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ACTINA 

”Alla sparar så 
mycket pengar. Vi 
sparar alla på vår 
värld. Det är rätt 
unikt.” 
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”GREJERNA ÄR INTE BRA. 

DE ÄR REVOLUTIONERANDE.” 
 

RAYMOND RIBBING driver sedan 1990 Actina, ett företag som spänner över nära hela 
Norden och erbjuder internservice samt lokalvård till fastighetsägare. För en tid sedan 
provade Actina Innu-Science produkter i samband med ett problemuppdrag.  
 
”Vi skulle ansvara för renhållningen av offentliga toaletter i ett stort köpcenter mitt i 
julruschen, säger Raymond. Toaletterna såg rena ut på ytan men i näsorna stack överlukt: 
En kombination av fränt kemrent á la doftgran och sura urinbakterier som kryllar i 
klinkerfogarna. Trycket var högt och vi kom bara in för att göra rent två gånger om dagen. 
Värre blir det inte helt enkelt.” 
 
Inom Actina har man som ISO 14001-certifierad under en tid arbetat mot målet att minska, 
och på sikt ta bort alla kemiska produkter i verksamheten. Inte bara för att för att mildra 
åverkan på människor, djur och natur utan även för att seriöst delta i att få kontroll över 
tvåtusentalets stora problem; allergier. Men branschen har hittills i princip enbart bestått 
av kemprodukter, så alternativen för aktörerna har saknats.  

”GENERELLT GÖR VI BESPARINGAR PÅ CIRKA 60-70%.” 
 

”Från en av våra leverantörer fick vi vetskap om en ny bioteknologisk produkt som hette 
Nu-Smell Kleen, fortsätter Raymond. Vi är intresserade av nyheter så vi testade. Eftersom 
det var julrusch hann vi som sagt bara snabbt in för att tömma papperskorgarna och spraya 
en tunn dimma. Ett sista spraylager fick sedan ligga kvar över natten. Och på morgonen när 
vi klev in var luften fri. Toaletterna doftade bara tvål och rent - helt naturligt. De goda 
bakterierna hade brutit ner urinbakterierna. Grejerna är inte bra. De är revolutionerande.” 

”DET ÄR INTE KLOKT, FOLK FATTAR INTE.” 
 

Raymond tror att produkterna kommer att ingå i en utvecklingsfas för branschen. Inte bara 
för att de är effektiva och varsamma utan för att man sparar så mycket pengar.  
 
”Den professionella hygiensektorn har haft svårt att utveckla sig. Tjänsterna kräver 
egentligen hög kompetens men de med kunskap blir utkonkurrerade när inköpare går på 
pris. Men när vi nu använder bioteknik kan vi ta bort allt från toarent, allrent och 
fönsterputs och vi blir enormt konkurrenskraftiga. Vi hade till exempel en femlitersdunk 
Nu-Smell för ett par hundra som räckte i drygt två månader. Jag räknade ut att värdet i 
kemiska produkter var över tvåtusen kronor. Generellt gör vi besparingar på cirka 60-70%. 
Det är inte klokt, folk fattar inte. Alla sparar så mycket pengar.  Vi sparar alla på vår värld. 
Det är rätt unikt. ” 
 

 



 

 
 
Om  
Raymond Ribbing 
 

Boende och familj 
Bor med tre barn, ett bonusbarn, en sambo och en grå snäll katt i hus i Saltsjö Boo, Nacka.  
 

Karriär 
Arbetade som polis i nio år och började på fritiden intressera mig för golvvård. Året 1990 
startade jag och Lena Dahlgren Actina och jobbade med fastighetsägare. Actina är idag 
verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland.  
 

Roligast på jobbet 
Bäst är möten med nya människor och att hitta nya möjligheter i vardagen.  
 

Gör helst på fritiden 
Spelar golf. Jag spelar  idag på 11,2 men ska ner under tio i sommar. Fast det har jag sagt varje 
sommar förstås…  
 

Läser 
Tre dagstidningar varje dag men nertvingad i solstol med en och annan bok på semestern. Blir 
lätt fångad men har svårt att slå mig till ro. Tänker ständigt. På allt! 
 

Kontakt 
raymond.ribbing@actina.se, 0709-60 83 00, www.actina.se 


