
Scenario
Holger jobbar på en pannkaksfabrik. Där han jobbat i många år, om han tänker efter så i 
närmare 15 år. Så ingen kan påstå att han inte känner till företaget, han kan det mesta. Hans 
uppgift på företaget är att städa maskinerna och lokalerna de befinner sig i, dessutom är han 
chef över städavdelningen. På hans jobb ställs höga krav på hygien då företaget befinner sig 
inom livsmedels industri.
 
Holger och kollegan Otto jobbar natt, dom går på sitt pass 22.30 och av 06.00. 
När dom kommer till arbete går de och byter om i omklädningsrummet. När de jobbar har 
dom på sig ett blått arbetsställ, gummistövlar, gummihandskar och mössa. Inga smycken och 
klockor tillåts och händerna måste tvättas i desinfektion medel, vilket reducerar sjukdomsal-
strande organismer. Holger och Otto städar lokalen där pannkakor, crêpes och raggmunkar 
tillverkar och det finns fyra maskinlinjer. 

Städningen börjar med att Holger stänger av alla maskiner. Ibland stängs de av samtidigt, 
ibland successivt. Men idag stängs de av samtidigt. Efter det plockar de undan pallar, tillbehör 
och andra lösa föremål. Detta för att lättare komma åt och spola överallt. Mesta av yttre städ-
ningen av maskinerna sker manuellt, städningen av maskinerna invändigt sker per automatik. 

Holger och Otto går till ett rum där dom förvara de mobila högtryckstvättarna. De förvaras 
där för att de inte får stå ute i produktionen då enheten innehåller två kemdunkar. Kem får inte 
finnas lokaler där det produceras livsmedel. Holger och Otto har varsin mobil tvättutrustning 
och de båda enheterna är skräddarsydda efter sina ändamål. Tvättutrustningen rullas ut i 
lokalen och de två kollegorna delar upp sig för att börja städningen av varsin maskinlinje. 
Då utrustningen är på plats kopplas el och vatten till. Nu börjar Holger och Otto genomföra 
grovrengörningen, maskinerna plockas isär för att underlätta städningen av dom. Då maskin-
erna blir kalla vid avstängning så måste städningen påbörjas så fort som möjligt. Detta för att 
undvika att matresterna torkar in och blir svåra att få bort.

Det tar runt en och en halv timme för Holger och Otto att genomföra grovrengöringen på 
varje maskinlinje. Grovrengöring innebär att de städar med hjälp av vatten som de spolar med 
tryck. Olika munstycken används, beroende på vilken del av maskinen som rengörs. Ibland 
kan det vara svårt att komma åt och då krävs ett längre munstycke. 

Den mobila rengöringsenheten har en slang på 25 meter, därför behöver inte Holger och Otto 
flytta runt utrustningen speciellt ofta. De kommer åt smidigt och lätt med hjälp av att den är 
flyttbar. Golvet i lokalen lutar för att underlätta avrinning, därför låser Holger och Otto hjulen 
på utrustningen så den inte åker iväg. När allt är avtvättat öppnar Holger alla golvbrunnar så 
att matrester och smuts rinner ner i brunnarna när sedan golvet spolas av. Korgarna i brun-
narna töms sen av Otto.

Nästa steg för Holger och Otto är att skumma maskiner och lokalen, detta innebär att dom läg-
ger på ett lager med kem, för att matrester och bakterier ska avlägsna. Skumningen går fort, 
ungefär 15 minuter. De går bort till sina enheter, bytar munstycket på slangen och vrider på 
kemkranen. Holger klagar lite till Otto att han tycker att trycket i skummaren är lite för dåligt. 
De lägger på skummet på alla ytor, golv och en bit upp på väggarna. Sedan ska kemen verka i 
minst 15 minuter. Då passar Holger på att ta en skrubb borste som hänger på
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utrustningen och börjar skrubba bort en fläck på golvet. Viss smuts sitter så hårt att det är ända 
sättet att får bort det. Otto fortsätter med nästa maskin i väntan på att kemen ska verka. 

När städningen påbörjades i början av arbetspasset så plockades maskinerna isär och lösa 
föremål togs bort. Dessa placerades på ett bord för kunna rengöras och sen skummas. Otto går 
bort till bordet och börjar skumma delarna. allt vatten som används har en ljummen temper-
atur, så att det blir rent. 

När allt nu är skummat så stänger Holger och Otto av kemkranen. Bara vatten kommer att an-
vändas i nästa fas av städningen och munstycket byts igen. Nu används högtryck för att skölja 
av allt skum. När de använder sig av högt tryck så blir det en så kallad skrubb effekt när dom 
städar.

Sist så lägger de på desinfektions medel som sedan sköljs bort med vatten. Desinfektions 
medel finns i en dunk som finns på den mobila tvättutrustningen. När de applicerar desinfek-
tions medel måste Holger och Otto byta munstycke igen och slå till kranen till medlet. Efter 
avspolningen så skrapas alla ytor och golv för att få bort allt vatten.  
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