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Forord 
Denne rapport præsenterer resultaterne af tidsmålinger for at bestemme, hvordan snavs og det 
ønskede renhedsniveau påvirker rengøringstiden. 

Tidsmålinger blev foretaget i fem standardlokaler: kontor, toilet, klasseværelse, gang og trappe. 
Kontorrumsmålinger  blev udført på både hårde og tekstile gulve.  Der  blev foretaget over 800 
tidsmålinger i Estland, Finland, Letland og Sverige for at udarbejde denne rapport. 

Som et resultat fremhævede målinger ikke kun virkningerne af snavs og ønsket kvalitetsniveau på 
rengøringstiden, men de afslørede også vigtigheden af at forstå kernen i standarden, identificere snavs 
og værdien af rengøringsekspertise. 

De indhentede data kan bruges som grundlag for at analysere, hvor meget det at hæve 
kvalitetsniveauet øger omkostningerne ved rengøring, fordi arbejdsomkostningerne er den største andel 
af rengøringsomkostningerne.  

Målingerne afslørede også faktorer, der reducerer rengøringsomkostningerne fra både kunde- og 
leverandørperspektivet. 

 

Rapporten er udarbejdet som en del af projektet "Cost Effective, Need Based Cleaning – INSTA 800".  

 

Projektet er medfinansieret af Erasmus+-programmet. 
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1 PRINCIPPER FOR INSTA 800-STANDARDEN 

INSTA 800-standarden  beskriver et system til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet. 

Standarden blev skabt af de nordiske lande i år 2000 i Danmark , og den reviderede 4. version af 
standarden blev udgivet i 2018. Standarden er oversat til syv sprog (engelsk, norsk, svensk, finsk, 
islandsk, estisk, lettisk). 

Standarden kan bruges på mange måder, f.eks.: 

-  til kontrol af den opnåede rengøringskvalitet 

-  til vurdering af belastning og/eller genbesmudsning 

-  som resultatkrav i forbindelse med at udføre, bestille og/eller udbyde rengøringsydelser. 

-  til vurdering af den rengøringsaktivitet, der er nødvendig for at opnå et givet  kvalitetsniveau 

-  at finde ud af de mest effektive rengøringsmetoder i en hver situation. 
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Figur 1. Elementer defineres i INSTA 800.                                                            

 

INSTA 800-standarden er baseret på tre grunddata , som skal specificeres.  

For det første skal  køberen af rengøringsydelser definere omfanget af rengøringen;  er alle fire 
objektgrupper inkluderet i rengøringsservicekontrakten, eller kun nogle af dem.  Objektgrupper er gulv, 
inventar, vægge og loft.  

For det andet skal den krævede rengøringskvalitet, som  kunden ønsker, at  opleve visuelt, defineres. 
Kvalitetsniveauer er angivet på objektgruppeniveau.  Kvalitetsniveauer angiver mængden og typen af 
tilsmudsning i både tilgængelige og svært tilgængelige områder, der med rimelighed kan efterlades 
efter rengøring.  Mængden af snavs afhænger af rummets størrelse.  Standarden specificerer seks 
kvalitetsniveauer (0, 1, 2, 3, 4, 5) med det nøjagtige antal tolererede samlinger af snavs i fire 
rumstørrelseskategorier.  

Kvalitetsprofiler består af de ønskede kvalitetsniveauer i hver objektgruppe, der skal rengøres.  
Rummets kvalitetsprofil bestemmer, hvor meget snavs der kan være i rummet efter rengøring i hver 
objektgruppe.  I INSTA 800 er det muligt at definere forskellige kvalitetsniveauer for hver objektgruppe 
og separat i urenhedsgruppe 1 og 2. Om nødvendigt kan der tilføjes tilægskrav i hver profil. 

For det tredje defineres Kvalitetsfrekvensen.  Kvalitetsfrekvensen angiver, hvor ofte et givet sæt 
kvalitetskrav skal opfyldes. 

Ved brug af standarden er rengøring af lokaler og kvalitetsinspektioner baseret på de kvalitetsprofiler, 
der er defineret af køberen. 
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Figur 2. INSTA 800 gør det muligt at planlægge behovsbaserede kvalitetsprofiler for forskellige 
lokaletyper. 

 

 

Eksempelvis  viser  figur 3, hvad kvalitetsprofil A betyder, dvs. den mængde snavs,  der kan efterlades 
efter rengøring i et 14 m2 mødelokale. 

Figur 3. Eksempel på INSTA-profil i praksis. 

 

 

Tjenesteudbydere får kompetence til at vælge de bedst egnede rengøringsmetoder, og hvordan de skal 
anvendes korrekt. Ved at fokusere på besmudsningen kan rengøringstiden allokeres til de objekter hvor 
der er størst behov. 

 

2 FAKTORER, DER PÅVIRKER RENGØRINGSTIDEN 

Rengøringstiden  afhænger af flere faktorer (se fig.  4).  Beslutninger om de faktorer, der påvirker 
rengøringstiden, træffes på mange forskellige stadier. 

Nogle faktorer relateret til rengøringstid er allerede bestemt i bygningsdesignet, såsom valg af 
overfladematerialer og møbler, og de er ikke lette at ændre senere. 



8 
 

Nogle faktorer afhænger af kunden, såsom det krævede kvalitetsniveau efter rengøring, 
kvalitetsfrekvens, objektgrupper, der skal rengøres, forhold der tages for at forhindre  snavs, 
tilgængelighed for rengøringen, og vedligeholdelse af ejendommen.  

Rengøringsudbyderen kan påvirke rengøringstiden på mange måder, selv når der skal tages hensyn til 
de mest fremherskende omstændigheder.  Udgangspunktet er at vælge de mest effektive redskaber og 
rengøringsmetoder relateret til mængden og typen af snavs.  Dette kræver at der er knowhow og 
kompetencer fra rengøringsorganisationen selv samt tilsynsførende og rengøringsassistenter. 

 

Figur 4. Faktorer, der påvirker rengøringstiden. 

 

Arbejdsundersøgelser foretaget i Finland siden 1970' viser, hvordan rengøringstiden afhænger af 
mængden af tilsmudsning og møblering i et rum, typen af rengøringsudstyr og dets arbejdsbredde og 
rengøringsmetoden (fig.  5).    Tidsstandardens angiver  dog   ikke kvalitetsniveauet efter rengøring eller 
lokaletypen. 
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Figur 5. Eksempler på tidsstandard afhængigt af rengøringsmetoder og værktøjer. 

 SNAVS 

INDRETNING  
% af 
gulvoverfladen  

Metode Let 
tilsmudsning 

Normal 
tilsmudsning 

Høj 
tilsmudsning 

  min/m2 m2/h min/m2 m2/h min/m2 m2/h 

< 10 % 

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.052 1154 0.066 909   

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.069 869 0.071 845   

Fugtig mopping, moppe 75 cm  0.040 1500 0.060 1000 0.080 750 
Fugtig mopping, friktionsmoppe, 40 
cm 0.085 706     

Skrubbertørrer, arbejdsbredde 50-
53 cm 0.052 1154 0.067 896   

         

10 - 20 % 

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.064 938 0.076 789   

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.076 789 0.085 706   

Fugtig mopping, moppe 75 cm  0.050 1200 0.070 857 0.090 667 
Fugtig mopping, friktionsmoppe, 40 
cm 0.119 504     

Skrubbertørrer, arbejdsbredde 50-
53 cm 0.055 1091 0.072 833   

         

20 - 50 % 

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.076 789 0.092 652   

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.087 690 0.090 667   

Fugtig mopping, moppe 75 cm  0.081 741 0.089 674 0.102 588 
Fugtig mopping, friktionsmoppe, 40 
cm 0.124 484     

         

> 50 % 

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.090 667 0.115 522   

Fugtig mopping, moppe 50 cm  0.095 632 0.106 566   

Fugtig mopping, moppe 75 cm  -  -    
Fugtig mopping, friktionsmoppe, 40 
cm 0.135 444     

 

I nogle lande er der fastsat rengøringskapacitet pr. time.  Kapaciteten afhænger f.eks. af  gulvmaterialet 
og typen af lokaler. 

Nogle eksempler fra Sweden (Städbranschen Sverige.  Nyckeltal för Städbranschen): 

Effektiviteten af rengøringen   

 Kontorer  220 - 375 m2 i timen 
 Klasseværelser 250 - 450 m2 i timen 
 Toiletter 40 – 50 m2 i timen 
 Gang i kontorbygning og tekstilgulv er 450 – 550 m2 i timen og i skoler med plastgulv 500 – 

600 m2 pr. hour 
 Trapper 240 -300 m2 i timen. 
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3 HVORDAN TIDSMÅLINGER BLEV UDFØRT 

Formålet med projektet var at få vejledende resultater i, hvordan snavs påvirker rengøringstiden, når 
der skal opnås forskellige kvalitetsniveauer.  Fem lokaletyper blev valgt til målinger: kontorlokale, 
klasseværelse, toilet, trappe og gange. 

Alle målinger blev foretaget i virkelige situationer.  Tiden blev målt fra kvalitetsniveau 0-4 før rengøring 
til kvalitetsniveau 3-5 efter rengøring, undtagen trapper kun til kvalitetsniveau 3 og 4. 

 

Tid / m2, tid/rum 

Kvalitetsniveau 
inden rengøring 

Kvalitetsniveau efter 
rengøring 

 
3 4 5 

0 Tid Tid Tid 

1 Tid Tid Tid 

2 Tid Tid Tid 

3  Tid Tid 

4   Tid 

 

3.1 Kvalitetsprofiler 
Project-gruppen definerede kvalitetsprofiler efter rengøring (se fig.  6).  Fordi alle målinger blev foretaget 
i virkelige situationer og i definerede testrum, var det   ikke muligt at bestemme eller inspicere 
kvalitetsniveauer for fladesnavs.  Så kvalitetsprofiler blev kun fastlagt i urenhedsgruppe 1. 

Figur 6. Fastlæg kvalitetsprofiler efter rengøring. 

Profil En B C 
Kvalitetsniveau 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
Etager                               
Affald og løst snavs, støv og pletter     x          x           x 
Overflade tilsmudsning                               
Møbler og inventar                               
Affald og løst snavs, støv og pletter     x           x           x 
Overflade tilsmudsning                              
Vægge                               
Affald og løst snavs, støv og pletter     x           x           x 
Overflade tilsmudsning                               
Lofter                               
Affald og løst snavs, støv og pletter                               
Overflade tilsmudsning                               
Supplerende krav       
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3.2 Standardisering af variabler 
For at måling af rengøringstiden skal være pålidelig blev andre end tilsmudsnings- og 
kvalitetsniveaurelaterede faktorer standardiseret så vidt muligt.  Introduction to Work Study, udgivet af 
Den Internationale Arbejdsorganisation ILO i 1992, blev brugt som vejledning. 

Tidsmålinger af hver lokaletype blev kun udført i ét land. Toiletter, klasseværelser og kontorlokaler med 
hårdt gulv blev inspiceret i Estland, kontorlokaler med tekstilgulv i Sverige, trapper i Letland og gange i 
Finland. Undersøgelserne blev udført i flere parallelle rum.  lokalerne i hver lokaletype var generelt 
omkring samme størrelse og havde de samme overfladematerialer og mængden af møbler.  Ofte 
berørte overflader og tilgængelighed for rengøring blev dokumenteret. 

Også rengøringsudstyr blev standardiseret.  Viledas Professional udstyr blev brugt, og hvert land 
besluttede, hvilket udstyr der blev anvendt i hver aftørrings- og mopningsmetode.  Hvis der var behov 
for rengøringsmaskiner, blev  der stillet maskiner til rådighed i lokalerne. 

For at undgå, at arbejdstempoet påvirkede rengøringstiden, var princippet, at kun én kvalificeret 
rengøringsassistent  gjorde rent i hver lokaletype.  På grund af lang testperiode forårsaget af 
pandemisituationen var det ikke muligt at måle rengøringstiden på kontorer og klasseværelser. 

Testperioden var fra marts 2021 til marts 2022. På grund af Covid-19-situationen blev lokalerne kun 
brugt lejlighedsvis, hvilket forlængede testperioden.  Den lave brug af lokalerne betød også, at 
lokalerne i nogle tilfælde måtte snavses til for at opnå en vis grad af snavs inden rengøring.  I tilfælde af 
gangarealer var det en modsat situation: gulv (hård) blev præ moppet for at få kvalitetsniveauer højere 
end 0 før rengøring. 

I nogle tilfælde måtte målingerne suspenderes, bl.a. på  grund af rengøringsmidlet til Covid-19. 

Dokumentation af rum, redskaber og kvalifikationer hos rengøringsassistenter, se Annex 1. 

3.3 Rengøring af lokaler 
Lokale rengøring blev planlagt efter  kvalitetsinspektionen før rengøring og var baseret på INSTA 800 
standard kvalitetsniveauer. Rengøringsassistenten blev instrueret i at rengøre på den mest optimale 
måde for at opnå det målrettede kvalitetsniveau. Dette betød at være opmærksom på variationer i 
mængden og kvaliteten af snavs på forskellige overflader. 

Eksempler på, hvordan rengøringsassistenten blev instrueret i at ændre metoder  på forskellige 
tilsmudsnings- og kvalitetsniveauer: 

 ændring af metoden, f.eks. fra fugtig til våd aftørring eller mopning 
 ændre, hvor grundigt overfladerne blev rengjort 
 skifte redskaber, f.eks. fra en type moppe til en anden eller fra manuelle redskaber til maskine  
 Efterlade synligt rene overflader uden rengøring 

Målingerne blev udført under Covid-19-pandemien, så alle ofte berørte overflader blev rengjort hver 
gang , selvom der ikke var synligt snavs. 

Periodiske rengøringsopgaver var med i rengøringen. I nogle tilfælde blev den tid, der var nødvendig for 
dem, tilføjet til rengøringstiderne, så rengøringsprogrammerne svarede til den virkelige situation. 

3.4 Måling af tid 
Tidsmålingerne startede, da rengøringsvognen var tilrigget  og rengøringsmedarbejderen var klar til at 
begynde at rengøre, f.eks. rengøring med en let fugtig eller fugtig mikrofiberklud. Tidsmåling blev 
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stoppet, når rummet var rengjort, f.eks. når skraldespanden var tømt i skraldeposen.  Avista Time eller 
stopur blev brugt, og rengøringstiden blev dokumenteret i Excel-tabellen i centiminutter. 

For at få en gennemsnitlig tid  blev der foretaget mindst tolv gentagelser i alle rum, undtagen i 
klasseværelser på grund af manglende brug af klasseværelser. 

Arbejdstakten (arbejdstempo) blev ikke vurderet, fordi der i de fleste tilfælde kun var én 
rengøringsassistent, der udførte rengøring. 

3.5 Kvalitetskontrol 
Kvalitetsniveauet for hvert lokale blev inspiceret før rengøring og lige efter rengøring. Samlinger af 
snavs blev inspiceret visuelt og registreret til Avista Time-softwaren. Rapporterne produceret af 
softwaren blev brugt til at analysere resultaterne. 

Inspektioner blev udført i henhold til INSTA 800-standarden. 

Inspektionerne blev foretaget af INSTA 800 sagkyndige personer, jf. Annex 1. 

3.6 Analyse af resultaterne  
For at finde ud af, hvordan tilsmudsning og faste kvalitetskrav påvirker rengøringstiden, blev der 
beregnet gennemsnitlig tid på tolv gentagelser.  Statistisk blev resultaterne analyseret ved at kalkulere 
p-værdier for at finde ud af, om resultaterne var signifikante. 

En p-værdi eller sandsynlighedsværdi er et tal, der beskriver, hvor sandsynligt det er, at dataene ville 
være sket tilfældigt. En p-værdi mindre end 0,05 anses for at dokumentere, at resultaterne er statistisk 
signifikante. 

4 RESULTATER OG FUND 

Målingerne indikerer, at  mængden af  tilsmudsning og kvalitetsniveau hænger sammen med tiden der 
bruges på rengøring.  I disse målinger var det mere tydeligt i gange og på trapper, end i andre 
lokaletyper, hvor mængden og typerne af tilsmudsning på møbler og inventar varierede og gav variation  
i den tid der var nødvendig til rengøring. Det blev også bemærket, hvor meget tilgængelighed og 
oprydning før rengøring påvirkede rengøringstiden. 

Figur 7. For eksempel bremser ledninger, store mængder ting på borde og gulve rengøringsprocessen. 

 



13 
 

Bortset fra det bragte måleprocessen  mange udfordringer op, der kunne bruges i professionel 
rengøring. 

4.1 Tilsmudsning af objektgrupper inden rengøring 
Det er typisk, at kvalitetsniveauerne for forskellige objektgrupper før rengøring ikke er de samme i et 
rum. Dette var også tilfældet i disse målinger.  

På kontorer med tekstilgulv var det fælles kvalitetsniveau før rengøring 3.  Figuren viser, at gulvets 
kvalitetsniveau i de fleste tilfælde var 3, men væggenes kvalitetsniveau var i de fleste tilfælde 5.  
Kontorernes kvalitetsfrekvens var en gang om ugen. 

Figurs 8.1-8.6. Kvalitetsniveau for objektgrupper inden rengøring i forskellige rumtyper. 

 

 

På kontorer med hårdt gulv med kvalitetsniveau 3 før rengøring viser resultaterne, at den mest 
snavsede objektgruppe sandsynligvis vil være vægge eller inventar.  
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I klasseværelser med kvalitetsniveau 1 før rengøring var de mest snavsede objektgrupper sandsynligvis 
vægge eller inventar. 

 

 

På toiletter med kvalitetsniveau 1 før rengøring var de mest snavsede objektgrupper sandsynligvis 
inventar eller gulve. 

 

 

I gange var kvalitetsniveauet før rengøring altid 0. I alle tilfælde var gulvets kvalitetsniveau 0 og  
kvalitetsniveauet for inventar 5. 
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På trapper med kvalitetsniveauet 0 før rengøring var gulvets kvalitetsniveau 0, men kvalitetsniveauet 
for inventar var i alle tilfælde 5.  

 

 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN: Det er nyttigt at kende de fælles kvalitetsniveauer inden 
rengøring for at definere det mest passende kvalitetsniveau  efter rengøring for hver objektgruppe.  

Hvis der kun er få møbler i et rum, skal kvalitetsniveauet være højt nok til at opnå det  ønskede resultat 
i rengøringen.  

Det er også muligt at tilføje tillægskrav til kvalitetsprofilerne. Under alle omstændigheder er det i så fald 
godt at huske på, at hvis tillægskrav ikke nås, vil det medføre afvisning af rummet som sådan. 

4.2 Effekt af mængden af snavs 
Resultaterne af, hvordan mængden af snavs påvirker rengøringstiden, varierede.  Tids afhængighed af 
snavs var tydeligst på trapper og i gange end i andre lokaletyper.  I disse lokaletyper var også p-værdier 
oftere under 0,05, og resultaterne kunne betragtes som statistisk signifikante.  
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I nedenstående taler resultaterne vist i min/m2, bortset fra kontorlokaler med hårdt gulv og toiletter, er 
resultaterne i min/rum. Det skyldes, at mængden af møbler var den samme, men der var nogle 
forskelle i gulvarealet. 

Figur 9. Tidsafhængighed af mængden af snavs før rengøring (BC) i forskellige kvalitetsniveauer efter 
rengøring (AC). Tallene henviser til kvalitetsniveauer i INSTA-standarden. Tiderne vises i min/m2 bortset 
fra kontorer med hårdt gulv og toilet i min/lokale. 

 

 

  

  

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN: Det er klogt at forhindre tilsmudsning så effektivt som muligt. 
Det vil f.eks.  betyde højtydende skrabe- og dørmåtter i indgange og skraldespande de rigtige steder for 
at reducere tilsmudsning. I tilfælde af fladesnavs er det nødvendigt at evaluere årsagerne til det og 
sørge for, at fladesnavs ikke skyldes forkerte rengøringsmetoder. 

LEKTIONER FOR TJENESTEUDBYDEREN: Mængden af tilsmudsning påvirker rengøringstiden, hvilket 
skal vises i prisen på rengøringsservice.  
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4.3 Effekt af  kvalitetsniveauet 
Resultaterne viser stigning i rengøringstider med nogle undtagelsers, hvis det fastlagte kvalitetsniveau 
stiger. Tallene nedenfor viser stigningen i forhold til kvalitetsniveau 3 efter rengøring , og når 
kvalitetsniveauet stiger med en. 

Tidsstigningen er ganske konsekvent i gange, på trapper, i kontorlokaler med tekstilgulv og på toiletter.  
I kontorlokaler med hårdt gulv og klasseværelser er tidsforskellene delvist inkonsekvente. Årsagen kan 
være, at det ikke var muligt, at kun en rengøringsmedarbejder rengjorde lokalet.  Også typen af snavs 
og dens placering kan have påvirket resultaterne.  Affald, løst snavs og pletter tilhører  alle 
urenhedsgruppe 1, men der er behov for meget forskellige rengøringsmetoder for at fjerne dem.  
Kontorer havde også mange udfordringer, kasser på gulvet og genstande på borde, hvilket gjorde 
rengøringen vanskelig. 

 

Figur 10. Stigning i tid i procent i forskellige rumtyper og i forskellige tilsmudsningsniveauer før 
rengøring (BC) og kvalitetsniveauer efter rengøring (AC). Nummeret efter BC og AC henviser til INSTA 
800 standardkvalitetsniveauer. Procentdele i hvid skrifttype repræsenterer stigning, når 
kvalitetsniveauet stiger med en. Procentdele med sort skrifttype repræsenterer stigning i forhold til 
kvalitetsniveau 3 efter rengøring. 



18 
 

 

 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN: Det er 
vigtigt at definere en behovsbaseret 
kvalitetsprofil for hver lokaletype, ikke for lav, 
men vigtigere, ikke for høj.  
Arbejdsomkostningerne er omkring 80-90 % af 
rengøringsomkostningerne. For højt et 
kvalitetsniveau vil medføre unødvendige 
omkostninger. 

LEKTIONER FOR TJENESTEUDBYDEREN: 
Identifikation af snavs er afgørende for at optimere rengøringsindsatsen. 

 

Figur 11. Effekten af det fastsatte kvalitetsniveau i forskellige tilsmudsningssituationer fremgår af 
nedenstående figurer. Tiderne vises i min/m2 bortset fra kontorer med hårdt gulv og toilet i min/lokale. 
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4.4 Rengøringskapacitet 
Rengøringskapaciteten blev målt i m2/time i forskellige situationer med tilsmudsning og målt 
kvalitetsniveau. Kapacitetsintervallet var stort i alle rumtyper, hvilket tydeligt viser virkningen af 
tilsmudsningsniveau og valgt kvalitetsniveau. 

I gange var rengøringskapaciteten f.eks. 290 – 925 m2/timen. Effektiviteten var den mindste, når 
kvalitetsniveauet før rengøring var 0 og det valgte kvalitetsniveau efter rengøring var 5. 
Rengøringskapacitet 925 m2/timen blev opnået, da kvalitetsniveauet før rengøring var 2 og det tilsete 
kvalitetsniveau efter rengøring var 3. Det svenske gennemsnit af korridorrengøring (500-600 m2/time) 
ligger inden for disse effektivitetstal. 

Kapaciteterne (m2 timer) under de faktiske testforhold og i henhold til de foretagne tidsmålinger var 
som følger: 

Gange: 290 – 925 (svensk gennemsnit 500-600) 

Trapper: 750-1500 (svensk gennemsnit 240-300) 

Kontor, hårdt gulv: 80 – 240 (svensk gennemsnit 220-375) 

Kontor, tekstilgulv: 190 – 600 (svensk gennemsnit?) 

Klasselokale:  195 – 400 (svensk gennemsnit 250-450) 

Toilet: 20 – 65 (svensk gennemsnit 40-50) 

LEKTIONS: Rengøringskapaciteten varierer meget. Det er svært at give en generel rengøringstid for 
forskellige lokaletyper. Når vi producerer nøgletal ud fra, hvor snavset der er inden rengøring, og hvor 
rent det skal være bagefter, bliver spændet stort alt efter valget af kvalitetsniveau. Dette bør tages i 
betragtning ved beregning af rengøringstider og tilbud. 

Note:  Ovenstående tal er forbundet med visse betingelser og bør ikke bruges som grundlag for 
beregning af rengøringstid i andre situationer. 

5 ANDRE RESULTATER 

I løbet af tidsstudierne blev mange andre fund bemærket. De er alle velkendte i teorien, men sker også 
stadig i virkeligheden. 

Rengøring af efterslæb 
Der må ikke være et rengøringsefterslæb i begyndelsen af en kontraktperiode. Så vil det være umuligt 
for tjenesteudbyderen at opfylde de fastsatte kvalitetskrav. 

LEKTIONER FOR  SERVICEKØBEREN Kvalitetsinspektion skal foretages i begyndelsen af 
kontraktperioden for at sikre, at kvalitetsniveauerne i lokalerne svarer til de kvalitetsprofiler, der er 
defineret i kontrakten. 

Hvis der er et rengøringsefterslæb, skal kvalitetsprofilerne opnås før eller umiddelbart efter 
begyndelsen af den nye kontraktperiode, f.eks. ved grundig rengøring.  Dette er også kravet i INSTA 
800-standarden (kapitel 9). 
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Knowhow og færdigheder betyder noget 
Når rengøringsassistenten klarer Insta 800's kvalitetsspecifikationer og har tilstrækkelig kompetence, 
opnås den aftalte rengøringskvalitet på meget kortere tid. 

Figur 12. Et eksempel på virkningen af knowhow og færdigheder til rengøringseffektivitet , når 
rengøringsmedarbejderen havde både rengøring og INSTA-uddannelse, kun instruktion til INSTA-
standard og uden INSTA-instruktion og rengøringsuddannelse. 

 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  I udbuddet skal du også  angive de Insta-kvalifikationer, der 
kræves af rengøringsassistenter. 

FOR SERVICEUDBYDEREN Træn rengøringsassistenterne, giv feedback og overvåg ekspertisen. 

Urenhedstyper  adskiller sig og påvirker rengøringstiden 
Typen af tilsmudsning varierer mellem rumtyper, objektgrupper og dage. Type tilsmudsning påvirker 
også rengøringstiden.  Der er brug for forskellige former for rengøringsmetoder, f.eks. hvis vi 
sammenligner, hvordan man fjerner små akkumulerede kalkophobninger med fingermærker på 
toiletter. 

Nogle eksempler på forekomst af urenhedsgruppe 1 i forskellige rumtyper og kvalitetsniveauer før 
rengøring. 

Figur 13. Antal ophobninger af urenheder på Tg (tilgængelig) og Stg( svært tilgængelige) områder på 
forskellige objektgrupper og rumtyper. 

0,26

0,32

0,39

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

AC 5 educated AC5 with instr., no edu AC 5 without instr. and edu

Quality level BC 3 to quality level AC 5



22 
 

 

 

 

 

 

0
50

100
150
200
250
300
350

A NA A NA A NA A NA

Waste and loose dirt Dust Stains Total amount of soiling

Corridors, quality level before cleaning 0

Walls Furniture and fixtures Floor

0

50

100

150

A NA A NA A NA A NA

Waste and loose dirt Dust Stains Total amount of soiling

Stairs, Quality leve before cleaning 0 

Walls Furniture and fixtures Floor

0
5

10
15
20
25
30
35

A NA A NA A NA A NA

Waste and loose dirt Dust Stains Total amount of soiling

Office, textile floor, quality level before cleaning 3

Walls Furniture and fixtures Floor



23 
 

 

 

 

 

 

LEKTIONER FOR TJENESTEUDBYDEREN Analyse af tilsmudsning kan hjælpe med at planlægge 
rengøring og vælge de rigtige metoder. Nøglefærdigheder for rengøringsmedarbejderen er at 
identificere snavs og vælge metode i overensstemmelse hermed. 
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Type tilsmudsning påvirker  kundeoplevelsen  af rengøringskvaliteten 
Hvis der er overfladesnavs eller anden "gammel" tilsmudsning, betragter kunderne rummet som mere 
snavset, end hvis der kun var løst snavs eller støv. 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  En tilstrækkelig kvalitetsfrekvens er nødvendig. 

FOR SERVICEUDBYDEREN Korrekt vedligeholdelsesrengøring med tilstrækkelige frekvenser, 
rengøringsmetoder, kvalificeret personale og rationel tidsplan er nødvendig. F.eks. Når man lægger 
rengøringsplaner, er det værd at overveje, om det er muligt at planlægge rengøring til fredage i stedet 
mandag morgen. 

Overvej kvalitetsniveauer på toiletter 
I små inspektionsenheder, eller hvis du deler et toilet til mindre inspektionsenheder, tillader 
kvalitetsniveau 3 meget tilsmudsning. 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  For toiletter i disse tilfælde bør du overveje at vælge 
kvalitetsniveau 4 eller 5. Kvalitetsniveau 3 kan være et tilstrækkeligt niveau for større toiletter, som 
ikke er opdelt i mindre inspektionsenheder. 

Rengøringsarbejde kan være ineffektivt 
Det kan godt være, at det målrettede kvalitetsniveau  ikke er nået. Spor efter mopning eller aftørring, 
løst snavs eller pletter på overfladerne.  

Årsagerne til de dårlige resultater i gulvrengøring kan f.eks. være, at moppen skulle have været skiftet 
under rengøringen af lokalet for at kunne binde alt snavset. Moppeteknikken kan være forkert eller ikke 
den bedste i den situation, eller gulvet  rengøres med et snavset redskab. Også valget af 
rengøringsmetode eller redskab kan være forkert.  

I disse tilfælde udføres rengøringsarbejde, men tiden bruges  forgæves. 

LEKTIONER FOR TJENESTEUDBYDEREN Professionelle rengøringsmedarbejdere er vigtigt. Hvis det ikke 
er tilfældet, skal arbejdsgiveren give gode enkle instruktioner, vejledning, træning og opmuntrende 
feedback til medarbejderen for at nå målet. 

LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  Forlang at rengøringspersonalet har tilstrækkelige faglige 
færdigheder og kendskab til INSTA 800. 

Overrengøring kan ske 
Det er ikke særlig nemt at rengøre til et bestemt kvalitetsniveau, især til kvalitetsniveau 3, mere 
tilsmudsning efter rengøring accepteres sammenlignet med kvalitetsniveau 4 og 5. Det er meget let at 
komme til at gøre for meget rent.  

LEKTION FOR SERVICEUDBYDEREN Det er vigtigt, at rengøringsmedarbejderen er bekendt med INSTA 
800-kvalitetsniveauer og ved, hvilken slags rengøringsindsats der er nødvendig for at nå de i forskellige 
kvalitetsniveauer. Kvalitetsinspektioner udført af rengøringsassistenter selv er lærerige og 
anbefalelsesværdige. 

Mængden af jord i kvalitetsniveau 0 kan variere meget 
Hvis et gulv f.eks. har meget løst snavs, kan kvalitetsniveauet i alle tilfælde være 0, men mængden af 
jord kan være dobbelt eller endnu mere. 
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LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  Det sparer omkostninger og skåner overflader, hvis der træffes 
foranstaltninger for at forhindre snavs i at komme ind i lokaler. Kvalitetsfrekvensen bør overvejes i 
meget snavsede rum. 

Overdosering af rengøringsmiddel 
En overdosering af rengøringsmiddel kan føre til ophobning af rengøringsmiddelrester 
på overfladen og danne fladesnavs. 

LEKTION FOR TJENESTEUDBYDEREN Den korrekte dosering af rengøringsmidler skal 
verificeres ved at træne rengøringsassistenterne omhyggeligt og sørge for 
doseringsudstyr. Det er også vigtigt at vælge rengøringsmetoder baseret på 
tilsmudsning. 

Tilstand af overfladematerialer 
Tilstanden af overfladematerialer påvirker rengøringen. Hvis en overflade er slidt, kan 
det være umuligt at rengøre den ordentligt eller endda se, om overfladen er snavset. 

LEKTION FOR ALLE PARTER I starten af kontrakten er det godt at aftale, hvordan man 
inspicerer slidte overflader. 

Mængden af møbler 
Det kan være godt at overveje mængden af møbler i et rum, når du fastlægger kvalitetsniveauer. 

LEKTIONER FOR  SERVICEKØBEREN Hvis der kun er få møbler i et rum, anbefales det at lægge  et 
højere kvalitetsniveau end i andre rum af samme type. Ellers vil møblernes renlighed efter rengøring 
ikke være på det ønskede niveau, fordi kvalitetsniveauet accepterer en vis mængde snavs afhængigt af 
rummets størrelse, og ikke på mængden af møbler. 

Hvis lokalet er højt/tæt møbleret, tager rengøring mere tid. Eventuelle ekstra ting, især på de forkerte 
steder, vil øge rengørigstiden. 

Fjern pletter fra væggens dagligt 
Det er fornuftigt at fjerne pletter fra væggene dagligt eller så ofte som rummet rengøres. Ellers 
fastgøres pletter let til overfladen, så det er vanskeligere at fjerne pletterne. 

LEKTION FOR TJENESTEUDBYDEREN Vær opmærksom på dette i rengøringsinstruktionerne. 

Mulighed for at fjerne tilsmudsning ved rengøring 
Det er ikke altid indlysende, om tilsmudsningen kan fjernes med vedligeholdelsesrengøringsmetoder, 
f.eks. Sorte pletter på gulvet.  Det er også nødvendigt at skelne mellem, hvilket snavs der overhovedet 
kan fjernes (ref. til INSTA 800-standarden, 3.2.5). 

LEKTION FOR ALLE PARTER Kalibrering af tilsmudsningstyper er nødvendig. 

Rengøringsmetoder betyder noget 
Hvis kvalitetsniveauet ikke er nået, er der måske gjort en indsats for at løse situationen ved at øge 
rengøringstiden. Dette svarer ikke selvsagt til kvaliteten af rengøringen. 
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LEKTION FOR SERVICEUDBYDEREN Brug af forkerte rengøringsmetoder kan øge kvalitetsproblemerne, 
f.eks. ved at skabe rester af rengøringsmiddel på overflader og forårsage fladesnavs. 

Urenhedstype påvirker valget af rengøringsredskaber og metoder. Træn rengøringsmedarbejderne i at 
vælge de bedste redskaber og de bedste metoder i forskellige situationer. 

Renhed af rengøringsklude og redskaber betyder noget 
Mikrofiberrengøringskludens tilstand påvirker dens rengøringsevne. 

LEKTIONER FOR TJENESTEUDBYDEREN Det anbefales at kontrollere rengøringskludens tilstand  
regelmæssigt. En slidt rengøringsklud bruger unødvendig arbejdstid. Det er mere omkostningseffektivt 
at få nye klude end at rengøre med ineffektive klude. 

Dårligt samarbejde med ejendommens vedligeholdelse kan give problemer 
med rengøringen 
F.eks. gør dårlig belysning det vanskeligt at rengøre effektivt. Beskadigede eller ødelagte enheder kan 
forårsage ekstra tilsmudsning. 

LEKTION FOR ALLE PARTER Godt samarbejde med ejendommens vedligeholdelse er nødvendig. Sørg 
for, at alle involverede har oplysninger om  hvor de skal melde f.eks. ødelagte lamper, toiletter ude af 
drift eller andet. Ejendomsvedligeholdelsesafdelingen skal straks svare på en 
vedligeholdelsesanmodning. 

Belysningen i rummet påvirker rengøringen 
LEKTIONER FOR SERVICEKØBEREN  Sørg for, at der er de rette lysforhold på  rengøringstidspunktet. 
Bemærk, at inspektionen skal udføres under de samme betingelser som rengøringsmedarbejderen har 
haft under rengøringens udførsel.  (Ref. INSTA 800-standarden, 7.1.1) 

6 KONKLUSIONER 

Disse tidsmålinger har vist de mange faktorer, der påvirker rengøringen  og rengøringstiden. Det er 
indlysende, at både tilsmudsning og   kvalitetskravet er af stor betydning, men effekten på rengøringen 
og rengøringstiden varierer efter lokaletype. Både rengøringsmedarbejderens færdigheder og 
rengøringsfirmaets knowhow har også stor indflydelse. Målingerne fremhævede vigtigheden af at forstå 
kernen i standarden, identificere snavs og have rengøringsekspertise. 

Måleresultaterne og resultaterne kan bruges som en vejledning, når man planlægger kvalitetskrav, men 
under hensyntagen til, at hver sag er unik. 

På grundlag af disse målinger og ved at kombinere alle resultaterne kunne det konkluderes som et 
skøn, at der er behov for 10-30 % mere tid til rengøring, hvis det fastsatte kvalitetsniveau stiger med et 
niveau afhængigt af tilsmudsning og type af lokaler. Dette kræver, at rengøringen optimeres ved at tage 
højde for mængden af snavs inden rengøring og det ønskede kvalitetsniveau. Som følge heraf vil under- 
og overrengøring ikke ske. 

Alle målinger blev foretaget i virkelige situationer. Det er tydeligt, at dette forårsagede variation i 
resultaterne. Men som sådan svarer det til reelle situationer i det daglige arbejde i rengøringsbranchen. 
Rengøringsservice er ikke et standardprodukt, men vores forskningsresultater viser, at vi med INSTA 
800-standarden er i stand til at udvikle rengøringsservicen og industrien. 
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Annex 1.  Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 
 

Klasseværelser (Universitet) 

 

Kvalifikationer 

Rengøringsmedarbejder: 
EQF niveau 3 
Vejleder niveau 4 
Inspektør: 
INSTA 800  vidensniveau 3, Vejleder 
niveau 4  
INSTA 800 vidensniveau 4 

 

Anvendte redskaber, klude og mopper 

    

 

 

MicronHurtig 
rengøringsklud 

Multiafstøver MiraClean 
svamp 

Sanifix smal 
hygiejnisk børste 

Vileda 
Hygiejnebørste 

Swep Duo 
MicroCombi 50 
cm 

Let fugtig og 
fugtig aftørring 
af møbler 

Støv fjernelse, 
både fugtig og 
tør 

Rengøring 
af 
snavsede 
overflader 
og fjernelse 
af pletter 

Til rengøring  rundt 
om armatur og på 
smalle steder 

Rengøring af  
vasken 

Fugtig og fugtig 
mopping af 
gulve 

  

Lokale størrelse: 
33 – 35 m2 
Gulvmateriale: 
Plastfliser med polering 
Vægmaterialer: 
Malet 
Møbler materialer: 
12 borde, inklusive lærerne 
23 stole 
Whiteboard  
Wire "tunneler" på væggene 
Udfordringer: 
Bordene er organiseret virkelig tæt 
sammen, hvilket gør det svært at nå 
under dem. 
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag 
Bordflader 
Stole 
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Bilag 1. Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 
 

Korridorer (skole) 

 

 

Kvalifikationer 

Renere: 
Specialiseret erhvervsmæssig 
kvalifikation i rengøring 
(rengøringstekniker) 
Erhvervserfaring siden 2005 
Inspektør: 
INSTA 800, personcertifikat, vidensniveau 
4 

 

Anvendte værktøjer 

       

Micron 
Hurtig 
rengørings-
klud 

Swep 
Duo 
inventar 
moppe 

MiraClean 
svamp 

Swep Duo 
MicroTech 75 
cm 

Swep Duo 
MicroCombi 
50 og 75 cm 

Swep 
squeezeemop 
50 cm 

Taski 855 
skrubber 
tørretumble
r 

Let fugtig 
og fugtig 
aftørring af 
møbler 

Let fugtig 
og fugtig 
aftørring 
af møbler 
og vægge 

Fjernelse 
af pletter 

Tør og fugtig 
mopping af 
gulve 

Let fugtig og 
fugtig 
mopping af 
gulve 

Let fugtig og 
fugtig mopping 
af gulve 

Gulv 
rengøring 

 

Værelsets størrelse: 
68 – 70 m2 
Gulvmateriale: 
Plastfliser med polering 
Vægmaterialer: 
Mursten 
Malet træ 
Malet beton 
Møbler materialer: 
Lakeret træ 
Malet træ og metal 
Imiteret læder 
Udfordringer: 
En masse søjler, hjørner 
Slidte overfladematerialer (stativer) 
Murstens vægge 
En slidt  gulvpolering  
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag 
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Bilag 1. Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 

Kontorer, hårdt gulv (Universitet) 

Kvalifikationer: 
Rengøringsmedarbejder: 
EQF niveau 3 
Vejleder niveau 4 
Inspektørs: 
INSTA 800  vidensniveau 3, Vejleder 
niveau  4 
INSTA 800 vidensniveau 4 

 

 

Anvendte værktøjer 

   

 
MicronHurtig 
rengøringsklud 

MicroPlus 
interiørmoppe 

MiraClean svamp  

Let fugtig og fugtig 
aftørring af møbler 

Damp og de fleste 
aftørring of brædder og 
møbler 

Fjernelse af pletter Rengøring af gulvet 

  

Lokalestørrelse: 
9 – 11 m2 
Gulvmateriale: 
PVC 
Vægmaterialer: 
Malede vægge  
Møbler materialer: 
2 skriveborde 
2 kontorstole 
2 besøgende stole 
6 reoler 
Udfordringer: 
En masse ting på bordene. Bag bordene 
er der radiatorer og vindueskarme, og 
det er svært at komme dertil for at 
rengøre.  Det er også svært at komme i 
nærheden af gulvlister. 
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag, kontakter, stole 
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Bilag 1. Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 

Kontorer, tekstilgulv (Kontorbygning) 

 

 

 

Kvalifikationer 

Rengøringsmedarbejder 
Fem års rengøringserfaring. Ingen Insta 
uddannelse, men uddannet I august og 
september til INSTA 800 niveau af viden 
2 
Inspektør: 
Vidensniveau 3 

 

Anvendte værktøjer 

   

 
Micron Hurtig 
rengøringsklud 

MicroPlus 
Interiørmoppe 

MiraClean svamp Støvsuger, activa HT25.0 
af Hygienteknik AB 

Let fugtig og fugtig 
aftørring af møbler 

Fugtig aftørring  af 
tavler og møbler 

Fjernelse af pletter Støvsugning af gulvene. 

 

  

Lokalestørrelse: 
14 m2 
Gulvmateriale: 
Tekstil tæppe 
Vægmaterialer: 
Malede vægge og noget glas i væggen 
Møbler materialer: 
På hvert kontor er der  
2 skriveborde 
2 kontorstole 
1 lænestol 
2 arkivskabe 
2 kasseskabe 
Udfordringer: 
Meget papir på skriveborde og 
opbevaring på gulvet 
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag 
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Bilag 1. Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 

Trappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikationer 

Rengøringsmedarbejder: 
Baltic kvalitetsspecialist 
Inspektør: 
Eksamen niveau 4 

 

 

 

Anvendte værktøjer 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lokalestørrelse: 
14,3 – 14,6 m2 
Gulvmateriale: 
Gråt sikkerhedsgulv 
Vægmaterialer: 
Malet 
Møbler materialer: 
Ingen 
Udfordringer: 
Svært at se, om gulve er snavsede på 
grund af gulvets farve, hvis de kun er 
støvede. 
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag 
Gelænder 

  

Micron Hurtig 
rengøringsklud 

Swep Duo 
MicroCombi 50 og 75 
cm 

Tør, fugtig aftørring af 
vægge, kontaktflader 

Let fugtig og fugtig 
mopning af gulve 
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Bilag 1. Dokumentation af rum, udstyr, rengøringsmidler og inspektører 

Toiletter (Universitet) 

 

Kvalifikationer 
 

 

Anvendte værktøjer 

    

 

 

Micron Hurtig 
rengøringsklud 

Multistøver MiraClean 
svamp 

Sanifix smal 
hygiejnisk børste 

Vileda 
Hygenbrush 

Swep Duo 
MicroCombi 50 
cm 

Let fugtig og 
fugtig aftørring 
af møbler 

Støv fjernelse, 
både fugtig og 
tør 

Rengøring 
af snavsede 
overflader 
og fjernelse 
af pletter 

Rengøring omkring 
armatur og smalle 
steder. 

Rengøring af 
vasken 

Let fugtig og 
fugtig mopping 
af gulve 

 

Lokalestørrelse: 
1,3 – 5,4 m2 
Gulvmateriale: 
Keramisk flise 
Vægmaterialer: 
Keramisk flise 
Møbler materialer: 
Et toilet 
En vask 
Et metalstativ på væggen 
Et par handicappede armstøtter 
Toiletpapir- og håndklædedispensere. 
Udfordringer: 
Fugerne mellem fliserne samler snavs 
Dårlig belysning 
Ofte berørte overflader: 
Dørhåndtag 
Kontakt  
Handicaparmlæn 
Udskylsknap toilet 
Toiletsæde 

Rengøringsmedarbejder: 
Rengøringsmedarbejder 1 
Inspektør: 
INSTA 800  vidensniveau 3, Vejleder 
niveau 4  
INSTA 800 vidensniveau 4 


