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Marknadstäckning - segment

BPHR är branschorganisation för företag som 
• importerar
• tillverkar
• marknadsför
kemisk-tekniska produkter, redskap och 
maskiner för professionell
• hygien
• rengöring
• underhåll
inom en rad olika marknadssegment.

Kunderna finns inom såväl privat som 
offentlig sektor.

personlig hygien

lokalvård

restauranger

storkök

livsmedelsindustri

industritvättar

tvätterier

verkstadsindustri

fordonsrengöring



Medlemsföretag idag

• Bio Gen Active AB
• Cleano Production AB (tillverkar åt 

bl.a. Diskteknik AB)
• Clemondo AB
• Diversey Sverige AB
• Ecolab AB
• Gipeco AB
• Hako Ground & Garden AB
• Henkel Norden AB
• KiiltoClean A/S 

(tidigare CCS Hygien A/S)

• AB Konsumentkemi
• Kärcher AB Sweden
• Macserien Servicecenter AB
• Nilfisk AB
• PLS Produkter AB
• Rekal Svenska AB
• Sterisol AB
• Tennant Sverige AB
• Wetrok AB

Associerad medlem
• Akzo Nobel Surface Chemistry AB



Bakgrund och historik

• Bildades 1992 och har ca 20 medlemsföretag
• Bytte namn från IIH till BPHR våren 2018
• Representerar företag inom  branschen för professionell hygien, 

rengöring och underhåll
• Föreningens administration sköts av KTF Organisation AB
• Är medlem i den europeiska branschorganisationen AISE
• Branschen omsätter ca 1.6 mdr kr i Sverige
• Föreningen representerar 55-85 % av marknaden, beroende på 

delbransch.

Internetadress: www.bphr.se



Kosmetik- och
hygienföretagen

ca 150 
medlemmar

www.kohf.se

Branschföreningen
Professionell

Hygien & Rengöring

ca 20 medlemmar

www.bphr.se

Sveriges Färg och
Lim Företagare

ca 60 medlemmar

www.sveff.se

Branschföreningen 
för Storköks-
leverantörer

ca 40 medlemmar

www.bfs.se

Svenskt 
Växtskydd

8 medlemmar

www.svenskt
vaxtskydd.se

www.ktf.se



KTF:s kansli

Olof Holmer
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Anders Normann



Mission Statement

Mission 
Statement

Huvuduppgift

BPHR verkar i Sverige för att skapa 
förståelse för samhällets behov av 
hygien, rengöring och underhåll samt 
nyttan av branschens produkter.

Det övergripande målet med 
verksamheten är att vara en 
konkurrensneutral plattform där 
medlemsföretagen genom samverkan 
skapar de bästa tänkbara 
förutsättningarna för att verka på den 
svenska marknaden som en del av EU.



Huvuduppgift

Mission 
Statement

Huvuduppgift

BPHR:s huvuduppgift är att 
främja branschens utveckling 
genom att

• representera branschen vid 
kontakter med nationella och 
internationella myndigheter 
och organisationer

• vara ett aktivt diskussions- och 
samverkansforum för 
medlemmarna.



Arbetsform och verksamhetsområden

Bevaka, tolka och 
bemöta 

lagstiftning och 
remissförslag

Skapa effektiva 
verktyg som 

underlättar för 
medlemmarna

Regelbunden 
mötesordning och 
rekrytering av nya 

medlemmar för 
erfarenhetsutbyte 

och samverkan

Förbättra 
förutsättningarna 
på marknaden för 

branschens 
framtida 

utveckling



Arbetsordning och ansvarsfördelning

Styrelsen

Tekniska kommittén

Marknads- och 
kommunikationsgruppen

Styrelsen
• Gör prioriteringar och beslutar i alla 

övergripande och strategiska frågor samt följer 
upp beslut.

Marknads- och kommunikationsgruppen
• Ett utskott till styrelsen. Arbetar med 

kommunikation om vad BPHR kan erbjuda inkl. 
paketering av budskap, inhämtning av 
marknadsinformation, statistik etc.

Tekniska kommittén
• Arbetar i samråd med BPHR-kansliet med att:

– bevaka, tolka och bemöta lagstiftning och 
remissförslag

– skapa effektiva verktyg som underlättar för 
medlemmarna.



Konkreta arbetsuppgifter
• Bevaka och tolka lagar och förordningar i Sverige och EU – särskilt på 

kemikalieområdet
• Bevaka offentliga upphandlingsregler
• Bevaka miljömärkningsfrågor och andra miljöfrågor
• Fungera som lobbyorganisation och remissinstans
• Göra PR för en ökad kännedom om BPHR
• Bidra med fakta och helhetsperspektiv för att bredda debatten inom BPHR:s

kompetensområden
• Utforma branschgemensamma policies, rekommendationer etc.
• Ta fram statistikuppgifter till gagn för medlemsföretagen
• Fungera som nätverk för medlemsföretagen och även med andra 

intressenter
• Bevaka allmänna utvecklingstrender i branschen och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt (teknik och marknad).



Exempel: BFS BPHR KoHF Sveff Sv V

Kemikalielagstiftning 
(REACH, CLP, bekämpningsmedel 
/biocider m m)

(X) X X X X

Hygienfrågor X X X

Miljömärkning X X

(Miljöanpassad) upphandling X X

Miljödeklaration/ Byggvarudeklaration X X X

Garantikrav X X

Administration X X X X X

Veckobrev, hemsidor, utbildningar X X X X X

WEEE o RoHS o Elektronikskatt X X

Kanslisamverkan
- Samarbete och utbyte av kunskaper och erfarenheter



Exempel på vad vi uppnått
• Icke-medlemmar granskas och oseriösa företag stäms i Marknadsdomstolen. Seger för IIH genom dom i Patent- och 

marknadsdomstolen mot Aksab augusti 2017.
• Tillståndskrav för överlåtelse av ”särskilt farliga produkter”: Ändring i KemIs föreskrifter KIFS 2008:2 i linje med IIH:s

synpunkter genomförd 2017: Kravet på tillstånd vid yrkesmässig överlåtelse av produkter klassificerade som frätande på hud 
kat. 1 A togs bort.

• Ny modern webbplats och företagssida på LinkedIn. Uppdaterad webbplats och redigerad efter namnbyte sommaren 2018.
• Utbildat KemI om professionella desinfektionsprodukter, med fokus på livsmedelsindustri och sjukvård. Studiebesök på Coca 

Cola genomfört våren 2018.
• Kemikalieinspektionens förslag om avgifter för godkännande av biocider gick inte igenom, utan fick en annan konstruktion 

med rimligare avgifter. Retroaktiva avgifter för biocider, som KemI krävde, infördes inte.
• Informerat och utbildat om REACH, biocidlagstiftning, kosmetikalagstiftning, CLP och upphandlingsregler m.m.
• IIH:s maskinföretag har slagit fast en uppförandekod för ökad seriositet i branschen.
• CLP-folder från IIH: Information via medlemsföretagen till slutanvändare om nya klassificerings- och märkningssystemet.
• IIH:s faktaböcker: Uppdaterats 2014 med aktuell bilaga i befintliga böcker och på IIHs webbplats.
• Nya och uppdaterade piktogram: Nytt informationsmaterial från IIH publicerat.
• Upphandlingshjälpmedel: IIH-mall för kostnadsberäkningar, i första hand för maskindisk- och torkmedel för professionell 

användning.
• Käppalaförbundet har korrigerat info på sin webbplats och ”backat” vad gäller delar av sin reklamkampanj.
• Flyttat fram våra positioner allmänt  i påverkansarbetet.



Aktuella ärenden
• Medverkat i revidering av UH-myndighetens kriterier för hållbar upphandling av branschens produkter HT-

18. Remiss jan-feb 2019. Nya kriterier publicerade maj 2019.
• Bevakning och engagemang ang. konsekvenser av KemI-utredning 2018 om reglering av 

plastpartiklar/mikroplaster i tvätt- och rengöringsmedel och kosmetiska produkter. Bevakning och 
engagemang i  EU:s/ECHA:s regleringsförslag 2019.

• Tillämpning/konsekvenser av Lag om skatt på kemikalier i viss elektronik – remissyttrande om höjd skatt.
• Branschstatistik 2018.
• Informationsdokument: Vatten inom rengöringstekniken - Vattenkvalitéer, vattenreningstekniker, 

användningsområden. Uppföljning/erfa?
• Uppdatering och modernisering av IIH-böcker planeras.
• Uppföljning av dom i Patent- och marknadsdomstolen mot Aksab: Kontakter med KemI, Svanen, Bra 

Miljöval, ISO-certifieringsorgan, inköpare/SKL/SOI.
• Skatt på bekämpningsmedel: IIH bevakat utredning och medverkat i referensgrupp. Remissförslag från 

Finansdep:et årsskiftet 2017/18 i enlighet med IIH:s förslag: Skatt på bekämpningsmedel som inte är 
växtskyddsmedel (d.v.s. biocidprodukter) tas bort. Dep:et har remissyttranden under beredning 2018. Inga 
nya besked 2019?

• Medicin-tekniska produkter: Ny förordning bevakas av BPHR i samarbete med KoHF och AISE.
• Sprider info, bl.a. Tips & råd till inköpare, via webbplats och LinkedIn.
• Biocidproduktförordningen: BPHR bevakar kontinuerligt utvecklingen till hjälp för medlemmarnas 

beredskap, med fokus på desinfektionsmedel och konserveringsmedel.



Mer om BPHR

• Internetadress: www.bphr.se
• Följ oss på LinkedIn!: 

https://www.linkedin.com/company/branschf%C3%B6
reningen-f%C3%B6r-industriell-och-institutionell-
hygien-iih/?viewAsMember=true


