
Renholdsbransjen mot 2020, skap en vinnende 

organisasjon ved bruk av ny teknologi

Mona Westrum, Salgssjef Storkunder & Leder Digitalisering
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Trender & digitalisering



“We cannot solve our problems with the 

same thinking we used when we created 

them”
- Albert Einstein



Globale megatrender

Den digitale revolusjonen endrer næringslivet

• Disruptiv innovasjon

• Digitalisering gir et grønt temposkifte

• Globalisering skaper nye konkurrenter

• Ubegrenset tilgang til informasjon

4 Kilde: NHO, Kongsberggruppen, 2016



Verdens største børsnoterte selskap
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• Hygiene, trygg mat, smittevern, helse og trivsel får økende 

oppmerksomhet

• Miljø vektes høyere i kjøpsbeslutninger

• Mennesker og ting knyttes til internett

• Kunstig intelligens og Big Data

• Automatisering, digitalisering og robotisering har høyt fokus hos 

kunder og konkurrenter

• Internet of Clean – ny plattform som knytter maskiner, dispensere 

og sensorer sammen

• Flere kunder endrer innkjøpsstrategi i retning av TCO («total cost

of operation») og bruker innovasjoner for å vinne kunder

Trender og endringer skaper nye muligheter



Utfordringer i renholdsbransjen
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BærekraftEffektivisering LønnsomhetMennesker
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Bærekraftig & smarte innovasjoner



FN`s globale mål



“Vi arbeider med å integrere bærekraft som 

en selvfølgelig del av all vår virksomhet.

Vi ønsker å stimulere til innovasjon som kan 

bidra med løsninger på klimaområdet.”

- Anita Krohn Traaseth, Innovasjon Norge



Bærekraft og miljø er viktig for våre kunder
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Vi må hele tiden skape verdi for våre kunder

Viktige verdidrivere

• Reduserte totalkostnader for 

renhold og lønnsom kategorivekst

• Økt kunde-/ gjestetilfredshet

• Trygg mat og redusert smitterisiko

• Redusert miljøbelastning

• Bedre helse for de som utfører 

rengjøringen

Kostnadsfordeling for renhold



Vi skaper verdi gjennom effektive og bærekraftige hygiene- og 

rengjøringsløsninger



Vi skaper verdi gjennom effektive og bærekraftige hygiene- og rengjøringsløsninger
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Modig Inspirerende Til å stole på

Ren og nær verdiskapning

Grønt fotavtrykk Friske mennesker Ansvarlig verdikjede

Vi skal skape verdi for                

våre kunder!

Vi skal være 

fremtidsrettet!

Vi skal være et 

trygt valg!



En bærekraftig strategi

Grønt fotavtrykk

• Innovasjon med fokus på bærekraft

• Miljøsertifisering

• Substitusjon av råvarer

Friske mennesker 

• God hygiene og trygg mat for våre samarbeidspartnere 

• Sikker håndtering av våre produkter

• Ergonomiske produkter/metoder som fremmer god helse

• Nærvær til våre medarbeidere

• Bistand til frivillige organisasjoner

Ansvarlig verdikjede

• Ansvarlig kjemileverandør

• God etisk handel

• Miljøeffektiv produksjon 

16



1

7

Digitale løsninger som bidrar til 

effektivitet



• Den profesjonelle rengjøringsbransjen er i endring med et 
stort innslag av digitale produkter fremover

• Press på marginer fører til effektivisering av prosesser slik at vi 
kan utvikle produkter og løsninger til en lavere kost

• Relasjon til våre kunder og brukere blir en viktig differensiator
fremover

• Digitale løsninger vil gjøre det enklere å opparbeide bedre 
innsikt enn vi har i dag

• For å tiltrekke og beholde gode talenter er det viktig at 
Lilleborg fremstår som  innovativ, offensiv og moderne 



Visjon og målsetning for digital satsning

Visjon: Lilleborg ønsker å være en ledende aktør innen digitalisering

Målsetning:

• Lilleborg skal begeistre kunden ved buk av digitale løsninger som gir bedre brukeropplevelser enn våre konkurrenter

• Våre ansatte skal jobbe mer effektivt og oppleve Lilleborg som mer framtidsrettet

• Vi skal få bedre innsikt i våre kunder gjennom bruk av digitale verktøy for å levere nye og bedre produkter / tjenester 

som skaper konkurransefortrinn for våre kunder

19



Internet of Clean

Skybasert plattform som knytter maskiner, dispensere og sensorer sammen

• IntelliBot

– Norges første vaskerobot

– Bærekraftig energibesparelser

– Berøringssensorer og sonarer

– Passer til store flater; gymsaler, flyplasser, korridorer

• IntelliTrail

– Sporing av maskiner

– Sentral administrasjon av maskinpark

• IntelliDish

– Skybasert tjeneste for å administrere vaskeprosess i kjøkken

– Automatisert doseringssystem

– Sentral administrasjon

• IntelliCare

– Automatiserte dispenser for håndhygiene

– Monitorering av vann, energi og kjemiforbruk via skybasert administrasjonsverktøy
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Robotisert renhold – evolusjon og revolusjon
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Første epoke: 

Bøtte og kost

Andre epoke: 

Verktøy og maskiner

Tredje epoke: 

Internet of Clean



IntelliBot

• Økt bruk av robotteknologi er en voksende trend i renholdsbransjen

• Lansert januar 2017 – første vaskerobot i Norge
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Hvorfor robotisert renhold

Redusert sykefravær

• Effektivisering og optimalisering av arbeidsprosesser

• Automatisering gir lavere arbeidskost og øker fleksibilitet

• Redusere tunge løft og frigjøre tid til andre oppgaver

Effektiv nattevakt

• Jobber om natten uten behov for lys, ventilasjon eller varme

• Styres av sensorer som registrere hindringer

Innovasjon

• Mer bærekraftig rengjøring ved at man reduserer forbruk av strøm, vann og kjemikalier

• Jobber som overtas av roboter er standardiserte arbeidsoppgaver 

• De som gjorde dette tidligere kan jobbe med andre arbeidsoppgaver

• Restrukturering av arbeidsmarkedet
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Erfaringer med IntelliBot
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eSmiley – det papirløse kjøkken

• Strategisk partnerskap i Norge

• Digital løsning for å sikre trygg mat i det profesjonelle kjøkken

• Overholde internasjonal HACCP-standard innført som en del av smilefjesordningen

• Digitalisere og automatisere kontrollrutiner og fareanalyser

• Kontroller utføres til riktig tid og i henhold til kravene fra Mattilsynet

• 600 installasjoner i 2017

• eSmiley - IK-Mat i elektronisk form

• Sensorer for temperaturkontroll

• Opplæringsmodul

– Trygg mat

– Bruk av eSmiley

• Matsvinn

– Få kontroll på hva som kastes

• eSmiley 2.0
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Datec & Lilleborg

• Strategisk samarbeid om å selge og levere CleanPilot konseptet i Norge

• CleanPilot er en nettbrettløsning som er enkel å bruke både for renholder og 

renholdsleder

• Et praktisk og profesjonelt verktøy som integrerer renholder i den moderne digitale 

organisasjon og som gjør det enklere å jobbe smart

• Endrer måten renholdsbransjen jobber på og sørge for at både leverandør og 

oppdragsgiver av en renholdskontrakt får en bedre og mer effektiv hverdag
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Verdi for kunden
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Gjennom et strategisk samarbeid vil Datec og 

Lilleborg skape økt verdi for eksisterende og nye 

kunder ved å effektivisere og digitalisere prosesser 

for renholdsbransjen gjennom salg av CleanPilot. 



Fornøyde og effektive ansatte

• Office 365 – felles kommunikasjonsplattform

• Salesforce - nytt CRM verktøy

• Digitale verktøy (iPad)

• Informasjonskanal for digitale initiativer

• Digitale pilotprosjekter i organisasjonen

• Informere og involvere

• Inspirere og engasjere

• Delta på eksterne arrangement

• Samarbeide med teknologipartnere
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Relasjon mot kunder og brukere

• Ny Lilleborg web portal

• Digital læring 

• Samarbeidsprosjekter med utvalgte kunder og partnere

• Temadager om digitalisering

• Inspirere våre kunder til å ta del i den digitale transformasjon gjennom rådgivning, 

workshops og møter
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Oppsummering



Hva skjer i arbeidsmarkedet

• Automatisering, rasjonalisering og bedre tjenester tvinger seg fram

• Nye arbeidsoppgaver oppstår når andre oppgaver digitaliseres

• Vi må fremme nye forretningsmodeller

• Bidra til ny næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser

• Økende behov for folk med kompetanse og utdanning

• Digitalisering er å frigjøre arbeidskraft til å gjøre andre oppgaver i bedriften
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Garry Kasparov

1. Maskiner er verktøy, ikke konkurrenter

2. Kunstig intelligens vil kun utføre en tydelig definert oppgave

3. Etter hvert som maskinene blir smartere blir også vi smartere

4. Mer intelligent teknologi er enklere å bruke

5. Kunstig intelligens vil gjøre mer mekanisk arbeid som frigjør oss til å være mer 

kreative og strategiske – mer menneskelige

32



33

Vi blir ikke erstattet

Vi blir forfremmet



TREKK VED BEDRIFTER SOM EVNER Å FORNYE SEG

• De må finne nye potensielle vekstområder før konkurrentene

• Vær idérik og kreativ

• De selger på den måten kunden ønsker å kjøpe

• Still de rette spørsmålene 

• De investerer tungt i ulike digitale analyseverktøy for å få innsikt i kundeatferd -

og forbedre egen konkurransekraft

• De setter økt fokus på medarbeiderne i bedriften og bruker mer tid og ressurser på 

trening, coaching og mentoring – kulturendring

• Bedriftens innovasjon og fornyelse er forankret i hele bedriften fra toppledelse til 

organisasjonen med personlig forpliktelse i alle ledd

• Vær uredd og ta risiko - raske beslutninger34
Kilde: McKinsey, 2016



Takk for oppmerksomheten!
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