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Clean och Facility är Sveriges enda mässa som speglar städ- och servicebranschens utveckling och möjlig-
heter. Årets mässa är kanske ännu viktigare än tidigare nu när vi har levt i en pandemi som påverkar vår 
bransch så mycket. Vilka konsekvenser det kommer att bli när vi är förbi den här pandemin är det ingen 
som vet ännu. Men vad vi redan vet är att branschen och yrkeskåren är oerhört viktig. Nya arbetssätt och 
nya hygienråd, utmaningar och förändringar för både leverantörer och lokalvårdarna. Det finns mycket att 
diskutera och byta erfarenheter kring.

I våra kostnadsfria Drop in-seminarier arrangeras ett varierat seminarieprogram som ger dig möjlighet  
till fortbildning. Här lyfter vi branschens viktiga frågor och ger dig inspiration och kunskap. 

På mässgolvet presenteras det mesta som är värt att se och lära om 
nya produkter och innovationer. Överskådligt i fina montrar pre-
senteras städmaskiner, rengöringsprodukter, städning, arbets-
kläder, städredskap, administrativa system och allt annat som 
krävs för professionell rengöring, städning och fönsterputs. 
Här görs affärer och du träffar potentiella och befintliga 
leverantörer och kunder tillsammans med dina kollegor.

Varmt Välkomna!

Birgitta Tängnander
Projektledare

Vad händer på mässan under de två dagarna?
•    Drop in-seminarier  

– våra gästföreläsare och utställare bjuder på inspiration och kunskap (kostnadsfritt)
•    Utställning  

– branschens leverantörer presenterar nya produkter och innovationer 
•   SM i Fönsterputs
 – Semifinaler – final och prisutdelning
•    Clean Bright Awards 2021  

–  Presentation av vinnare med prisutdelning 

Välkommen till den ledande 
branschmässan Clean & Facility



UTSTÄLLARFÖRTECKNING
Ajour Trading C:20 ajourtrading.com
Almega A:09 almega.se
Amabilia Medical B:12 amabiliamedical.com
Avista Time A:07 avistatime.com
Borago C:16 borago.se
Branschtidningen RENT cleannet.se
Byoplanet Scandinavia A:01 byoplanet.se
Caddy Clean A:06 caddyclean.com
CimaNordic B:20 cimanordic.se
Citrox Protect A:26 alteredprotect.com
Cleanhouse   E:02 cleanhousestore.se
CleanPilot C:16 cleanpilot.se
Cleanpure Scandinavia A:24 cleanpure.se
Clemondo A:04 clemondo.se
Creative Nordic D:04 duotex.se
Diversey D:06 diverseysolutions.com/se
Electrolux Professional C:04 electroluxprofessional.com
Essity Hygiene and Health AB A:22 tork.se
Gipeco A:02 gipeco.se
Glasdon Sverige A:18 se.glasdon.com
Hygienteknik B:02 hygienteknik.se
I - team Sverige B:11 i-teamsweden.se
KiiltoClean C:11 kiilto.se
LifeClean International A:08 lifeclean.se
Lionsbot D:14 lionsbot.se
Makita Oy Sweden Filial C:02 makita.se
Metsä Tissue C:06 metsatissue.com
N3zones Group D:19 n3zonesgroup.se
Nordexia C:05 nordexia.com/sv
Numantic Städmaskiner E:08 numatic.se
Orangeclean A:05 orangeclean.se
Orbotech C:12 orbotech.se
OspreyDeepClean   A:14 ospreydc.se
PT Professional A:13 ptprofessional.se
Podab B:10 podab.se
Pythagoras A:03 pythagoras.se
SC Johnson Professional A:17 scjp.com/sv-se
SMB Städ Materiel Bolaget A:12 smb.se
Silverwood Chemical A:15
Staples D:17 staplesadvantage.se
Städbranschen Sverige B:16 stadbranschensverige.se
Swatab B:08 swatab.com
Swetex E:04 swetex.se
Tana Professional B:04 wmprof.com/sv_se/se/home_7.html
Tecnovap A:13 tecnovap.se
Tennant Sverige C:10 sorma.se
Toolflex C:03 webshop.toolflex.com
Tradehouse D:03 tradehouse.se
Viima by DFD D:02 viima.se
Vikan D:01 vikan.com
Vileda Professional B:06 vileda-professional.se
WOBA C:18 woba.pl

Anmäl dig och ladda
ner din  fribiljett till
Clean & Facility på

cleanmassan.se!



DROP - in Seminarier - Mässans  
eget kunskapscentrum
Seminarierna är kostnadsfria – Drop in – 
utan krav på föranmälan. Våra gästförelä-
sare och utställare bjuder på inspiration 
och kunskap om aktuella branschfrågor.  
Öppet för alla besökare men kom i tid  
då platserna är begränsade.

För information och anmälan cleanmassan.se

DROP-IN SEMINARIER

09.30  Kompetens inom städyrket
 •  Hur digitala metoder och modern pedagogik underlättar 

och stimulerar inlärningen.  
 • Städkörkortet - Ny digital mikroutbildning   som innehåller  
  sex grundläggande introduktionsutbildningar
 • När språket inte räcker till – Hur möter vi inom städ- 
  branschen språkutmaningen på arbetsplatsen?     
 
  Christina Holmefalk, utbildare, Anita Nordlund, vd Wacano,  
  Lotta Simonsson, Swedish4u

10.30   Utmaningar och möjligheter i branschen
 • Hur ser utvecklingen ut för städbranschen?
 • Vilka utmaningar bör vi rusta oss för?
 • Vilka möjligheter ger det oss?
 •  Vad gör Städbranschen Sverige för att  

underlätta och stödja i detta?

  Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige 

11.10 Erfarenheter när en ny FM-organisation växer fram  
 • År 2018 stod ett nytt forskningshus färdigt för inflytt, 
  Biomedicum på Karolinska Institutet, och då bildades 
  även en serviceorganisation, FM, som idag ger service till 
  ca 1600 personer 
 • Lyssna till hur FM organisationen växte fram med  
  hänsyn till miljö, säkerhet och dess fokusområden

  Eva Palmer, enhetschef för Facility Management (FM)
 
11.50 Snabba omställningar krävs i en tuff bransch
  Lyssna till Tinas erfarenheter av branschen i 
  upp- och nedgångar
 • Hur fungerar samarbeten inom branschen?
 • Hur har pandemin slagit och påverkat arbetssättet?

  Tina Wessman Hellstadius, vd SOL Facility Services  

 12.30 Digitalisera lokalvården - Hur man får hjälp med 
  en trygg digital resa     
   De flesta inser att de måste starta den digitala resan nu
  om de inte redan är i gång.  Lyssna till råd om hur du 
  dimensionerar din digitala resa mot dina mål och
  med vilka resurser. 
 • Kompetensstöd – yrkeskompetens ska alltid stå i centrum 
 • Implementering – bra ledarskap, steg för steg där alla 
  är delaktiga 

 • Förändringsledning – den digitala organisationen måste  
  uppleva fördelarna med ny teknik 
 • Verktyget måste vara lämpligt för nya arbetsprocesser  
  och det nya arbetssättet
 
  Jørgen Sannesmoen, vd Datec och Karl Henriksson,  
  vd Borago och Städakademin
 
13.15 Ökande hygienkrav i takt med covid-19, vad händer sen...    
 • Särskild kunskap hos personal och beställare
 • Skyddsåtgärder för personal och beställare 
 • Omställningen av det post-pandemiska arbetslivet och  
  hur flexibla tjänstelösningar för en flexibel arbetsstyrka  
  kommer vara en ny ledstjärna

  Rickard Lans, Head of Soft FM Sodexo, Johanna Langer,  
  Business Transformation Lead Sodexo 

14.00 Kvalitetskontroller – temperaturmätaren för er kvalitet    
   • Varför arbeta med kvalitetskontroller? 
 • Hur kan ett digitalt arbetssätt stödja era kvalitets- 
  processer och samtidigt utveckla verksamheten på ett  
  enkelt och effektivt sätt?

  Ulf Gullstedt, grundare Avista Time

14.45 Clean Bright Awards 2021 – Final och prisutdelning
  

PROGRAM TISDAG DEN 16 NOVEMBER   



PROGRAM ONSDAG DEN 17 NOVEMBER   

09.30  Utmaningar och möjligheter i branschen   
 • Hur ser utvecklingen ut för städbranschen?
 • Vilka utmaningar bör vi rusta oss för?
 • Vilka möjligheter ger det oss?
 • Vad gör Städbranschen Sverige för att underlätta  
  och stödja i detta?

  Matthias Lindholm, ordförande för Städbranschen Sverige 

10.30 Lokalvård är stor del av den totala FM-branschen     
 • I FM rapporten 2020 beräknas städyrket vara det största   
  enskilda yrket i den definierade FM branschen
 • 27 % av branschen beräknas att vara städyrket

  Ari Kouvonen, näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen, 
  Joachim Boëthius styrelseledamot IFMA Sverige och Senior  
  Manager FM Services EMEA, Johnson & Johnson
 
10.50   Inspirerande och intressant karriärresa inom städyrket    
  Mila kom till Sverige 1992, och har nu arbetat i 26 år inom  
  städbranschen som städare och numera som städchef.   
  Vägen har varit lång och stundtals krokig samt inneburit en  
  del tvivel och mycket mod.
  Lyssna till Milas historia och hennes personliga utveckling  
  där hon hoppas att kunna ge flera styrkan att våga.

  Mila Ladan, städchef Höganäs Kommun 

11.25  Främja hållbarhet och cirkuläritet på din arbetsplats
  Gör livet utanför hemmet mer hållbart. Hur arbetar vi för  
  att utveckla hållbara produkter och lösningar som hjäl- 
  per våra kunder att uppnå sina hållbarhetsmål? Lyssna   
  in på hur hållbarhet är avgörande för att skapa hygieniska  
  arbetsmiljöer som anställda och arbetsgivare är stolta över. 
  
  Elin Orrheim, Customer Success Manager, Tork PaperCircle,  
  Åsa Dergerman, Senior Produkt Manager Services &  
  Solutions Essity Hygiene and Health 

12.05  Vilka problem löser vi med automatiserad städning?   
  • Arbetsskador och statistik
 • Demografi och framtiden för städyrket
 • Nya tider kräver nya prioriteringar

  Johan Blomfelt, robotansvarig Nordic Cleanware

13.00  Nytt, enkelt och lätt tillgängligt utbildningsmaterial  
  • Städhandbok städ – ger din personal en bra grund- 
  utbildning och gör att de känner sig trygga och kommer   
  utföra sitt städarbete på ett professionellt sätt. 
 • Städhandbok hälsa - ger råd för både kropp och själ.  
  Ergonomi, vikten av mikropauser, kost och att  
  ha en målbild.
 • Råd & anvisningar är en introduktion för nyanställda.   
  Introduktion är en viktig arbetsmiljöfråga, till och med  
  en laglig rätt. 

  Carina Boman Helgesson, städchef på Örebro universitet,  
  Christina Rösand, tjänstespecialist på Compass Group 

13.40   Levererar du tjänster till offentlig sektor?    
   För myndigheter, kommuner och andra aktörer i det 

offentliga gäller särskilda regler, bland annat kring 
upphandling och hantering av avtal. Även om reglerna 
inte riktar sig direkt till dig som leverantör finns det 
många fördelar med att ha grundläggande kunskaper på 
området. Kom och lyssna på juristernas bästa tips och råd 
om försäljning till kunder som handlar upp enligt  
LOU och LUF.

  Jenny Kenneberg och Pernilla Rasiwala,  
  advokater på Brick Advokat
 

14.30 Prisutdelning SM i Fönsterputs 2021

Drop in-seminarierna 
är kostnadsfria

TRENDER  •  NYHETER  •  SMARTA LÖSNINGAR

DROP-IN SEMINARIER



Vinnarna presenteras vid en prisutdelning
på scenen kl 14.45 den 16 november

cleanbrightawards.se

BRANSCHPRISET SOM LYFTER
FÖREBILDER OCH FRAMTIDSLÖFTEN

Arrangör Kategoripartner

ÅRETS ARBETSLEDARE ÅRETS STÄDARE ÅRETS MILJÖFÖRETAG
ÅRETS GLANSFÖRETAG ÅRETS FRAMTIDSLÖFTE

Vinnare 2020

SVERIGES LEDANDE STÄDTIDNING



Vi utser Sveriges snabbaste fönsterputsare!

Branschtidningen RENT arrangerar SM i Fönsterputs i samband 
med mässan Clean & Facility den
16-17 november på Kistamässan i Stockholm.

Missa inte chansen att ta hem den ärofyllda
titeln som vinnare av Fönsterputs-SM 2021!

Anmälan till tävlingen är kostnadsfri men föranmälan krävs – vi 
hoppas på många tävlande. 

För anmälan och mer info: cleanmässan.se/fönsterputs

Välkommen till 
SVENSKA MÄSTERSKAPET 

I FÖNSTERPUTS 2021

Huvudpartner



www.cleanmassan.se

Porto 

betalt

Retur: Nordiske Medier Stockholm AB
Sundbybergsvägen 1
171 73 Solna B

Tider:  16-17 november, 2021, 9-16
Adress:  Kistamässan, Arne Beurlingstorg 5, Kista, Stockholm
Registrera dig och ladda ner din biljett på cleanmassan.se!

Arrangeras av I samarbete med

GILLA OSS PÅ FACEBOOK
facebook.com/rentfacilitynordic

PROFESSIONAL
– cleaning equipment for pros

Silverwood 
Chemical


