
 

 

 

         

 

Implementationen av Tork EasyCube® har 

minskat antalet städrundor från 90 till 68 per dag 

på Unilevers huvudkontor  

 

Efter implementeringen av Facility management-systemet Tork EasyCube®, minskade 
antalet städrundor samtidigt som tillgängligheten av pappershanddukar och toalettpapper 
ökade till 100%. Med hjälp av sensorteknik och uppkopplade enheter ger tjänsten 
information i realtid om städ- och påfyllningsbehov, vilket ger effektiv städning med 
konsekvent hög kvalitet. 

Unilevers huvudkontor i Tyskland öppnade 2009 och är placerad i Hamburgs nyutvecklade 
hamndistrikt. På kontorets toalettutrymmen kan det sammantaget vara upp till 5000 besökare per 
dag eftersom det även finns allmänna utrymmen i anläggningen. Tack vare Tork EasyCube® har 
det blivit mycket lättare för Sodexos Facility management team att leverera hög städkvalitet på ett 
effektivt sätt. 
 

Dagliga städrundor minskade med 25% 

Christiane Doms, platschef för Sodexo på Unilevers kontor, berättar att den datastyrda städningen 
har eliminerat onödiga städrunder samtidigt som tillgången till tvål, pappershanddukar och 
toalettpapper har ökat till 100%. "Uppkopplade enheter i hela byggnaden samlar data om 
refillnivåer och besöksantalet. Vår städpersonal får tillgång till informationen genom den 
lättanvända applikationen Tork EasyCube®, som berättar exakt var de behövs. Tack vare 
behovsbaserad städning undviker vi onödiga dispenserkontroller och ligger alltid steget före." Den 
tid som sparas genom att minska antalet städrundor från 90 till 68 per dag kan användas till andra 
städuppgifter och gör det möjligt att leverera en högre kvalitet till kunderna. Dessutom har 
städpersonalens arbete blivit mindre stressigt och mer meningsfullt eftersom de kan fokusera på de 
uppgifter som verkligen gör skillnad. 
 

En ny digital era inom facility management 
 
När man tittar tillbaka på åtta månaders arbete med Tork EasyCube® hos Unilever, säger chefen för Städ & 
Infrastruktur hos Sodexo, Marc Mrotzek, att användandet av ”Internet of Things” har visat sig vara mycket 
effektivt när det gäller att leverera tjänster inom facility management. "Som ett ledande företag inom facility 
management söker vi ständigt efter nya innovationer för att optimera de tjänster vi erbjuder våra kunder och 
öka deras livskvalitet. Tork EasyCube® har gjort det möjligt för oss att både förbättra kundnöjdheten och att 
öka effektiviteten." Även på Unilever ses införandet av datastyrt städning som en framgång. "Vår främsta 
prioritet är att säkerställa att våra anläggningar uppfyller högsta standard för våra anställda. Med Tork 
EasyCube® har vi uppnått detta mål och alla våra övriga mål, såsom effektivitet. Våra förväntningar 
överträffades definitivt ", avslutar Rainer Ringler, Workplace Services, Unilever. 
 

https://www.multivu.com/players/sv/8302851-tork-easycube-software-unilever-hq/ 
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Bilder 

Bild 1 

 
På Unilevers kontor i Hamburg, säkerställer Tork EasyCube® att upp till 5.000 toalettbesökare per dag 
alltid kan lita på högsta städkvalitet 
(Bild: Tork) 
 
Bild 2 

 

Chefen för Städ & Infrastruktur hos Sodexo, Marc Mrotzek, säger att införandet av Tork EasyCube® har gjort 
tjänsteleveransen mer effektiv och förbättrat kundnöjdheten. (Bild: Tork) 

 

 

Bild 3 

 
 

Besöksräknare och sensorer i dispensrarna tillhandahåller realtidsinformation om städbehoven i en lättanvänd 
webbapplikation. (Bild: Tork) 

 



 

 

 

         

 

 

 

Image 4 

 
Christiane Doms, platschef för Sodexo: ”Vi har minskat antalet städrundor från 90 till 68 per dag samtidigt som 
tillgången till tvål, pappershanddukar och toalettpapper har ökat till 100%” 

 

 

 

 

Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsobolag som ökar människors välbefinnande genom 
våra produkter och lösningar. Namnet Essity är en utveckling av de engelska orden essentials och 
necessities, nödvändigheter i vardagen. Vår hållbara affärsmodell sätter värdeskapande för 
människor och miljö i centrum. Försäljning sker i cirka 150 länder under de globalt ledande 
varumärkena TENA och Tork samt andra starka varumärken såsom Jobst, Leukoplast, Libero, 
Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda och Zewa. Essity har omkring 48 000 medarbetare 
och nettoomsättningen 2017 var cirka 109 miljarder kronor (11,3 miljarder euro). Huvudkontoret 
ligger i Stockholm och bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök 
www.essity.com. 

http://www.essity.com/

