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Liten men  
naggande god
1800 besökare kom till Clean & Facility-mässan den 3-4 april 
och besökte de 38 utställare som var på plats i Malmö-mässan.
Text och foto BOEL JÖNSSON

 D
et är fler besökare än förra gången i Mal-
mö, 2017, och vi ser också en bra trend 
när det gäller besökarnas köpinflytande 
– ca 55% av besökarna uppgav att de har 
en beslutsfattande roll. Även de besökare 

som inte kan besluta om inköp kan ändå påverka i 
rätt hög grad, säger mässgeneralen Birgitta Täng-
nander, tidningen Rent. Men hon tycker egentligen 
att 38 utställare är i minsta laget.

– Det är alltid en balansgång. Vi vill gärna finnas 
på plats utanför Stockholm för alla som inte har 
möjlighet att resa över natt. Utmaningen för oss och 
för utställare som vill vara på plats är att Sverige är 
ett långt (läs: långa resor) och glesbefolkat land.

Hon konstaterar att utvärderingen från besökar-

na visar liten skillnad när det gäller upplevelsen av 
mässbesöket. De flesta är positiva men det kom lite 
fler kommentarer om att man saknade vissa utstäl-
lare. Mässan är ett tillfälle för många att prova på 
och titta närmare på nyheter inom städutrustning.

Clean & Facility-mässan arrangeras sedan 2011 
i olika städer runt om i Sverige – vartannat år i två 
olika städer i Sverige; vartannat år i Stockholm/
Kista. 

Den 16 till 17 oktober 2019 kommer mässan till 
Örebro för första gången och Coventum, mässhallen 
i centrala stan. Då delas också priserna ut i åttonde 
omgången av Clean Bright Awards.

Nominerar i de olika kategorierna gör du på 
http://cleanbrightawards.se.
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R Ruth Mera och kollegan Rosa Bermudez, 
från Espinoza Städ i småländska Värnamo är 
besökare på Cleab&Facility:
– Vi skulle gärna provat på Nilfisks batteridriv-
na ryggdammsugare och är lite besvikna över 
att de inte är på på plats. Mässan är mindre 
än vi trodde den skulle vara, men helt ok och 
absolut värt resan, säger Ruth Mera. 
Sedan hon kom hem har hon testat Orbitechs 
produkter, filtrerat vatten och trasa, på rost-
fria vitvaror.
– Det blir rent, men om det är en väldigt  
bra trasa eller det filtrerade vattnet som  
gör skillnad kan jag inte säga. 

R Jan Matthisen, Viima, ett danskt hyr- och 
tvättsystem för moppar, dukar, stativ och 
skaft, var på plats och berättade om speci-
alfibern (en svensk uppfinning) i företagets 
chipmärkta moppar.



rent 3 2019 21

Mässa: Clean & Facility Malmö

Q Jörgen Fröberg, 
Kemikonsult Norr, 
demonstrerade desin-
fektion med en dimma 
av laddade droppar av 
klordioxid och vatten 
istället för alkohol. Mer 
att läsa finns på clean-
net.se, sök på Dimmat 
desinfektionsmedel når 
överallt

Om ett lyckat integrationsprojekt berättade Charles Thomasson, Arbetsförmedlingen, Åse Kjell, 
Lernia och Thomas Hansen, Scandic Helsingborg, som byggde sin egen housekeeping-utbildning. 
Mohamed Feres Al Hout har gått utbildningen och har nu ansvar för 750 rum och 200 medarbe-
tare. Nu satsar Scandic på fler platser.

Drop in-seminarierna 
pågick båda dagarna. S

R Linnéa Hemström, Procurator.
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Samhall har vunnit nästan lika 
många offentliga upphandlingar 
av städtjänster som de fyra största 
privata städföretagen tillsammans.

DET FRAMGÅR AV EN rapport från Almega 
Städföretagen som har gått igenom 1 200 
offentliga städupphandlingar under pe-
rioden 28 januari 2016 till 1 januari 2019. 
Sveriges åtta nordligaste län har granskats 
i detalj och städföretagen grupperats efter 
antal anställda.

Rapporten visar att Samhall vinner 41 
procent av de upphandlingar de deltar i. 
Samhall har deltagit i nästan dubbelt så 
många offentliga upphandlingar som det 
privata företag som deltagit i näst flest. 
Dessutom har Samhall vunnit nästan lika 
många upphandlingar som de fyra riks-
konkurrenterna tillsammans.

– Vi ifrågasätter inte Samhalls uppdrag, 
men så som det fungerar påverkar det pri-
vata bolag, säger Ari Kouvonen, närings-
politisk expert Almega Städföretagen. Vår 
undersökning visar att Samhall tillåts 

konkurrera ut privata företag i glesbygden. 
Det kan inte vara syftet att Samhall är pris-
ledande i städbranschen.

Almega Städföretagen har särskilt gran-
skat offentlig upphandling av städtjänster 
i de åtta nordligaste länen. I samtliga åtta 
län har Samhall en högre vinstandel än 
jämförbara företag. Störst vinstandel har 
det statliga bolaget i Norrbotten, följt av 
Dalarna och Västernorrland.

Vad föreslår då Almega för att få bättre 
transparens?
– Istället för att Samhall får en klump-
summa på drygt fem miljarder kronor per 
år bör stödet följa individen. Så fungerar 
systemet för privata företag när de får bi-
drag för att anställa personer med nedsatt 
arbetsförmåga, säger Ari Kouvonen.

– Vi vill också att granskningen av Sam-
hall förbättras och att bidraget beräknas på 
en femsiffrig SNI-nivå istället för tvåsiffrig.

Mats Eliasson, marknadsdirektör, Sam-
hall, gjorde ett kort inhopp och sa bland 
annat att det inte är prissättningen som är 
problemet utan människosynen.

– Om andra företag anställer vår perso-
nal så behövs inte Samhall. Vi agerar rätt.

Han ville inte då kommentera den nya 
rapporten eftersom han inte haft tillfälle 
att läsa igenom den. Senare under april 
har Samhall kommenterat. Läs Samhalls 
inlägg på Cleannet.se. Sök på Samhall. ❖

"Vi utvecklar en kunskapsplattform 
för städbranschens alla intres-
senter för att samarbetet ska bli 
bättre. Arbetsnamn är Rent ut sagt", 
förklarar Jan Stegmann i stimmet på 
Clean&Facility-mässan.

CARINA BOMAN HELGESSON, städchef vid 
Örebro universitet och Jan Stegmann, kon-
sult och f d städchef, driver projektet. Den 
färdiga boken ska omfatta cirka 360 sidor 
(A5-format). 

Om man googlar städning och klickar 
på bilder – vad kommer upp? Olika karika-
tyrer av kvinnliga städare.

– Vi vill sprida en rättvisande bild av 
vad städning är idag; inte hårt manuellt 
kvinnoarbete utan professionell service. Vi 
vill komma ifrån att det ska vara billigt, 
billigt, billigt och hjälpa till med attityder, 
handfasta råd etc.

– Se hur det gick när städning på Arlan-
da flygplats hamnade på tidningssidorna. 
Alla skyller på varandra. Frågan du ställer 
dig när du läser om det är – finns det ingen 
chef här som tar ansvar, hos polisen eller 
städbolaget? Men vi vill inte leta syndabock 
utan hjälpa branschen att göra rätt val.

– Det är nästan regel i städbranschen att 
de offentliga upphandlingarna överklagas. 

Hinner man inte ordna upp överklagandet 
innan den nya entreprenören ska tillträda 
vill man ju förlänga det gamla avtalet. Då 
överklagas det också. Följden blir en massa 
besvär och extraarbete. Det vill vi också 
hjälpa till med. Vi tror nämligen att om 
man förstår varandra bättre är möjlighe-
terna större att nå en bra överenskommelse 
och bra städservice.

BOKPROJEKTET BYGGER PÅ FRIVILLIGT 
arbete  och bidragen skrivs av branschens 

mest erfarna och ledande personer som  
delar med sig av sina kunskaper.

– Det finns så många intressenter i den 
här branschen: entreprenörer, uppdrags-
givare, fastighetsägare, inköpare, leveran-
törer, städare i egen regi, etc. Alla vill lite 
olika men om vi kan förstå varandra bättre 
finns mycket att vinna, säger Jan Steg-
mann.

Ett avsnitt i boken heter "Ordet är fritt", 
där känsliga ämnen kan tas upp, med rub-
riker som t ex "Svettiga städare". Utgivning 
planeras till årsskiftet 2019-2020.

Man får hjälp att kvalitetssäkra boken 
från Karlstads universitet. Målgrupp är alla 
intresserade. En gruppledare i lokalvården 
ska kunna läsa den med behållning.

NU SÖKER MAN sponsorer som kan bidra 
till tryckning och andra omkostnader.

– Vi brinner för det här. Städare är det 
11-12 vanligaste yrket i Sverige, enligt SCB. 

– Många i den här branschen jobbar med 
städning, från det de vaknar tills de går 
och lägger sig. Det är deras liv. Därför väl-
komnar vi också folk att skicka in en dikt, 
en kort prosatext eller en novell. Boken har 
plats för det också. Vi välkomnar bidrag i 
form av teckningar och fotografier.

– Men vi bestämmer naturligtvis om det 
kommer med eller inte. ❖

Rapport bekräftar Samhalls dominans

Ny bok med allt om städning 

Ari Kouvonen, Almega, presenterade en ny rap-
port om Samhalls dominans på Clean & Facility 
i Malmö.

Vi vill underlätta folks arbete, förklarar Jan 
Stegmann och Carina Boman Helgesson.
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I Arbetsförmedlingens senaste prog-
nos från februari i år sägs att 73 000 
personer är anställda i städbran-
schen och att medelåldern är 43 år.

SUSSI BRANDELL FRÅN JobbKlar i Malmö 
konstaterade i sin Drop in-presentation på 
Clean & Facility i Malmö  den 3 april att 
siffran 73 000 är så gammal som från 2017.

– Stämmer den idag, två år senare? Jag 
tvivlar på det och medelåldern tror jag 

ligger närmare 50+ och med ett tydligt un-
derskott av 90- och 00-talister. 

– I vissa städer i landet råder akut brist 
på städare och ett problem är att de som 
ändå söker ofta inte har rätt kompetens.

Sussi Brandell har gått igenom många 
jobbannonser där man söker städper-

med alla egenskaper och kompetenser 
som efterfrågas:
• Erfarenhet av städning
• SRY/Pryl-utbildning
• Körkort
• Tala svenska
• Hög känsla för kvalitet och service
• Hög social kompetens
• Kunna arbeta självständigt, i team
• Ansvarstagande och stresstålig
• Ha ett brinnande intresse för lokalvård

HON HAR RÄKNAT ut att de senaste fyra 
åren har 3 200 personer genomgått olika 
städutbildningar dvs 800 per år.

– Det räcker inte. En avgörande fråga är 
hur vi ska sälja in städbranschen till 90-ta-
listerna och yngre för att de ska bli intres-
serade.

Sussi Brandell poängterar hur viktigt 
det är att presentera jobbet på rätt sätt.

– Vi måste ge rätt bild av jobbet annars 
slutar de här unga efter ett par veckor när 
de inser att det inte uppfyller deras för-
väntningar.

– Vi måste helt enkelt bli tydligare i 
våra jobbannonser.

Att kraven på ny personal utan erfaren-
het är för höga när de startar en anställ-
ning skrämmer bort blivande lokalvårdare. 
Städning är svårt; det är mycket att lära 
och då kan arbetsgivarna inte ställa krav 
på kunskap efter några få veckor, menar 
hon.

– Ge dem åtminstone sex månader, 
provanställningstiden, och se till att ha en 
plan för kunskapsinhämtning. Det ökar 
chansen att folk blir kvar i branschen och 
till och med ambassadörer för yrket. ❖

Ett av drop in-seminarierna hölls av 
Marika Kroon och Felicia Vang som 
föreläste om att göra karriär som 
ung i städbranschen, utifrån egna 
erfarenheter.

MARIKA KROON ÄR verksamhetssamord-
nare vid lokalvården, Örebro universitet 
och utbildade sig först till kock, 2003. Innan 
hon hann börja jobba i yrket träffade hon 
sin stora kärlek och de två barnen kom, tätt.

– Efter föräldraledigheten var det svårt 
att få ett kockjobb, utan erfarenhet. Istäl-
let kom jag till Örebro universitet och bör-
jade i städbranschen.

Då trodde hon inte att hon skulle bli kvar, 
men det var elva år sedan och nu är hon 
samordnare (arbetsledare) och ser att det är i 
städbranschen hon kommer att utvecklas.

Städjobbet i Enköpings kommuns städ-
bolag var Felicias Vangs första jobb.

– Jag hamnade här av en slump, fak-
tiskt. Tänkte bli fotograf och gick media 
på gymnasiet men insåg att fotografutbild-
ningen efter gymnasiet kostade en hel del 
så jag sökte jobb istället.

Hon träffade en bekant som berättade 
om kommunens städavdelning där hon 
började som "timmis". Efter fem år blev 
hon gruppledare, ett år senare team-ledare 
och sedan februari i år, enhetschef.

– Det är inte så stor skillnad i arbetsupp-
gifter, men högre lön och större ansvar.

BÅDA HAR HAFT FÖRDELEN av bra chefer 
som sett att de kan och vill utvecklas i jobbet.

– Något vi tar upp när vi föreläser är att 
man kan växa och komma långt om man 
vill. Vi säger också att vi tror att hela yrket 
skulle kunna bli mer synligt med en ny 
gymnasieutbildning – serviceförberedande 
linje, säger Marika.

– Det skulle höja yrkets status, tror vi, 
och få ungdomar att inte se ner på yrket, 
eller låta fördomarna ta över, säger Felicia.

– Det är ett fritt jobb med mycket an-
svar. Gillar man att ta ansvar är det per-
fekt, säger Felicia.

INGEN AV DEM STÄDAR LÄNGRE utan ar-
betar med utveckling och administration. 
Marika har bland annat jobbat med digita-
liseringen på arbetsplatsen.

– Vi föreläser för att visa att man ska 
vara stolt över sitt yrke. Herregud vad 
mycket fördomar det finns, som är helt 
onödiga. På många ställen blir inte lokal-
vårdaren sedd. Det ska vi ändra på säger 
Felicia.

– Städning är en verksamhet som hjäl-
per andra verksamheter att gå runt. Man 
märker den inte förrän den inte fungerar 
och det är service det handlar om.

– Yrket kan fungera som en fantastisk 
integrationsmotor – för den som vill satsa 
och vill lära sig språket.Vi pratade om vik-
ten av att kunna språket innan ur säker-
hetssynpunkt, men att det kan vara bra ur 

integrationssynpunkt, att jobba med städ-
ning som är ett socialt jobb.

– Vi bjöd in folk från arbetsförmedling-
en och syokonsulenter till mässan, för att 
vi vill nå ut till ungdomar.

DE MENAR ATT ARBETSFÖRMEDLINGEN 
behöver ha mer koll på yrkena som idag 
klassas som att inga förkunskaper krävs.  
Istället bör man presentera det som en 
uppsättning kompetenser och uppgifter.

Marika säger att i skolan undvek hon att 
prata inför klassen.

– Nu står jag här och vill inget hellre än 
att berätta. Vi brinner för det här och vi kan 
det vi pratar om. Vi har haft samma fördo-
mar en gång, därför blir det trovärdigt.

Nu vill de gärna föreläsa mera. ❖

Svårt hitta städare med drömprofilen

Karriärväg för den som vill

Första gången Marika Kroon och Felicia Vang 
stod på scen var på Cleanmässan i Jönköping 
2017. I år höll de sin föreläsning båda mäss-
dagarna.


