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• Alle	som	starter	og	eier	en	bedrift	har	rimeligvis	
et	ønske	om	lønnsomhet	for	virksomheten.	

• Uten	bedriftsøkonomisk	lønnsomhet	har	
bedriften	ikke	livets	rett,	og	vil	før	eller	siden	
måtte	avvikles	eller	begjæres	konkurs

• Betydelig	nyetablering	presser	markedet

”Survival of the fittest?”	



• Hva	er	da	den	store	suksessfaktoren	som	
skiller	de	bedriftene	som	overlever	fra	de	som	
må	kaste	inn	håndkleet?

• Sammensatt	bilde	hvor	flere	ting	spiller	inn



Hva	må	vi	kunne?

• Nødvendig	renholdskompetanse
• Ledelse
• Økonomi
• Marked	og	salg
• Strategi
• Lover	og	regler
• Administrasjon
• Teknologi	



Utstyr	- hva	er	godt	nok?

• Spranget	er	stort	fra	tradisjonell	mopp	og	klut	til	
dagens	nye	teknologi,	med	for	eksempel	
robotstyrte	gulvvaskemaskiner	og	støvsugere.	
Hva	skal	man	da	velge	av	utstyr	fra	utvalget	av	ny	
og	gammel	teknologi?

• Valg	av	utstyr,	maskiner	og	midler	handler	for	de	
fleste	mest	om	en	smakssak	og	egne	preferanser,	
og	det	vanskelige	valget	står	oftest	mellom	
hvilken	leverandør	man	skal	velge



• Se	etter	leverandører	med	gode	serviceordninger,	
leveringsdyktighet,	sortiment	og	ikke	minst	med	
suveren	kundeservice.	

• De	fleste	renholdsbedrifterhar	kun	ca 5-7	%	av	
sine	kostnader	knyttet	til	materiell,	og	det	er	lite	å	
spare	i	det	store	bildet	ved	å	forhandle	på	noen	få	
kroner	spart	på	for	eksempel	kjemikaliene,	
fremfor	det	å	ha	en	samarbeidspartner	som	
stiller	opp	og	leverer	når	du	trenger	det.



Kvalitetsplaner

• Fortsatt	er	det	slik	at	de	fleste	renholdsavtaler
mellom	oppdragsgiver	og	leverandør	inngås	
uten	kvalitetsbeskrivelser	og	mål.	

• Man	blir	enig	om	en	pris	basert	på	frekvenser	
og	arbeidsomfang,	men	altså	ikke	hvor	rent	
det	faktisk	skal	være	fra	rom	til	rom.



• Vær	i	forkant	og	anbefal	kunden	en	
renholdsplan	basert	på	behovsvurdering.

• De	som	viser	kundene	sin	faglige	kompetanse	
ved	å	foreslå	smarte	løsninger	som	gir	kunden	
økonomiske	besparelser	men	samtidig	
opprettholder	forventninger	til	kvalitet,	
fremstår	som	en	god	samarbeidspartner	og	
opplever	en	sterkere	lojalitet	fra	kunde	til	
leverandør.



Når	har	vi	levert	kvalitet	?

Kundens behov                                             Kundens opplevelse
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”Ergrelsen over den dårlige kvaliteten holder 
seg lenge etter at gleden over den lave 

prisen er glemt”
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Opplæring	og	kompetanse
• Renholdsbedrifter er	gjerne	opptatt	av	å	
utvikle	årsplaner	for	periodisk	renhold	og	
vedlikehold	av	kundens	bygninger,	men	
mangler	helt	planer	for	egen	virksomhet.	

• Kompetente	medarbeidere	er	bedriftens	
viktigste	ressurs,	og	det	bør	derfor	være	en	
selvfølge	at	alle	arbeidstagere	tilbys	en	nøye	
og	gjennomtenkt	plan	for	faglig	utvikling.	



• Dette	er	da	også	spesielt	viktig	siden	vi	møter	
stadig	større	pedagogiske	utfordringer	knyttet	
til	økende	antall	fremmedspråklige	
medarbeidere	innen	renholdsbransjen.

• Har	dere	opplæringsplaner	for	bedriftens	
medarbeidere,	både	for	renholdere	og	ledere?	



Ledelse
I	forsvaret	har	de	en	enkel	regel	
for	god	ledelse;	
løs	oppdraget,	ta	vare	på	dine	
menn.	

I	renholdsbransjen stopper	det	
litt	for	ofte	etter	det	første	
punktet,	altså	å	løse	oppdraget.	

Alt	for	mange	renholdsledere
benytter	nesten	all	sin	tid	til	
administrasjon,	og	ikke	 til	å	ta	
vare	på	medarbeiderne.	



• Det	ikke	er	nødvendigvis	noen	sammenheng	
mellom	å	være	en	dyktig	renholder	med	fagbrev,	
og	det	å	lede	andre	mennesker.	

• At	ledere	er	en	meget	viktig	faktor	for	bedriftens	
effektivitet	og	trivsel	og	motivasjon	blant	
medarbeidere,	er	hevet	over	enhver	tvil.	

• At	ledelse	påvirker	helse,	selvtillit,	yrkesstolthet,	
arbeidsglede	og	innsats	er	også	dokumentert.	

Det	handler	om	å	bry	seg!



Mangfold
• Inkluderende	bedrifter	ser	verdien	av	mangfold	på	

arbeidsplassen,	og	ønsker	å	bruke	mangfoldet	til	å	
skape	en	bedre	og	mer	produktiv	arbeidsplass.	

• Enten	det	handler	om	kjønnsblandede	miljøer,	
aldersmangfold,	 etnisk	mangfold	eller	andre	typer	
mangfold,	handler	det	om	samme	tilnærmingen.	

• Mangfold	kan	være	en	mulighet	og	verdi	for	
arbeidsplasser	som	forvalter	mangfoldet	godt.

• Sentralt	 for	å	kunne	lykkes	blir	da	kunnskap,	positive	
holdninger	og	god	ledelse	
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Kunder	vil	ha	det	renest	mulig,	billigst	mulig,	
og	uten	å	skade	mennesker,	miljø	eller	
materialer.



Rett	kvalitet	til	rett	pris?
• En	tilbyder	dras	mellom	 krav	om	lønnsomhet	for	

bedriften,	nødvendige	rammetider	 for	renholdere,	
ønske	om	vekst	gjennom	inngåelse	av	nye	avtaler,	
oppdragsgiveres	fokus	på	lave	priser	osv.	

• Renholdsytelsene gir	en	god	indikasjon	på	hvilken	
leverandør	som	bør	foretrekkes,	dersom	man	har	
forståelse	for	at	det	er	grenser	for	hvor	raskt	en	
renholder	kan	og	bør	arbeide.	

• Bør	da	oppdragsgivere	be	tilbyderne	oppgi	sine	
planlagte	renholdsytelser,	og	i	dette	da	planlagt	tid	for	
utførelse	av	renholdet?



• Ofte	mangelfulle	 konkurransegrunnlag	gjør	at	
leverandørene	må	være	nøye	på	å	kvalitetssikre	sine	
kalkulasjoner,	og	aktivt	 innhente	all	nødvendig	
informasjon	som	kan	påvirke	beregningene	av	
renholdstider.	

• Og,	ikke	minst	må	bedriften	i	sine	strategiske	veivalg	
grundig	vurdere	fordeler	og	ulemper	ved	å	konkurrere	
om	kontrakter	som	dessverre	ofte	gir	minimale	
dekningsbidrag	

• Kan	du	få	kunden	til	å	forstå	at	de	faktisk	kan	forvente	
en	sammenheng	mellom	pris	og	kvalitet	på	tjenestene	
de	ønsker	å	kjøpe?



1. Rett	pris
Ø Basert	på	riktig	balansering	av	renholdsytelser og	timepris,	
sett	opp	imot	kvalitetsmål	og	behovsvurderinger

2. Rett	kvalitet
Ø Formal/realkompetanse	 innen	renhold
Ø Evnen	til	å	behovsvurdere renholdet
Ø Rekruttering	og	opplæring	av	renholdere	og	ledere	
Ø Bedriften	har	dyktige	ledere	med	mellommenneskelige	
ferdigheter,	og	ikke	bare	administratorer

ØHMS	arbeid,	stabilt	personale,	lavt	sykefravær,	trivsel,	
kompetanseheving

ØGode	referanser/renome



Men,	hvordan	ønsker	vi	som	seriøs	
renholdsleverandør å	fremstå	og	bli	
oppfattet	av	markedet	og	egne	ansatte?
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Bedriftens	USP	- Unique Selling Point	

• En	kunde	stiller	seg	naturligvis	spørsmålet	om	
hvorfor	han	skal	kjøpe	renhold	hos	akkurat	
deg,	og	ikke	en	annen	leverandør.	

• Bedriftens	USP,	vårt	Unique Selling Point,	er	
det	som	skiller	deg	fra	alle	andre.

• Avdekk	de	egentlige	grunnene	til	at	kundene	
kjøper	hos	deg	i	stedet	for	hos	konkurrentene.

https://www.youtube.com/watch?v=F8bm2llxxjU
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Markedsføring	og	salg

• Kvalitet– gode	dokumenterbare	systemer	for	
oppfølging	skal	sikre	våre	oppdragsgivere	
tilstrekkelig	kvalitet.

• Personalstabilitet– selskapet	arbeider	målrettet	
med	å	tilrettelegge	for	at	våre	ansatte	tenker	
langsiktig	i	sitt	ansettelsesforhold.

• Pris – våre	priser	skal	være	konkurransedyktig	og	
reflektere	det	kvalitetsnivået	våre	kunder	
bestiller.	Vi	tilbyr	en	riktig pris.
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Salgsargument
• Renome – Selskapet	og	personene	bak	tilhører	
blant	den	beste	kompetanse	man	kan	finne	innen	
renholdsbransjen	i	Norge.

• Kundeoppfølging - Renhold	krever	et	tett	og	
regelmessig	samarbeide	mellom	oppdragsgiver	
og	renholdsleverandør.	Punktlighet	og	fleksibilitet	
fra	oss	er	vesentlig	for	å	optimalt	ivareta	et	godt	
samarbeid

• Annet?	Finn	dine	argumenter	og	fokuser	på	det	
positive	med	din	bedrift.	Ikke	snakk	om	
konkurrenter!
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Sunn	drift?
• Følg	de	regler	som	gjelder	for	forretningsdrift	
• Offentlig	godkjent,	følg	alle	punkt
• Følg	opp	umiddelbart	pålegg	fra	Arbeidstilsynet
• Verneombud	brukes	aktivt.	Engasjer	alle	medarbeidere
• Benytte	bedriftshelsetjenesten	aktivt	til	forebygging	og	

oppfølging	av	avvik
• Ha	kontroll	på	eventuelle	underleverandører
• Sørg	for	faglig	utvikling	av	medarbeidere
• Får	du	problemer,	søk	hjelp	før	det	er	for	sent
• Vær	medlem	i	cleaning.no	og/eller	andre	organisasjoner.



Og, husk at du ikke trenger å være best i alt –
da risikerer du å ikke være god i noe...


