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”När jag insåg bristerna med det vanliga sättet
att driva städbolag fanns det bara en utväg.”
- Bengt Eric Näslund, medgrundare
Ur helsidesannons i Dagens Nyheter 1973

Ett modernt städföretag med 50 år i branschen
50 år – ett halvt sekel – har passerat sedan Bengt Eric Näslund, Peter Westring och Torsten Press startade
Rengörare Näslund 1972. Med tanke på den enorma utveckling som skett i bolaget sedan dess, är det
ändå fantastiskt att själen och grundvärdena finns kvar. Då som nu är kundnöjdhet, kvalitet, bra villkor för
personalen, ett modernt synsätt och innovation ledord i vår verksamhet. Vi är fortfarande i många stycken
ett litet företag i den meningen att vi i alla led är nära verksamheten, även när vi växer i omsättning och
personalstyrka, och även när vi blir större arbetar vi för att behålla den fina anda som alltid präglat
Rengörare Näslund.
Idag står Rengörare Näslund på två ben, med Rengörare Näslund AB för entreprenadstädning inom
privat och offentlig sektor, och Rengörare Näslund Hemma för hushållsnära tjänster. Vi är numera ett
komplett lokalvårdsföretag. Vår ständiga strävan efter utveckling och innovation har gjort att vi ligger i
framkant vad gäller dels att arbeta med moderna städmetoder för att uppnå kvalitet, hygien och god
ergonomi, dels att tydligt arbeta för en hållbar miljö och arbetsmiljö. Vi har väl utvecklade ledningssystem
för kvalitet, miljö och arbetsmiljö – är ISO- och Svanencertifierade och försöker i stor utsträckning att
bedriva kemikaliefri städning. Vi har en ambition att vara en attraktiv arbetsgivare genom att erbjuda
avtalsenliga löner, friskvårdsbidrag och löpande utbildning för all vår personal. Jämställdhet och lika
värde är ledord. I företaget arbetar ungefär lika många kvinnor som män och personalsammansättningen
består av ett trettiotal olika nationaliteter. Det finns mycket vi är stolta över.

1972

Bengt Eric Näslund tillträder som VD.

Rengörare Näslund Hemma är som namnet
antyder specialiserade på, och det naturliga
valet för, städning i Ditt hem. Hemma erbjuder
t.ex. regelbunden veckostädning, storstädning, fönsterputs, golvvård, mattvätt och
flyttstädning. För att ytterligare underlätta
vardagen för den som är lite äldre eller den
som behöver ett extra stöd erbjuder vi också
det vi kallar Omsorgsservice. Omsorgsfullt
stöd med vardagssysslor som kan vara svåra
eller tunga, t.ex. inhandling, bärhjälp, matlagning, tvätt, strykning, och lättare trädgårdssysslor, eller att bara finnas som ett trevligt
och tryggt sällskap.

Som ett modernt, medvetet och ansvarstagande
företag är vi med och arbetar för ett hållbart
samhälle. Det gör vi inom flertalet av FNs globala
mål för just detta
GOD UTBILDNING
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Bengt Eric Näslund utnämns till ordförande i SSEF
– Sveriges Städentreprenörers Förbund (1989-1995)

1989

Med Världens viktigaste jobb
De senaste 50 åren har vi arbetat med att hjälpa företag, organisationer, myndigheter,
kommuner och regioner att upprätthålla en bra arbets- och vistelsemiljö för såväl medarbetare,
kunder och andra brukare, samt ur hygien- och renlighetsperspektiv ansvara för att säkra
verksamheten inom till exempel vården – ett viktigt förtroendeuppdrag - det vi benämner
”Med världens viktigaste jobb”.
Vi har utvecklats från ett litet företag till att idag sysselsätta närmare 1000 personer och
leverera lokalvård på fler än 1 200 adresser. Vår tillväxt har skett organiskt, det vill säga utan
uppköp av eller sammanslagning med andra företag. Några avgörande och viktiga beslut
som möjliggjort vår fina utveckling är att vi dels började delta i offentliga upphandlingar,
och dels att vi ISO- och Svanen certifierade verksamheten.

1997

Rengörare Näslund inleder ett samarbete med Skanska FM, idag
Coor Service Management. Ett nära samarbete som vuxit sig
starkt och som fortfarande pågår.

”En känsla av stolthet!”
Imrul ”Sunny” Quddus tog över som vd för Rengörare Näslund år 2012. Under hans ledning har företaget
expanderat kraftigt och täcker nu stora delar av Uppland, Södermanland och Östergötland med sina tjänster.
Hur känns det att fira 50 år som företag?
- En känsla av stolthet! Femtio år är en lång tid och i vår bransch är vi endast ett fåtal som genom att växa
organiskt, på egen hand utan att förvärva bolag, har funnits så länge.
Vad är det som har gjort att ni i dag står här med närmare 1000 anställda och ett 30-tal nationaliteter?
- Vårt mål har varit att växa. Jag ser att många av våra beslut har varit de rätta och att vi därför gång på
annan har lyckats nå de mål vi ställer upp. En annan viktig och avgörande faktor är vårt gemensamma
engagemang, vår starka drivkraft och effektivitet liksom vårt arbete för socialhållbarhet.
Hur mår Rengörare Näslund i dag, hur ser läget ut för företaget just nu?
- Rengörare Näslund är ett välmående företag med en ljus framtid. Vi är idag en etablerad leverantör med
gott renommé och ett företag som sedan ett par år med framgång också växer utanför Stockholm.
Hur ser du på framtiden för företaget? Vilka utmaningar väntar och hur kommer ni att möta dem?
- Jag ser väldigt positivt på framtiden. Det finns stor potential att fortsätta växa. Målet är att bli ett företag i
miljardklassen. Utmaningen är att låta företaget och organisationen växa kontrollerat. Det sker med tydliga
processer, mål och uppföljning.
Hur vill du att Rengörare Näslund ska utvecklas i framtiden?
- Vår målsättning är att fortsätta utvecklas på samma sätt som Rengörare Näslund alltid har haft som mål,
nämligen att vara ett serviceminded företag, att med anammande av modern teknik, innovativt synsätt och
lagarbete som genomsyrar hela vårt företag leverera professionell lokalvård och andra servicetjänster.
Vilka möjligheter ser du för företaget?
- Vi har styrka, kompetens och erfarenhet, liksom ett etablerat och starkt varumärke. Möjligheterna är oändliga.

Bengt Eric lämnar VD-posten efter imponerande 26 år.
Carl Carvalho tar vid.

1998

Med fokus på det vi tycker är viktig
För oss är det grundläggande att vår personal ska känna trygghet i sin anställning och ha möjlighet
att utvecklas. Vi är en, av Almega, auktoriserad serviceentreprenör och kollektivavtalsanslutna. Våra
medarbetare har avtalsmässig lön och ges modern städutbildning såsom SRY, PRYL och Boragos
Städakademi. I vårt multinationella företag vill vi stötta våra medarbetare, varför vi inleder ett
språkprojekt i samarbete med fackförbundet Kommunal. Svenska språket är viktigt för att utvecklas
i arbetet, men också för att kommunicera med våra kunder. De medarbetare som vill förbättra sina
språkkunskaper ska genom detta projekt ges möjlighet att göra det.

Vi vill vara ett naturligt val för alla typer av kunder – stora som små. Vi utför idag lokalvård inom en
bred variation av verksamheter så som kontor, skola, vård, omsorg och transport. Med kunden i
fokus strävar vi efter att kontinuerligt utveckla våra processer, städmetoder och materialval.
Som ett av Sveriges första Svanen-licensierade städföretag arbetar vi enbart med miljögodkända
rengöringsprodukter märkta med Svanen, Bra Miljöval eller EU Ecolabel (EU-Blomman). I vårt
miljömässiga hållbarhetsarbete använder vi mer och mer produkter fria från kemikalier, till exempel
Ultrarent vatten.

2004

Genom att börja delta i den offentliga upphandlingen tar Rengörare Näslund ett viktigt
steg för sin fortsatta tillväxt och utveckling. Samma år får man sitt första uppdrag
inom vårdsektorn genom ett avtal med Danderyds sjukhus.

För att säkerställa kvalitet i våra
uppdrag arbetar vi bland annat med:
Nordisk Städstandard – Insta 800 - kvalitetet
Dansk Standard - hygien
Kontroll av renhet och hygien genom ATP-mätning
Kundportal för snabb, enkel och tydlig kommunikation
Digitala verktyg för kvalitetsuppföljning, närvarorapportering
och beställning
Med ett modern och innovativt synsätt utvecklar vi ständigt våra
städmedtoder och vårt arbetssätt
Robotisering
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Niclas Bengtsson utses till ny VD.

2005

”Har utvecklats på ett väldigt fint sätt.”
Peter Westring är en av grundarna till Rengörare Näslund och
han ser med stolthet tillbaka på företaget han var med och startade.
- Företaget startades av Bengt-Erik Näslund, Torsten Press och mig. Tre i jämförelse udda
personer med väldigt olika erfarenhet. Bengt-Erik med bakgrund inom lokalvård, Torsten
aktiv affärsman och vd på Vingresor och jag själv ganska nyutexaminerad och oerfaren
som företagare. Vi ville skapa ett modernt städföretag med nära kontakt till våra kunder och
där service och flexibilitet var ledorden.
Hur tycker du att företaget har utvecklats sedan 1972?
- Det har utvecklats på ett väldigt fint sätt. Under många år var vi ett mindre företag med
privata kunder i Stockholm, för att kring millennieskiftet aktivt börja delta i offentliga upphandlingar. Det har varit lyckosamt för oss och en stor anledning till att vi kunnat växa och
utvecklas till det företag vi är i dag.
Vad skiljer er från andra städföretag?
- Vi har en fin anda i vårt företag, vi är alla nära verksamheten och tycker att vi utför ett av
världens viktigaste jobb i den dagliga leveransen till kunderna.
Vad känner du när du i dag ser på företaget du grundade?
- Jag känner stolthet! Stolthet över att företaget har vuxit och blivit det fina bolag det
är i dag. Ett bolag som mår bra och som drivs framåt av duktiga medarbetare på alla
positioner. Särskilt är tacket till alla fina lokalvårdare som utgör ryggraden i våra
uppskattade serviceleveranser.

2007

Rengörare Näslund certifieras enligt ISO 9001 och 14001,
OHSAS 18001 och AFS 2001:1.

”Världens viktigaste jobb.”
Andrei Urse är 33 år gammal och arbetar som
förman på Rengörare Näslund.
Han har gått hela vägen från att vara lokalvårdare, vidare till gruppledare och nu
förman inom företaget.
- Vi Näslundare brukar säga att vi jobbar med
världens viktigaste jobb och så känns det. Att
vi har en plikt mot både kunden och samhället,
att det vi gör verkligen kan göra skillnad och
att våra insatser bidrar till en bättre värld,
berättar han.
Som förman ansvarar Andrei för personalen
och kundhanteringen, städkontroller,
materialbeställningar och mycket annat.
- Jag stortrivs eftersom jag får chansen att
visa vem jag är och vad jag kan. Rengörare
Näslund gav mig en jobbmöjlighet när ingen
annan gjorde det och jag har klättrat inom
organisationen. Det visar att Näslund är en
sund organisation som ger en möjlighet att
utvecklas och att man tar hänsyn till
individens färdigheter.
Hur skulle du beskriva arbetsplatsen?
- Som dynamisk, krävande och givande. Att
jobba på Rengörare Näslund är utmanande, man måste ge 100 procent varje dag.
Det är också en väldigt givande miljö, det är
människorna som definierar ett företag och
Rengörare Näslund har en fin samling av
professionella personer med rätt inställning.
Vi är alla olika och olika är ju bra! Vi har dock
en sak gemensam – arbetsglädjen. Vi delar
den glädjen när vi når våra mål och vi arbetar
tillsammans för att hitta nya sätt att lyckas.
Det är vår styrka.
TRYGGHET • ENGAGEMANG • UTVECKLING

Den självklara
samarbetspartnern kring utbildning.

borago.se
Omsättningen passerar 100 miljoner kronor. Rengörare Näslund
tar emot Dagens Industris utmärkelse Årets Gasellföretag
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2008

”Kände mig välkommen från första dagen.”
Justyna Lewinska har arbetat inom städbranschen sedan 2008.
I dag är hon arbetsledare på Rengörare Näslund, med ansvar
inom både teknik och ekonomi.
- Rengörare Näslund är ett stort företag som ger mig chans att utveckla mina
färdigheter. Jag gillar mest att de erbjuder utbildningar för sina anställda och
på sätt hjälper till att höja kompetensen så att alla kan utföra sina arbetsuppgifter på bästa sätt, säger hon.
Hur trivs du på jobbet?
- Redan första dagen kände jag mig väldigt vänligt bemött och jag har känt
mig välkommen sedan dag ett. Här är alla öppna och hjälper varandra.
Justyna står mellan företaget och uppdragsgivaren, hon ska se till att
kommunikationen däremellan fungerar och att Rengörare Näslunds
lokalvårdare ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.
- Det handlar om allt från kommunikation med kunder till kontroll av kvaliteten
på de tjänster vi erbjuder. När problem uppstår har vi gemensamma möten
som anordnas av vår chef. Det är ett bra initiativ att prata tillsammans, lösa
problem och dela. Vi upplever saker från olika situationer och perspektiv och
det gör att vi snabbare kan lösa dem tillsammans.

2010

För tredje året i rad erhålls utmärkelsen Årets Gasell.
Vi utses av Almega till Auktoriserad Serviceentreprenör.

Gör ett klokt val
För att göra vardagen enklare och hälsosammare, ser vi till att
våra toalettlösningar är miljövänliga, enkla att hantera och hygieniska
att använda. När du väljer Katrin vet du att du gör ett klokt val.
Katrin är Clean & Green!
+ 46 501 27 50 00 · katrin@metsagroup.com · www.katrin.com

”Ingen dag är den andra lik.”
Philip Rosenqvist arbetar som personal- och
HR-chef på Rengörare Näslund. Han ser till att
företaget följer de lagar, förordningar och avtal som
finns både vad gäller anställning och arbetsmiljö.
- Jag värnar om de anställdas rättigheter, välmående och
utveckling, sammanfattar han det.
Hur är det att arbeta på Rengörare Näslund?
- Händelserikt! Den ena dagen är inte den andra likt och det
är lärorikt och utmanande i en positiv bemärkelse. Arbetsplatsen är mångkulturell,trivsam och med god gemenskap.
Hur trivs du på jobbet?
- Jag trivs jättebra i min position som HR-chef / personalchef.
Jag älskar utmaningar att hitta lösningar, skapa möjligheter
och utveckling. Att lyfta organisationen så att vi kan arbeta
effektivt men också i laganda.
Vad är viktigt för dig att uppnå i din yrkesroll?
- Att jobba för en hållbar framtid, att värna om varje individs
värde och plats i vårt fina företag. Att varje dag blir ett nytt
minne. Att vi tillsammans gör Världens viktigaste jobb, precis så
som vårt motto.

Rengörare Näslund Hemma grundas för att kunna erbjuda
hushållsnära tjänster. Samma år tar Sunny Quddus över som VD.

2012

RÄTT STÄDMASKIN PÅ RÄTT PLATS - VI HJÄLPER ER!

www.hako.se
Marknadsförs och säljs av Hako Ground & Garden AB. Tel 035-10 00 00

”Sida vid sida hittar vi lösningar.”
Rengörare Näslund har arbetat tillsammans med Hako Ground & Garden i över 20 år.
Samarbetet har präglats av öppenhet, tillit och ett stort ömsesidigt förtroende.
- Vårt samarbete sträcker sig över 20 år tillbaka i tiden, vilket gör att vi har haft glädjen att
få utvecklas tillsammans med Rengörare Näslund genom åren. Vi har fått vara med på
Rengörare Näslunds resa och kraftiga organiska tillväxt i en bransch som kräver målmedvetenhet och ett hårt arbete. Från Hako Ground & Gardens sida känns arbetet tillsammans
med Rengörare Näslund givande och lärorikt och är precis så som vi vill arbeta med en kund, säger
Jonas Melander, Regionchef på Hako Ground & Garden.
Hur tycker du att er relation är?
- Vi arbetar nära varandra, sida vid sida, och hittar tillsammans effektiva lösningar för gemensam framgång. Vi har genom åren utvecklat olika forum där vi möts och hittat ett bra sätt att arbeta på. Som
exempel hade vi nyligen en ”Rengörare Näslund-dag” där vi träffas, utbyter erfarenheter och utvecklar
arbetet mellan olika avdelningar. Allt från att skapa och utveckla rutiner till att
umgås tillsammans på ett trevligt och avslappnat sätt.
Vad är ni mest nöjda med i ert samarbete?
- Styrkan i dialogen som vi har tillsammans är den mest framkallande styrkan, skulle vi säga. Att kunna
kommunicera på ett professionellt sätt oavsett om det handlar om ett snabbt mindre beslut eller en
större förhandling ger en kraft tillsammans. Detta gör oss både bättre och starkare och ger både
Rengörare Näslund och Hako Ground & Garden en positiv utveckling.
Hur ser du på det faktum att Rengörare Näslund nu firar 50 år som företag?
- 50 år i branschen bevisar målmedvetenhet och kraftfullt arbete. Det klassiska uttrycket
”Tiden går fort när man har roligt” överensstämmer med verkligheten här.
Vi på Hako Ground & Garden ser fram emot att kunna fortsätta utvecklas och stärkas tillsammans.

2014

Rengörare Näslund Svanen-certifieras.

Vi certifieras ISO 45001:2018.

2020

The
Way of Cleaning
www.orbotech.se
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”Långa fina kundrelationer”
Alan Ahmad, Driftchef med 20 år i företaget tycker att resan
tillsammans med Rengörare Näslund har varit lärorik.

”Vardagen präglas av stor variation och många
utmaningar. Jag drivs av att se resultat hos nöjda
kunder och glada medarbetare. Långa, fina
relationer med kunderna lär oss att förstå deras
behov, vilket skapar förutsättning för goda
samarbeten och utveckling av serviceleveransen.
Med fantastiska kollegor skapar vi mervärden.”
- Alan Ahmad

Vi erbjuder mattor för alla platser
och behov, som regelbundet
tvättas, byts ut och underhålls.
Hyr nu.
Äg morgondagen.

KVALITETSSÄKRA DINA TJÄNSTER

FÅ KONTROLL OCH FÖRSTÄRK DIN VERKSAMHET
MED DIGITALA KVALITETSKONTROLLER
MyScore Cloud är en komplett mobil molntjänst för
uppföljning och kvalitetssäkring av servicetjänster.
Tjänsten passar alla i servicebranschen, städföretag,
kommuner, sjukhus, fastighetsskötsel, alla som behöver
följa upp kvalitet och leveranser.
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”Vi har ett ovanligt bra samarbete
som leverantör till Näslund.”
STOCKHOLM STÄDGROSS, Peter Bergström
Hur skulle du beskriva ert samarbete med Rengörare Näslund?
Vi har ett ovanligt bra samarbete som leverantör till Näslund men även om Stockholm Städgross med
personal och kundansvariga känner företaget Rengörare Näslund mycket väl, så är varje dag en ny utmaning
med fokus på att allt flyter på med logistiken och informationen ut till verksamheten och det med minsta
möjliga fel och reklamation.
Jag har 30 års erfarenhet som leverantör och samarbetspartner till Rengörare Näslund. Jag har levererat
städförnödenheter till Näslund ända sen 1991 .
Hur tycker du att er relation är?
- Vi har en väldigt god och professionell relation som bygger på kunskap och förståelse för varandra parters
verksamhet vilket är en förutsättning för att skapa gynnsamma och hållbara affärer för framtiden.
Vad är ni mest nöjda med i ert samarbete?
- Som leverantör och partner uppskattar vi att Rengörare Näslund och dess ledning är öppen för nyheter
och innovationer som gör att företaget alltid är uppdaterad med det senaste på marknaden . Det är också vår
skyldighet som leverantör att hålla Rengörare Näslund uppdaterad
Hur ser du på det faktum att Rengörare Näslund nu firar 50 år som företag?
- Det är imponerande att företag har varit verksam under så lång tid och med samma ägarstruktur.
Att företaget också har hungern och viljan att fortsätta att utveckla företaget, affärerna och sin personalpolitik.

2021

Vår medgrundare, styrelseledamot och tidigare VD Bengt Eric Näslund lämnar oss, 89 år
gammal. Vi utses av UC till Nordiskt Tillväxtföretag. Koncernen passerar 300 miljoner kronor
i omsättning. Robotteknik introduceras i lokalvården.

Reducerar 50% genom hela livscykeln
Ett logiskt städkoncept som ger stora miljö- och
kostnadsbesparingar under hela livscykeln.
•

Direkta miljöbesparingar

•

Direkta kostnadsbesparingar

•

Ökad service till slutkund

•

Förbättrad ergonomi

•

Förenklad förberedelse innan
städning

•

Förbättrat städresultat

•

Hög bakteriereduktion

•

Minskar risken för spridning av
bakterier

•

Ingen plast i förpackningarna NPP

•

Förenklad tvätthantering

•

Logistik med kraftigt reducerad
miljöbelastning

•

Kraftig reduktion av CO2 utsläpp

Bra för vår planet - Bra för
människan
- Bra för plånboken
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• 20909 • www.jssverige.se

2022 Rengörare Näslund fyller 50 år!

08-15 11 50
info@rengorarenaslund.se
hemma@rengorarenaslund.se

Rengörare Näslund AB
Rengörare Näslund Hemma AB
Ingemarsgatan 1A
Box 5895
102 40 Stockholm

