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Sodexo

Sodexo er et av de større renholds- og serviceleverandørene i Europa. Sodexo har også vært vår første samarbeidspartner utenfor Norge 
som har satset på CleanPilot. De valgte å satse på bruk av CleanPilot hos en stor og viktig kunde. Etter 6 måneders prosjekt sitter de med 
spennende erfaringer om hvordan renholdere, ledere og kunde erfarer CleanPilot, og de har besluttet seg for å satse på CleanPilot i full 
skala hos kunden.  

Hør Charlotta Moore og Pia Hedman-Modig, henholdsvis Systemspecialist Städ Service Operation Nordics og Project Manager 
Operational Development i Sodexo Sverige, fortelle om erfaringene.

Pia Hedman-Modig 
Project Manager Operational Development 

Sodexo



Sodexo – FM-leverandør med 
suksess  
Datec konferansen 1-2 november 2016



Vilka är vi?
Charlotta Moore  
• Systemspecialist städ – Funktionsansvarig för bl.a. 

Jonathan Clean och CleanPilot, dvs. har hand om 
kravställning, support och utbildning. 

Pia Hedman-Modig 

• Projektledare - Driver utvecklings- och förbättringsprojekt 
inom Soft FM på Sodexos uppdrag för AstraZeneca i 
Norden.



Sodexos tjänsteutbud

SERVICE MANAGEMENT
Fastighetstjänster Måltider & Vending Städtjänster

Arbetsplatstjänster Möten & Events Logistik & Transport
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Nyckeltal Sodexo globalt

420 000 
medarbetare

19:e  

största 
arbetsgivaren  

i världen

75 miljoner  
tar del av 

vår service 
varje dag

32 000  
uppdrag

80 
länder

19,8  
miljarder euro 
i omsättning 



BETTER TOMORROW PLAN

Vårt sociala och miljömässiga ansvarstagande

Vår plan för Corporate Social Responsi-
bility (CSR), som beskriver vårt sociala 
och miljömässiga engagemang inom fyra 
prioriterade områden.

Bidra till 
lokala samhällen

Utveckla våra 
medarbetare 
och främja 
mångfald

Främja närings-
riktiga måltider, 
hälsa och väl- 

befinnande

Skydda 
miljön



• Följa leveransen i realtid  
• Statistik och rapporter 
• Underlag för bättre planering 
• Utföra digitala kvalitetskontroller  

enligt INSTA 800 
• Höja statusen för våra medarbetare 
• Underlätta för vikarietillsättning  

och nyanställda

Sodexos behov på AstraZenica



Varför valde Sodexo CleanPilot?
• Visar ritningar 
• Tidsregistrering 

• Framtida möjligheter 
• Kontroll på avvikelser och 

extraarbeten  
• Information från Jonathan Clean 
• Datec lyssnade och ville samverka



Kort om projektet

• Våren – Pilotprojekt på 1 site på 79 300 kvm 
med 4 ledare och 20 lokalvårdare. 

• September – Implementering på övriga 2 siter 
med 7 ledare, 102 500 kvm och 55 lokalvårdare. 

• Oktober – Testat leverantörsportalen.  
• Vinter – Introducerar kundportalen för 

AstraZenecas FM-organisation. 



• Förändringar och tillägg kan kommuniceras 
• Alla klickningar ger städstatus och tid 
• Följa rummens status i realtid 
• Digital kvalitetsmätning 
• Snabb återrapportering till kund 
• Uppföljning

Resultat för Sodexo (1/2)



• Höjd status 
• Kontakt med arbetsledning 
• Extraarbete, förbättringar  

och avvikelser 
• Snabbare introduktion av  

medarbetare och vikarier 
• Bättre planerade städområden

Resultat -  Sodexo (2/2)



• Rapporter: kvalitetskontroller, 
avvikelser, extra arbeten  

• Snabb återkoppling vid felanmälan 

• Möter kundens krav på teknikstöd 

• Och det senaste – Kundportalen

Resultat - AstraZeneca



Viktiga lärdomar!
• Informera!  
• Ledare på plats  
• Följa upp! 
• Hur klickar lokalvårdarna? 
− Luckor i tidsregistreringen?  
− Är man på plats där man klickar? 
− Stämmer totala registrerade tiden med beräknad? 

• Återkoppla snabbt till aktuell lokalvårdare 
• Enkät  
• Repetera! 



Projektsamarbetet med Datec
Under hela projektet  

upplevde vi att  
Datec lyssnade på oss,  
ställde bra frågor och  

föreslog lösningar på de  
behov vi hade. 

TACK! 


