag tycker 
min arbetsplats lever upp till. Det 
har också att göra med hur man är 
som person och kanske behöver  
de som inte är mest framåt en extra 
skjuts. 
Andreas: Det är ganska mycket  
förändring och det händer mycket, 
att följa all förändring är en utma-
ning. Samtidigt är det oerhört  
stimulerande att jobba på ett före-
tag där det händer mycket och där 
det går framåt och saker och ting 
utvecklas.

Utbildningsområdet är viktigt i ett 
kunskapsföretag. Känner du att 
Anticimex satsar på att utbilda 
medarbetarna?
Elisabeth: Ja, det satsar man på 
mycket nu med många bra utbild-
ningar, både internt och externt. 
Andreas: Det är hela tiden ett  
bra utbud och vår plattform AX 
Academy är bra. På skadedjurs-
sidan har vi en oerhört noggrann 
utbildning under flera dagar. Det 
är bättre både för tekniker och för 
kunder. Jag är på väg till en utbild-
ning nu faktiskt, en gruppchefsträff. 

Möt Elisabeth, Hampus  
och Andreas.

Anticimex växer och kommer att 
behöva anställa en hel del med-
arbetare framöver. Vad vill du 
säga till någon som överväger en 
anställning på Anticimex? 
Elisabeth: Go for it! Men sen beror 
det på hur och vad man vill jobba 
med. Jag har gått igenom många  
yrken och arbetsplatser i mitt liv 
och Anticimex är bland de bättre. 

Man får fortfarande vara kvar när 
man blir äldre. Det är åldersfixering 
i det här landet, men inte här på 
Anticimex. 
Hampus: Jag rekommenderar verk-
ligen människor att jobba här. Det 
finns enorma möjligheter, vi finns i 
stora delar av Sverige och världen. 
Finns inte möjligheterna på en plats 
kanske de gör det på en annan.

Hållbarhet är ingen ledningsfråga 
utan behöver finnas brett i hela 
företaget. Vad är hållbarhet för dig 
och hur påverkar det din roll? 
Elisabeth: Det handlar för mig 
mycket om att arbeta smart och  
att köra smart mellan kunder.  
Vi tekniker måste också hålla, där-
för behöver är det viktigt att vi har 
bra hjälpmedel och skydd och att 
vi har kända förväntningar på oss i 
våra roller.

Andreas: Som leveransplanerare 
tänker jag först på en bra rutt- 
planering när jag lägger ut jobb till 
tekniker. Att minimera och effek-
tivisera körsträckan för samtliga 
tekniker minimerar utsläpp av 
koldioxid och påverkar även våra 
marginaler positivt. När jag tänker 
som gruppchef och tekniker ute på 
fält handlar det mest om att följa 
åtgärdstrappan och bara använda 
bekämpningsmedel om rådgivning 
och mekanisk bekämpning inte har 
löst problemet. Sommartid försök- 
er jag ta alla saneringar av bin.  
Istället för att döda bin kan jag  
varje år rädda enstaka samhällen 
som får ett nytt hem hemma  
hos mig.

Samtal med tre medarbetare Samtal med tre medarbetare

Hampus Arvidsson, 
kundtjänst.

Elisabeth von Rosen, 
matsäkerhetstekniker.

Andreas Schleiss, 
skadedjurstekniker.
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Det finns företag som har kommit långt vad gäller 
hållbarhet och vår kund Polarbröd har gjort det.  
Det är ett familjeföretag som tar hållbarhetsfrågorna 
på allvar och som är mitt inne i en stor omställningen 
vad gäller både energiförsörjning, transporter och 
produktion. Möt koncern-VD Karin Bodin. 

Vad är hållbart företagande för dig?
- Jag brukar sammanfatta det ganska kort. För mig är 
det att säkerställa att verksamheten inte hindrar fram-
tida generationers väl och ve.

Då kan man undra om hållbarhetsarbetet innebär 
möjligheter eller risker? 
- Riskerna ligger i att inte agera. Möjligheterna är att 
faktiskt vara medveten, en möjlighet att vara framtids-
orienterad. Man kan på ett sätt säga att det är en  
hygienfaktor att agera hållbart idag. Men där vi män-
niskor befinner oss just nu ser vi stora förändringar 
snabbt, så det är tvära kast. Ordet ”hållbarhet” är inne 
nu eftersom situationen är allvarlig. Men jag ser på  
det så här: är man hållbar så är man relevant. Annars är 
man ju ohållbar och då överlever man inte.

Om vi ser på Polarbröds arbete, hur ser er hållbar-
hetsstrategi ut?
- Vi jobbar med ”tre gånger gott”. För det första måste 
vi ha goda och attraktiva produkter. För det andra 
måste vi ha med människan, så att hon mår bra. För det 
tredje ska vi inte inverka negativt på jorden. 

Karin Bodin, koncern-VD Polarbrödsgruppen.

Polarbröd Polarbröd

Och hur går det? 
- Vi är på en resa och har kommit ganska långt. Vi ska 
uppnå full hållbarhet i våra processer år 2022, vilket  
innefattar allt vi gör: vår bakning ska inte inverka 
negativt på omvärlden, vår energiförsörjning ska vara 
effektiv och självförsörjande, våra transporter ska vara 
fossilfria och våra förpackningar ska vara biobaserade. 
Förnybar energi har vi idag uppnått, vi är redan själv-
försörjande tack vare fyra egna vindkraftverk i våra 
helt eldrivna bagerier. Transporterna jobbar vi hårt 
med, här ska så mycket som möjligt av de utgående 
leveranserna upp på järnväg. Till somaren 2018 når vi 
80 procent. Vi har bytt ut nästan alla plastpåsar till 
biobaserad plast. Råvaror är det svåraste, eftersom 
det är många faktorer som inverkar. Jordarna ska inte 
utarmas, transporter ska vara fossilfria, det ska vara 
giftfritt och vi ska värna biologisk mångfald. Vi har ett 
projekt där en bonde testar att följa vårt odlingssätt 
vilket uppfyller alla de här målen. Det går, men det blir 
dyrare. Men om man inte gör något alls blir det mycket 
dyrare i framtiden eftersom omställningen måste ske.

Hänger hållbarhet och lönsamhet ihop? I så fall, hur?
- Jag tycker att det formulerades fint redan 1987 av 
Brundtlandkommissionen, att en hållbar utveckling  
tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers. För att överleva måste vi tjäna 
pengar. Men det får inte hindra de andra hållbarhets- 
aspekterna. Man måste ställa om hållbarhet. Gör man 
det snabbare blir det dyrt, gör man det i lagom takt  
blir det lönsamt. Man kan också säga att ett hållbart 
sätt ofta är ett lönsamt sätt, på det sättet att det är 
både hållbart och lönsamt att effektivisera och spara 
på råvaror och energi. Vi jobbar alltid med effektivise-
ringar för att få ut ännu fler kilo bröd per linjetimme.  
Nu när vi ställer om till järnväg blir det dyrare, men det 
är dit vi ska så det är lika bra att göra det nu.

Och vilka steg har ni tagit i år? 
- Vi jobbar på hela tiden. Just nu håller vi på att titta 
på de sociala hållbarhetsfrågorna. Vi har jobbat med 
medarbetardelaktighet i många år, men nu tar vi klivet 
och blir mer systematiska kring det.

När insåg ni hur viktigt det är att arbeta mot en håll-
bar värld? 
- För min egen del finns det faktiskt ett exakt ögon-
blick. Jag var i Almedalen 2011 och under en föreläsning 
insåg jag vidden av utmaningen och att vi som livs- 
medelsproducent har ett mycket stort ansvar. Det var 
ett jobbigt men nyttigt uppvaknande. Min syster Anna 
Borgeryd jobbade redan då systematiskt med att förstå 
hållbarhetsutmaningarna. Tillsammans såg vi till att öka 
takten i hela företaget. 

Hur långt kan man gå i sina krav på en leverantör? 
- Hur långt som helst egentligen. Men som vi ser det 
behöver man ha ett samarbete genom att sätta mål 
och enas om rimliga steg och delmål för varje år.  
Vårt mål är full hållbarhet, därför frågar vi leverantörer 
som vi träffar hur de kan bidra till det målet och vad 
som hindrar oss från att nå full hållbarhet.

Har du några föredömen vad gäller hållbarhet, några 
företag du sneglar extra på?
- Klädmärket Houdini är verkligen superseriösa.  
Bolagets nolltolerans vad gäller avfall är jätteintressant. 
För att nå dit behöver de dyka ner i alla aspekter och 
varje steg i produktlivscykeln. IKEA är såklart också  
intressanta. De jobbar i en helt annan skala än vad vi 
gör, men de är också självförsörjande på el. De har ett  
designtänk och en vilja att lyckas göra rätt hela vägen 
som imponerar på mig. De tänker verkligen helhet 
vilket jag tror är ett måste.

I huvudet på Polarbröd.
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Hållbarhetsaspekt Indikator 2015  2016 2017

Minskad klimatpåverkan Bränsleförbrukning service- och tjänstebilar (liter) 1 383 077 × 2 027 481 1 967 796
 Elförbrukning fastigheter (kWh)    2 018 523
 Tjänsteresor med flyg korta sträckor (kg CO2)    315 000
 Tjänsteresor med flyg medellånga sträckor (kg CO2)    189 000
    
Användning av kemikalier Mängd inköpt bekämpningsmedel (kg) 178 124  160 021 96 884
 Mängd inköpt rodenticider (kg) 148 472  114 406 73 263
 Mängd aktiv substans antikoagulanter (kg) 21,00  10,00 8,11
 Antal saneringar av gnagare 82 453  88 684 92 927
 Andel innovativa produkter i försäljningen  
 (andel av totalt avtalsvärde)    30,4%
    
Avfall och återvinning Mängd destruerat bekämpningsmedel (kg) 32 463 × 32 531 31 294
 Mängd övrigt farligt avfall (kg) 17 736 × 18 994 18 107
    
Sociala förhållanden Sjukfrånvaro (antal dagar)    22 935
 Antal inrapporterade tillbud (antal ärenden)   42 92
 Utbildningsdagar     3 911
 Andel kvinnor och män i organistaionen    Kvinnor: 31,5%
     Män: 68,5%
 Andel anställda fördelat i åldersspann    18-35 år 28%
     36-50 år 42%
     51-65 år 28%
     65+ år 2%
 Andel anställda med utländsk bakgrund    6,55%
    
Anti-korruption Inrapporterade ärenden i SpeakUp Line    2

× År 2015 var ett antal av anticimex platskontor fortfarande Franchise-kontor varför dessa siffror inte är heltäckande.

Redovisning av Anticimex  
Hållbarhetsaspekter

Det här är Anticimex första hållbarhetsrapport vilket gör att en del data  
saknar historik. Med tiden kommer vi att kunna rapportera mer heltäckande.



Läs gärna mer om vårt  
hållbarhetsarbete på  
www.anticimex.se
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