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Mens noen legger opp til å bruke sensorer for å 
effektivisere renholderens hverdag, velger Sota Data å 
gå i en annen retning med sitt dataverktøy.

– Ved ganske enkelt å 
skanne en QR-kode 

med mobiltelefonen kan renhol-
deren melde fra om alt, enten 
oppdraget er utført, ikke utført 
eller om det finnes avvik. Det 
kan også sendes med bilde hvis 
renholderen ønsker å rapportere 
et problem. Leder får transak-
sjonen inn på sin e-post eller 
mobil, sier Harald Habberstad, 
som er adm.dir. i Sota Data AS.

Selskapet har vært på markedet 
i mange år med sitt planleg-
gings- og kalkyleverktøy Sota 
Planning Tool. Tidligere i år ble 
det utvidet med en funksjon for 
å generere QR-koder, slik at det 
nå fungerer også som et halvau-

tomatisk rapporteringssystem.
– Den 30x30 mm store 

QR-kode-etiketten kan for 
eksempel plasseres i dørkar-
men, på kaffetrakteren eller i 
inngangspartiet. Sota Solution 
henter ut dataene og presen-
terer dem i et flott grensesnitt, 
ned til hvert bygg, etasje, rom 
og renholder hvis renholds-
leder ønsker det, sier han.

Billig programvare
Investeringskostnaden skal, i 
følge Habberstad, være lavere 
enn hos konkurrentene:

– Du slipper å drasse rundt 
på en datamaskin til 10 000 
kroner med tilhørende pro-

gramvare. Det holder med en 
helt vanlig mobiltelefon med 
kamera og QR-kodeleser, som 
du enten har eller kan kjøpe 
for under tusenlappen.

– Også programvaren 
vår er billig, 1000 kro-
ner måneden uansett hvor 
mange kunder du har.

Han tilføyer at i praksis kan 
alle typer telefoner brukes. 
Og mens noen renholdere 
foretrekker å bruke sin person-
lige mobil, planlegger Vestre 
Toten kommune, som er én av 
deres kunder, å kjøpe mobi-
ler til alle sine renholdere.

– De koster 900 kroner styk-
ket. Du kan slå på mobilen 
på morgenen og av igjen på 
kvelden, så holder batteriet i 
dagesvis. Og kanskje trenger 
du heller ikke oppdatere den 

på flere år, fordi du i praksis 
bruker så få funksjoner i den.

Unødvendig med sensorer
– Flere av konkurrentene deres 
tilbyr sensorer som forteller noe 
om bruken av et bygg i sann-
tid. Opplegget med QR-koder 
vil kanskje egne seg best for 
steder med et noenlunde for-
utsigelig renholdsbehov?

– I praksis har alle store virk-
somheter frekvensrenhold, der 
de har renholdere som uansett 
må gå runden og gjøre rent 
plassen. Dette gjelder selv om 
du har behovsprøvd renhold.

– Og om det går 1 eller 10 
personer inn gjennom en dør, er 
det likevel ventilasjon, avtrekk 
og annet som virker inn og som 
trolig betyr mer enn antall perso-
ner. Så du kommer egentlig ikke 

Enklere med 
QR-koder 
enn sensorer

Tommy Rønning har vært aktivt med i 
å utarbeide det nye QR-kode-systemet.  
(Foto: Ayla Konsulenttjenester)
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unna uansett, mener Habberstad.
Han legger til at de fleste sen-

sorer ikke kan gjøre annet enn å 
melde fra om én eneste ting, som 
at noe er tomt eller fullt. Men 
under et vanlig kontorrenhold 
oppdager renholderen uansett 
om det er tomt for toalettpapir 
eller såpe, og kan fylle opp.

– Hvis en sensor varsler om 
at noe er tomt, må du likevel 
ha en renholder som er mer 
eller mindre standby. Man 
trenger ikke sensorer for å 
gjøre den daglige jobben. De 
medfører store kostnader.

– Og putter noen en tyggis 
i sensoren, er den ute av drift. 
Også dét er faktisk et aspekt. 
Våre QR-kode-etiketter settes 
normalt i hodehøyde ved øvre 
hengsle, slik at den ikke synes 
når døra er lukket. Dermed er 
den bedre skjult for herverk.

Bedre på personvern
Harald Habberstad er bekymret 
for at iPad, som er utbredt hos 
mange renholdere, har mulig-
het for å måle koordinater 
(GPS-data), ta opp lyd/video 
og annet, uten at renholde-
ren er klar over det. Dette er 
en form for overvåkning.

– Det betyr at den til enhver 
tid kan måle hvor renholderen 
er, fordi den sitter på tralla. 
Bruk av QR-koder innebærer 
en mye mer passiv registrering, 
mer som et stemplingsur.

Utvider mot kundene
Tidligere i 2021 inngikk Sota 
Data et samarbeid med Ayla 
Konsulenttjenester, som er eta-
blert av Tommy Rønning for 
blant annet å bistå Sota Data 
med oppfølging av kunder 
(tegne og registrere renholds-
oppdrag), opplæring og annet. 

– Hele tanken bak oppstarten 
av Ayla Konsulenttjenester har 
vært å hjelpe kommuner og 
renholdsbedrifter med bedre 
kalkulering, renholdsplanleg-
ging, oppfølging av rutiner 

og bedre arbeidsforhold for 
renholdere, sier Rønning.

Han har vært kunde av Sota 
Data gjennom mange år og kjen-
ner derfor systemene godt. Han 
har også gitt vektige innspill til 
den nye QR-kode-løsningen.

Innebygde kalkyler
Ayla er et prosjekt han drifter i 
tillegg til sin ordinære jobb som 
salgssjef i Grimstad Renhold, 
et selskap med ca. 35 ansatte 
som dekker Agder. Han peker 
på at en av de store utfordrin-
gene i renholdsbransjen er pris-
setting og rett kalkulering.

– Renhold i et nytt skolebygg 
med glatte fine gulv tar mye 
kortere tid enn et i bygg som er 
30 år gammelt. Det var nesten 
umulig å få alle slike momen-
ter inn i det enkle og hjem-
melagede Excel-arket som jeg 
brukte for mange år tilbake, før 
jeg ble kunde hos Sota Data.

– Deres programvare legger 
derimot til rette for kalkyler. Det 
stilles ingen krav til konfigure-
ring av nøkkeltall eller ytelse, 
definering av rom, gulvbelegg, 
metoder eller andre parametere, 
da dette allerede er integrert i 
systemet. Det er likevel enkelt 
å gjøre tilpasninger dersom et 
renholdsobjekt avviker fra de 
forhåndsdefinerte ytelsene.

Tar også med småoppgaver
Harald Habberstad utdy-
per at det finnes mange 
variabler å endre på.

– En mopp har vaskeligere 
for å gli over et slitt gammelt 
linoleumsgulv enn et nybonet. 
Du kan legge inn om gulvtypen 
er laminat, vinyl, parkett og 
mye annet, om du skal bruke 
gulvaskemaskin, tørrmopp, 
våtmopp, støvmopp og så videre.

– Du kan også legge inn 
hvilken renhetsgrad du 
ønsker, fra D til A, og addere 
periodisk renhold, som å vaske 
vinduer hver fjerde uke.

Du kan også legge 

inn oppstartstid:
– Når renholderen ankom-

mer i bil, får ikke han eller 
hun begynt med én gang. Det 
tar tid å gå fra bilen, låse opp, 
gå til bøttekottet og klargjøre 
utstyret. Slikt «glemmes» ofte i 
kalkyler. Videre blir renholdere 
ofte satt til andre oppgaver enn 
renhold, som å rense kaffemas-
kinen, rengjøre speil, polere, 
vanne blomster og annet. Alt 
dette kan legges inn i vår kalkyle 
som såkalt tidsbasert arbeid.

Tommy Rønning kan avsløre 
at det jobbes med en ny utvi-
delse, nemlig tid som går med 
til påfyll av hygieneartikler.

– Tenk deg en skole med 
mange toaletter og mye såpe 
og toalettpapir. Det går gan-
ske mye tid til påfyll. Selv 
om det bare tar 30 sekunder 
her og 60 sekunder der, fant 
jeg ut at renholderen fort vil 
bruke rundt 4 timer i måneden 
bare til hygiene, sier han.

Eier data selv
Sota Solution er, som Sota 
Planning Tool, basert på at 
kunden selv eier sine data. 
Med Sota Solution får kun-
den først hjelp til å etablere 
en konto i et databasesystem 
hos Google (Google Sheets).

– Deretter trekker vi dataene 
ut fra den kontoen kunden har. 
Kundene slipper å betale mye for 
å få ut sine data. Og selv om vi 
produserer bygningsdata for kun-
den, er det kunden som får eier-

skap også til disse. De står fritt 
til å endre, oppdatere og vedli-
keholde prosjekter. Ingen andre 
i dag har denne muligheten, 
fremholder Harald Habberstad.

Unngår dumpingpriser
Tommy Rønning erfarer at 
anbudsoppdrag iblant går til 
konkurrenter som åpenbart 
har gitt inn dumpingpriser.

– Dette er noe jeg ser hele 
tiden, og problemet er at prisen 
blir presset for alle. Marginer blir 
for små og snarveier tas, sier han.

– Da kan jeg i stedet vise til 
kalkyler og argumentere for at 
det er dette renholdet vil koste. 
Heldigvis har vi mange fornuf-
tige oppdragsgivere som hører 
på gode argumenter. De innser 
at om de går for et firma som gir 
en dumpingpris, blir de sann-
synligvis misfornøyd over tid.

Når han lager tilbud med teg-
ning, får den potensielle kunden 
straks oversikt over rommene, 
og kan gi tilbakemelding umid-
delbart hvis han har bommet 
på et rom eller en frekvens. 
Rønning synes han har fått 
mer nøyaktige kalkyler etter at 
han selv tok i bruk verktøyet.

– Vi vinner også flere av våre 
anbud. Samtidig er renholde-
ren ivaretatt, da de får tid til 
å gjøre jobben sin uten å løpe 
maraton hver dag, sier han.
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Harald Habberstad, adm.dir. i Sota Data, forklarer at programvaren 
enkelt kan kjøres på mobil. (Foto: Sota Data)


