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Inledning  

Det har länge varit viktigt att kartlägga de hygieniska riskerna i ett restaurangkök, men få vet hur 

det ser ut på hotellrum. Kartläggningar har gjorts på vad gäster först lägger märke till och 

städningen är en av dem. Frågan är om man kan göra en HACCP-plan, Hazard Analysis and 

Critical Control Point för hotellrum. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och i förekommande fall avslöja den dolda smutsen som 

finns i nystädade hotellrum samt att undersöka om man kan göra en HACCP-plan för hotellrum. 

Metod och material 

Bakterieprov togs för att kunna analysera vad som finns kvar när rummet anses som rent. Tio 

mätpunkter har valts ut i rummet, provtagningen har skett på fem hotell, tre rum på varje hotell. 

För att kunna se den dolda smutsen i badrummen har en UV-lampa använts. 

 

Resultat 

Proverna visar att sängkläderna är relativt rena i jämförelse med fjärrkontroll, telefon och 

områdena i badrummen. Men hjälp av UV-lampan syns att hotellen inte bara har missat fläckar 

runt tvåldispenser och toalettstol, utan också att städutrustningen är sliten och släpper damm. 

 

Slutsats 

Sängarna är renast på hotellrummen, fjärrkontroll och telefon smutsigast. Det är fullt möjligt att 

göra en HACCRP-plan för hotellrum  

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

Det finns mycket forskning och diskussioner om livsmedelshygieniska risker i kök. Men det 

verkar som att ingen tänker på vad som göms i hotellrummen. 

Redan 1879 drog Elias Heyman slutsatsen att inomhusmiljön är viktig för hälsan (Wålinder, 

Robert, Norbäck, Wieslander, Smedje, Erwall & Venge, 2009). På 1960 talet skapades en 

HACCP – plan, Hazard Analysis and Critical Control Point för NASA:s astronauter. Detta för att 

undvika matförgiftningar i rymden med hjälp av olika kontrollpunkter (Aerospace Technology 

Innovation, 1998). I en amerikansk undersökning av Kimberly-Clark Professional från 2002 

säger 41 % av 618 tillfrågade hotellgäster att rummet ser rent ut, men förmodligen inte är det. 

Frågan är vad som finns kvar på hotellrummen när de är städade och om det går att skapa en 

HACCP–plan för hotellrum? 

2. Bakgrund 

Kapitlet handlar om synen på smuts, gästens upplevelse av hotellrummet samt om städning och 

hygien.  

2.1  Smuts 

 

”Vi vet inte vem som först upptäckte vattnet, men vi kan vara rätt så säkra på att det inte var 

fiskarna”.   (Lagerspetz, 2000.) 

Rent och smutsigt genomsyrar våra liv, men det finns brister i teoretisk reflektion runt ämnet. 

Det kan jämföras med att som gäst anlända till ett hotell med en fantastiskt fin byggnad, vackra 

rum och utsökt mat, men där det finns rött läppstift kvar på vinglaset eller en stor fläck på den 

fina sammetsmattan. Skulle du som gäst rekommendera det hotellet till någon eller skulle du 

stanna kvar längre? Absolut inte, ingen vill bo på smutsiga hotell (Chilton, 2004).  

En undersökning om smuts kunde lika mycket med rätta kallas en undersökning av vårt liv med 

smutsen. Smuts är någonting som ”inte ska finnas” där det finns. Men så snart smutsen placeras i 
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ett provrör och börjar analyseras då försvinner smutsigheten. Ämnet ska ju vara där det just 

placerades. Därför är det rent principiellt omöjligt att identifiera ett ämne som alltid är smutsigt 

(Lagerspetz, 2000). 

En amerikansk undersökning gjord av Kimberly-Clark Professional (2002) syftade till att avgöra 

vad som är ett rent hotellrum i gästens ögon. Nästan tre fjärdedelar av gästerna som deltog i 

undersökningen svarade att renligheten i badrummet var viktigast. Men en studie av Gu och 

Ryan som hade samma syfte med sin undersökning som Kimberly-Clark Professional visar att 

renligheten i sovrummet var viktigast (Gu & Ryan, 2008). När gästerna sedan fick frågan vad de 

helst vill ha när de kommer till hotellet intogs första platsen av ett rent badrum samt ett rent rum. 

Undersökningen visar att hotellrummets renlighet var viktigare än bekvämligheten och rum- eller 

hotellspecifika tillbehör. 618 vuxna personer deltog i undersökningen gjord av Kimberly-Clark 

Professional (2002) varav 84 procent inspekterade hur rent badrummet var. H. Hela 55 procent 

inspekterade badrummet inom 15 minuter efter ankomsten. När gästerna i undersökningen sedan 

fick frågan om vad de stördes mest av under sin vistelse svarade 28 procent smutsigt badrum 

eller hotellrum, följt av 23 procent illaluktade doft och 20 procent svarade trasig air condition 

eller ventilation. 41 procent svarade att även om hotellrummet såg rent ut var det förmodligen 

inte det (Kimberly-Clark Professional, 2002). 

   2.2 Städning 

Ordet hygien kommer från grekiskan och Hygeia som var gudinnan över hälsa. I modern tid 

används ordet hygien mest när man talar om renlighet (Jumaa, 2004). Enligt Chilton (2004) är 

huvudsyftet med städning att minska smittspridning, olycksfall och att minska 

allergiframkallande ämnen i vår miljö samt att öka trivselfaktorn. Ett dåligt underhållet golv slits 

snabbare än ett väl underhållet och bristande städning kan bidra till olägenhet för människors 

hälsa. Det finns ett antal risker vid bristfällig städning: 

 Damm, mögel, kvalster, pollen och bakterier. 

 Luftburna partiklar som inte fångas upp virvlar runt i rummet under aktivitet. 

 Infektionsämnen efter sjukdom, till exempel magsjukevirus finns ofta kvar på golv, ytor 

och kranar i våtrummen (Arbetsmiljöverket, 2001). 
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I en artikel av Wålinder m.fl. (1999) redovisas att en avhandling om skolmiljö gjordes redan 

1879 i Stockholm och där påpekade Elias Heyman hur viktigt det är med städning. Han påtalade 

också att ventilation är ett problem men samtidigt löser inte bättre ventilation hela problemet 

med att hålla en ren inomhusmiljö. De senaste årtiondena har det visat sig att det i skandinaviska 

skolor finns problem med allergier och damm orsakat av dålig städning. Undersökningen visade 

att mer frekvent städning var nödvändig (Wålinder m.fl. 1999). 

Enligt Arbetsmiljöverket (2001) beror städmetoderna på nedsmutsningsgrad och typ av smuts. 

Olika sorters golv och mattor kräver olika typer av rengöring. Fel metod på fel objekt kan 

innebära stora problem och risker samt ett försämrat resultatet. Det är också viktigt att beakta 

eventuellt behov av skyddsutrustning, inte bara för att skydda sig men även för att minska 

bakteriespridning (ibid). Plasthandskar är till stor hjälp för att minska risken för kontaminering. 

Bevis för att plasthandskar minskar risken för spridning av mikroorganismer finns i ett flertal 

studier (Jumaa, 2004).  Det är av stor vikt med rutiner och frekvenser, som väljs utifrån faktorer 

som kan variera från rum till rum. Det beror på hur mycket textilier, stoppade möbler, mattor, 

gardiner etcetera det finns i rummet. En fråga av stor vikt är att bestämma vilken kvalitet 

städningen ska hålla och under vilka förutsättningar (Arbetsmiljöverket, 2001). 

Vid regelbunden och så ofta återkommande städning som på hotellrum behövs endast ett fåtal 

rengöringsmedel, oftast räcker ett allrengöringsmedel med undantag för badrum där ett medel 

med lägre pH är nödvändigt. Viktigt när man handskas med alla typer av rengöringsmedel är att 

följa doseringstabellen noga. Att inte ta lite extra för att det ska bli renare. I långa loppet är det 

oekonomiskt och utsätter personalen för mer risker än nödvändigt. Städresultatet blir inte heller 

bättre med mer rengöringsmedel (Arbetsmiljöverket, 2001). 

   2.3 Hotellrummet 

Ett hotell ska tillgodose gästen med tak över huvudet, vila och mat. Ett hotellrum hyrs av en gäst 

och har dessförinnan varit uthyrt till många andra gäster. Hemma sover man ju inte på madrasser 

som andra sovit på eller i någon annans säng. Det är därför städningen på ett hotellrum är av så 

stor vikt, för att nästa gäst som hyr rummet inte ska hitta spår efter att någon annan sovit där 

(Florin, u å). Tidigare studier har visat att ”sjuka byggnadssyndromet” är kopplat till städrutiner. 
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En studie gjord 1980 visar att de stora danska rådhusen hade problem med makromolekyler av 

organiskt damm som orsakade ”sjuka byggnadssyndromen” (Wålinder m.fl., 1999). För att få en 

lättstädad lokal krävs planering redan vid ritbordet. Vid planering av hotellrum måste 

städpersonalen alltid has i åtanke. Också vilken städtid som ges per rum och vilken kvalité som 

ska upprätthållas måste beaktas (Hadyn & Ransley, 2004). Hotellrummet måste således planeras 

så att det möter hotellets krav på städkvalité och tidsanpassning. Möbleringen i rummet måste 

vara sådan att den underlättar för personalen. Badrummet måste hålla en extra hög städstandard 

eftersom ingen gäst accepterar ett smutsigt badrum (ibid). 

   2.4 Mikroorganismer 

Utan bakterier skulle människan inte överleva. Vart vi än går lämnar vi spår efter oss i form av 

bakterier och andra mikroorganismer. Vi plockar också upp de mikroorganismer andra 

människor och djur lämnar efter sig (Danielsson-Tham, 2011). Hygien är därför en viktig aspekt 

när det gäller städning. Nedan följer en rad mikroorganismer som kan finnas där människan 

varit: 

Stafylokocker finns på huden, slemhinnorna och i sår. Det är en tålig, icke-sporbildande bakterie 

som kan leva länge utanför kroppen (Rodrick & Schmidt, 2003). 

I familjen Enterobacteriaceae finns många arter som ingår i människans normala tarmflora. En 

del är farliga, till exempel salmonella och en del bryter ner den mat vi ätit. Denna grupp av 

bakterier kallas också koliforma bakterier (Danielsson-Tham, 2011). Närvaro av bakterierna kan 

tyda på färsk fekal förorening eftersom en del av arterna har svårt att leva utanför tarmen 

(Danielsson–Tham, 2010b). Enligt Rusin, Orosz-Coughlin & Gerba, (1998) sprids bakterierna 

vid toalettspolning med öppet toalettlock till andra ytor på toaletten. Gerba (1975) och Scott & 

Bloomfield (1985) visade att spolknappen, toalettstolen samt golvet ofta var kontaminerade med 

Escherichia coli och andra coliforma bakterier, den kontamineringen har troligen skett vid direkt 

överföring från spolningen av toaletten.  

Enterokocker hittar man också i avföring från människor och djur. Bakterien är värmetålig och 

används ofta som indikatorbakterie för bristande värmebehandling av kött och charkprodukter. 
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Ett problem är att enterokockerna ingår i mognadsfloran i fermenterade livsmedel såsom korvar 

och i mognadslagrade dessertostar. Därför kan man inte alltid med säkerhet veta om livsmedlet 

är ohygieniskt eller ej (Danielsson–Tham, 2010b). I lokaler och på utrustning indikerar de 

bristfällig rengöring (Danielsson-Tham, 2011). 

Totalantal aeroba mikroorganismer (bakterier, jäst- och mögelsvampar), är allt som växer i luft 

vid en viss temperatur, oftast 30 grader. I denna grupp ingår många av de livsmedelsförstörande 

bakterierna. Högt antal av dessa i livsmedel kan tyda på ohygienisk hantering eller olämplig 

förvaring (Danielsson–Tham, 2010a).  

Bacillus cereus är en sporbildande bakterie vars sporer finns överallt, alltifrån i kryddor och 

damm till bordsytor. Sporerna är mycket tåliga och lever i flera år i torftiga miljöer, till exempel i 

damm (Danielsson–Tham, 2010a). 

Exempel på virus är Norovirus samt förkylnings- och influensavirus. Vanlig smittväg för dessa 

är oral, dvs. de smittar genom att man får i sig virus från omgivningen då de ofta är luftburna. En 

annan smittväg för Norovirus är via livsmedel. Eftersom viruspartiklarna många gånger är 

luftburna och kan virvla upp från textilier och underlag är det personalen och gästen i rummet 

som kan utsättas och därigenom sprida viruset vidare (Danielsson–Tham, 2010a). 

För att minska spridningen av bakterier är handtvätt av stor vikt. Enligt Jumaa (2004) finns det 

olika sätt att tvätta händerna på, handtvätt är tvättning med tvål, antiseptisk handtvätt vilket 

innebär vatten och antiseptisk tvål eller något annat antiseptiskt medel samt kirurgisk 

handtvättning med för kirurgi antiseptiskt medel. Målet med handtvättning är att eliminera risken 

för kontaminering med så mycket handmikroorganismer som möjligt. Handtorkning är lika 

viktig som handtvättningen, eftersom bakterier växer bättre i fuktiga miljöer och mindre bra i 

torra miljöer (Jumaa, 2004).   

Mikrobiologiska undersökningar utförs för att garantera en säker sjukhusmiljö. En undersökning 

gjord av Griffith, Cooper, Gilmore, Davies, Lewis (2000) syftade till att utan städpersonalens 

medvetenhet undersöka hur rent det faktiskt var i olika sjukhusrum, och att mäta bakteriehalten 

på olika mätpunkter. Mätpunkterna blev visuellt bedömda efter slitage och renlighet, sedan togs 

bakterieprov på mätpunkterna. Det högsta antalet coliformer hittades i sjukhusavdelningarnas 
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kök och högsta antalet stafylokocker hittades på ytor där människor ofta använder sina händer 

(Griffith m.fl. 2000). En annan undersökning av Carling, Bruno-Murtha & Griffiths, (2008) på 

kryssningsfartyg visade att om fler personer använde tvål efter toalettbesöket skulle överföringen 

av bakterier minska drastiskt vid toalettdörrshandtagets två mätpunkter. De konstaterade att det 

fortfarande fanns stor risk att bli kontaminerad av tarmpatogena bakterier via dörrhandtaget när 

personerna gick ut från toaletten.  Enligt författarna skulle förmodligen handtvättning inte heller 

minska kontamineringsrisken vid de andra mätpunkterna. Rengöring och desinfektion av 

kryssningfartygets hytter skulle mildra risken för kontaminering (ibid). 

Infektionskontroll och grundlig hygien brukar ligga som grund för sjukhusens rengöringsarbete. 

Det är viktigt av två skäl. Synlig smuts ger ett dåligt intryck och den osynliga smutsen kan 

spridas och leda till infektioner. För att minimera riskerna kring livsmedel görs det ständigt 

kontroller i livsmedelshanteringen från primärproducenter till industrier, transporter, detaljhandel 

och restaurangkök. Företag som hanterar livsmedel har som skyldighet att utforma ett system 

som ska säkerställa att företagen levererar säkra livsmedel. Ett sådant system för säkerställning 

är HACCP vilket står för Hazard Analysis and Critical Control Point (Gustavsson, 2001). 

Säkerheten i produktionen står i fokus och målet är att garantera livsmedel fria från bland annat 

hälsofarliga substanser, sjukdomsalstrande mikroorganismer och främmande föremål 

(Livsmedelsverket, 2007).   

En undersökning av 56 kryssningsfartyg gjordes av Carling, Bruno-Murtha, Griffiths, (2008). De 

undersökte sex standardpunkter i hytternas badrum, toalettstol, spolknapp, toalettring, 

toaletthandtagets ut- och insida samt skötbordet. Dessa punkter löper ofta stor risk att utsättas för 

fekal kontaminering. Enskilda städytor belystes med UV-ljus och sedan gjordes utvärdering efter 

hur mycket de fluorescerade och vilka ämnen som fanns på ytorna (Carling, Bruno-Murtha, 

Griffiths, 2008). Undersökningen visade att det i vissa fall förekom städmissar, vissa mätpunkter 

missades eller städades inte alls på upp till fem dagar. Carling, Bruno-Murtha, Griffiths, (2008) 

använde sig av procenttal för att se hur rent de var på de sex mätpunkterna. Procenttalen var 0-

100 procent, där 100 procent var rent. Resultatet de kom fram till var att de varierar från 4-100 

procent på de olika mätpunkterna samt de olika kryssningsfartygen.  
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3. Syfte 

Syftet med studien var att undersöka och i förekommande fall avslöja den dolda smutsen som 

finns i nystädade hotellrum samt ta reda på om det går att skapa en HACCP-plan för hotellrum. 

3.1  Frågeställning 

Hur mycket dold smuts finns det i ett nystädat hotellrum och hur kan det förebyggas? 

4. Metod och material 

 

     4.1 Inledning 

En undersökning har sin grund i ett problem men det behöver inte betyda att något är 

problematiskt. Ett problem skapar ett vidare intresse för forskning (Patel & Davidson, 2003). 

Uppsatsen består av två delar, litteraturstudie och praktiska analyser. Metoden som valts liknar 

den som Griffith, m.fl. (2000) använde i sin undersökning av sjukhusstädning. Den litteratur som 

använts för uppsatsen har varit artiklar från databaser, Google Scholar, Web of Science, DiVA 

samt böcker och livsmedelsygien-kompendium för studenter på Restaurang och Hotellhögskolan. 

Sökorden som användes var bland annat smuts, renlighet, städning, housekeeping och HACCP. 

Författarna har även tagit lektioner i vedertagna metoder för provtagning och odling av bakterier 

och mikroorganismer av Marie-Louise Danielsson-Tham, professor i livsmedelshygien vid 

Restaurang och Hotellhögskolan, Grythytte Akademi på Örebro Universitet. Insamlingen av data 

kommer från fem hotell, tre hotellrum på varje hotell med tio olika mätpunkter. Insamlade data 

har analyserats och ligger som grund för uppsatsens resultat.   

   4.2 Kvantitativ forskning 

Den kvantitativa metoden är mer strukturerad och formaliserad än den kvalitativa metoden. 

Kvantitativa metoder kännetecknas av att undersökaren har mer kontroll över studien. Metoden 

definierar vad som är intressant för undersökningen utifrån det syfte som är satt (Holme & 

Solvang, 1996). Insamling av numeriska data används ofta inom naturvetenskapen och 
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karakteriseras av att synen på verkligheten är objektivistisk. Den ger inga rum för tolkningar 

(Bryman, 2011). Ett exempel – fynd av bakterier talar för sig själva. 

Uppsatsen är baserad på den kvantitativa insamlingsmetoden för att det som har undersökts 

kräver inga andra infallsvinklar än de resultat proverna visar.               

   4.3 Sekretess och kodning 

För att skydda de medverkande hotellen och personerna som arbetar där, har vi valt att 

anonymisera hela provtagningsprocessen och resultaten. Vi har använt oss av en nyckel som är 

en kombination med bokstäver och siffror. Mycket för att det ska vara lättare för författarna att 

komma ihåg, men framför allt för att så många som möjligt ska kunna ta del av resultaten utan 

att identiteter röjs. 

   4.4 Urval 

Hotellen som valdes tillhörde samma kedja och hade liknande standard. Anledningen till att 

endast en hotellkedja valdes för studien var att städpolicyn kan skilja sig åt mellan olika kedjor. 

Författarna har avgränsat provtagningsområdena till tio mätpunkter per hotellrum. Om inte vissa 

bakterier dyker upp frekvent kommer inte bakterierna att artbestämmas. Dock kommer 

indikationer att göras vid bildanalysen på vad som växer på blodagarplattorna. I de fall då 

utökade undersökningar är nödvändiga kommer renodling att göras från primärplattorna. För att 

bedöma resultatet kommer varje prov att bedömas med skalan låg, måttlig eller riklig 

bakterieväxt. Uppsatsen exkluderar ergonomi och ekonomi. Fokus ligger på vad som finns kvar 

av osynlig art när hotellrummet är städat. 

   4.5 Förberedelse inför provtagning  

Författarna har via e-postkorrespondens kontaktat de olika hotellen för att undersöka om intresse 

fanns för studien. När hotellen sedan tackat ja, bestämdes datum och tid. Genom professor 

Marie-Louise Danielsson-Tham kom författarna i kontakt med Björn Sigbjörn, Mejeriingenjör 

hos Milkum, som lånade ut en UV-lampa av fabrikat UVisable® från Drivdon AB  för att kunna 

undersöka badrummen med. Innan provtagning utfördes planerades vilka provtagningsområden 
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som skulle användas. Provtagningsområdena valdes av författarna och handledare på grund av 

att gästerna har kontakt med de olika mätpunkterna under sin hotellvistelse.  

Författarna gjorde även en pilotstudie i sina egna hem för att undersöka om 

provtagningsområdena, utrustningen samt mätmetoden var relevanta.    

Utrustningslista 

 Blodagarplattor 

 Sterila tops 

 Handsprit 

 Steril fysiologisk koksaltlösning 

 Kylväska 

 Märkpenna 

 Plastpåsar 

 Märkschema 

 Termometer 

 Cirkelform 8 cm i diameter 

   4.6 Provtagning 

Vid provtagning och odling av mikroorganismer har vedertagna metoder för ändamålet använts. 

Det är samma person som har tagit alla prover. Till bakterieodlingarna har blodagarplattor 

använts, som består av köttbuljong, agar-agar samt 5-7 % nötblod (Danielsson-Tham, 2005). 

Genom inkubering i 37 °C, i 36 timmar visar sig de bakterier som fanns på mätområdet i form av 

kolonier på plattan (ibid). Se figur 1. 

Första provtagningen i stad 55 skedde den 8 april 2011 och andra provtagningen skedde 12 april 

2011 i stad 77. 

Rummen var slumpvis utvalda av författarna för att minimera risken för påverkan från 

hotellpersonalen. På de områden det var möjligt togs provet direkt på agarplattan, tryckmetod. 



 

14 

 

Om inte användes sterila tops fuktade i koksaltlösning och provet togs på ett område stort som en 

cirkel med 8 cm i diameter, svabbmetod. Provet ströks sedan på blodagarplattan. 

Provtagningsplatserna:  

 Kudde 

Mitt på kudden genom tryckprov. 

 Täcke.  

Mitt på täcket genom tryckprov. 

 Madrass 

Mitt på madrasskyddet genom tryckprov. 

 Fjärrkontroll 

Provet är taget med steril tops fuktad med koksaltlösning mellan knapparna. Därefter 

gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Telefon  

Provet är taget med steril tops fuktad med koksaltlösning på telefonens ovansida. 

Därefter gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Vattenkran  

Provet är taget med steril tops fuktad med koksaltlösning på kranens vred och därefter 

gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Spolknapp  

Provet är taget med steril tops fuktad med koksaltlösning ovanpå och vid sidan av 

spolknappen. Därefter gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Tvåldispenser  

Provet är taget med steril tops fuktad med koksaltlösning på fram- och baksidan där man 

sätter händerna för att klämma ut tvål. Därefter gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Golvbrunn 

Provet är taget på brunnsgallrets ovansida, mitt på med hjälp av steril tops fuktad i 

koksaltlösning och cirkelformen. Därefter gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 Dörrhandtag, dörrens utsida i korridoren 



 

15 

 

Provet är taget med steril tops fuktad i koksaltlösning på handtagets fram- och baksida. 

Därefter gjordes utstryk på blodagarplattan. 

 

Målet är att ge indikationer på hur rent det är där gästerna sover och vistas samt noggrannheten 

hos städpersonalen. 

    4.7 Hantering av prover 

Proverna transporterades i plastpåsar i kylväska, max 12 °C. Vid ankomst till laboratoriet 

placerades de i en 37 °C inkubator och inkuberades i 36 timmar . 

    4.8 Genomförande laboration  

Efter 36 timmar togs blodagarplattorna ut för analys och dokumentation med hjälp av kamera. 

Sedan fördes det diskussioner med gästprofessor i livsmedelshygien Wilhelm Tham vid Hotell 

och Restauranghögskolan och med professor Marie-Louise Danielsson-Tham om vad för slags 

bakterier som växte på plattorna. Därefter togs det jämförande bilder mätområdena emellan med 

hjälp av kameran för att få en mer överskådlig bild och analys av samtliga mätpunkter.  

Första laborationen var 10 april 2011 och då analyserades och fotograferades 90 stycken prover. 

Andra omgången var 14 april 2011 och då analyserades och fotograferades 60 stycken prover.   

   4.8 Analys 

Samtliga foton från samma provtagningsplats jämfördes och resultaten låg sedan till grund för 

förslag till nya riktlinjer samt vilka åtgärder som krävs för att städningen ska bli mer hygienisk. 

Bilderna från lysningen med UV-lampan analyserades och förslag på åtgärder utarbetades. 

Provresultaten från provtagningen och laboratorieundersökningarna redovisas i tabellform med 

indikatorfärger efter hur många bakteriekolonier som växte på blodagarplattorna. Vissa bakterier, 

framförallt olika Bacillusarter tenderade att ta över odlingsområdet. I dessa fall var det svårt att 

se om det växte något mer under. 
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   4.9 Undersökning med UV-ljus 

Författarna använde sig av en UV-lampa för att se den dolda smutsen. Med hjälp av en 

systemkamera med UV-filter fotograferades badrummen. Detta för att visa hur svårt det kan vara 

att hålla kliniskt rent. I första hand är belysningen till för att undervisa städpersonalen i att det 

finns smuts, även om den inte syns.  

Ultraviolett strålning (UV-strålning) har en våglängd mellan 100 och 400 nanometer (nm) och 

ligger mellan röntgenstrålning och synligt ljus. Man blir solbränd av UV-strålning, men den 

används också för analys med fluorescens, för desinfektion och polymerisering av plast 

(Nationalencyklopedin, 2011). UV-ljus består av tre våglängdområden: UVA 400-315 nm, UVB 

315-280 nm, UVC 280-100 nm, där UVA är det våglängdsområde som används för att se dold 

smuts. Den använda UV-lampan har våglängden koncentrerad till 365 nm (Sigbjörn, 2011). 

Exempel på ämnen som fluorescerar kraftigt är protein, kalcium och optiska vitmedel. I badrum 

fluorescerar till exempel fläckar av urin, tvål- och kalkrester. Damm innehåller ofta organiskt 

material och fluorescerar också. Detta innebär att dessa ämnen lyser upp i mörker när de utsätts 

för UV-ljus (Danielsson-Tham, 2011).  

 Användningen av UV-ljus är ett enkelt sätt att säkerställa den hygieniska standard som ska 

upprätthållas (uvisable, 2011).  

Viktigt att ha i åtanke vid användning av UV-ljus är att de fläckar som syns inte är något bevis 

på att hotellrummet är dåligt städat. Problemet kan vara att städpersonalen inte haft tillgång till 

sådan utrustning som behövs för att få bort beläggningar och osynlig smuts. Exempelvis kan ett 

ljust kaklat badrum se rent ut med vanlig belysning. Men om man lyser med UV-ljus i ett släckt 

badrum då ser man allt (Sigbjörn, 2011).   

   4.10 Felkällor 

Alla prover har blivit utsatta för luft vid provtagningen. Samtliga prover i provtagningsområde 4 

har under ca 5 minuter utsatts för luft, då locket användes som steril fuktplatta till övriga 

provområden i rummet. Av denna anledning gjordes inga analyser av anaeroba bakterier 
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Prov 77.2.C.4 har utsatts för extra exponering, då något har efterkontaminerat provet 

(förmodligen har någon varit nyfiken och tryckt fingret i plattan). 

5. Resultat 

Här redovisas resultaten från vår undersökning på de fem hotellen genom bakterieprov och UV-

lysning. 

5.1  Provresultat 

 

Resultatet från provtagningarna och laborationerna redovisas i tabeller med indikatorfärger, efter 

hur många bakteriekolonier som hittades på blodagarplattorna, se figur 1.  

 

 

Figur 1 

Figuren visar tre typiska blodagarplattor från undersökningen. Vänsterplattan = måttlig växt, 

mittenplattan = lindrig växt och högerplattan = riklig växt. 

Tabellerna visar de fem olika hotellens provresultat, på de olika mätpunkterna. Hotellen är 

kodade som 55.1, 55.2, 55.3, 77.1 och 77.2. De olika färgerna indikerar bakterieväxt som 

beskrivs i figur 1. 
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Tabell 1. Resultat från bakteriologisk provtagning på Hotell 55.1 

Mätpunkter Rum A Rum B Rum C 

1.Kudde       

2.Täcke       

3.Madrasskydd       

4.TV-kontroll       

5.Telefon       

6.Vattenkran       

7.Spolknapp       

8.Tvåldispenser       

9.Golvbrunn       

10.Dörrhandtag       

Lindrig 

Måttlig 

Riklig 

Tabell 1 visar att golvbrunnarna var de största bakteriegömmorna. Även områdena runt 

tvåldispenserna i Rum B uppvisade riklig växt. I själva hotellrummen var det proven från 

telefonerna och TV-kontrollerna som hade mest bakterier i och med att alla telefonerna samt två 

av TV-kontrollerna visade måttlig mängd bakterier. Sängkläderna var överlag bra med endast 

lindrig växt. 
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Tabell 2. Resultat från bakteriologisk provtagning på Hotell 55.2 

Mätpunkter Rum A Rum B Rum C 

1.Kudde       

2.Täcke       

3.Madrasskydd       

4.TV-kontroll       

5.Telefon       

6.Vattenkran       

7.Spolknapp       

8.Tvåldispenser       

9.Golvbrunn       

10.Dörrhandtag       

Lindrig 

Måttlig 

Riklig 

I tabell 2 syns tydligt att två av golvbrunnarna samt ett badrums spolknapp och ett annat badrums 

vattenkran visade riklig växt. Av den provtagna utrustningen i hotellrummen var det två rums 

TV-kontroller och ett rums telefon som hade riklig med bakterier. Alla prover på sängkläder 

visade vid provtagningen en lindrig mängd bakterier. 

Tabell 3. Resultat från bakteriologisk provtagning Hotell 55.3  

Mätpunkter Rum A Rum B Rum C 

1.Kudde       

2.Täcke       

3.Madrasskydd       

4.TV-kontroll       

5.Telefon       

6.Vattenkran       

7.Spolknapp       

8.Tvåldispenser       

9.Golvbrunn       

10.Dörrhandtag       

Lindrig 

Måttlig 

Riklig 
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I tabell 3 visar undersökningen att två av tre undersökta golvbrunnar som uppvisade riklig växt. 

Även ett rums vattenkran hade riklig växt. Två rums TV-kontroller och telefoner hade också 

rikligt med bakterier. Ett rums täcke och madrasskydd samt ett annat rums madrasskydd 

uppvisade måttlig växt vid provtagningen.  

Tabell 4. Resultat från bakteriologisk provtagning Hotell 77.1 

Mätpunkter Rum A Rum B Rum C 

1.Kudde   2   

2.Täcke       

3.Madrasskydd       

4.TV-kontroll       

5.Telefon       

6.Vattenkran       

7.Spolknapp       

8.Tvåldispenser       

9.Golvbrunn       

10.Dörrhandtag       

Lindrig 

Måttlig 

Riklig 

I tabell 4, hotell 77.1 visar att samtliga av de tre undersökta badrums golvbrunnar visade riklig 

växt, liksom två badrums tvåldispensrar och vattenkranar. Av de tre undersökta rummens 

telefoner hade två rum telefoner med måttlig växt och ett rum en TV-kontroll med måttlig växt. 

Ett rums täcke respektive madrasskydd hade måttlig växt liksom ett annat rums madrasskydd.  
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Tabell 5. Resultat från bakteriologisk provtagning Hotell 77.2 

Mätpunkter Rum A Rum B Rum C 

1.Kudde       

2.Täcke       

3.Madrasskydd       

4.TV-kontroll       

5.Telefon       

6.Vattenkran       

7.Spolknapp       

8.Tvåldispenser       

9.Golvbrunn       

10.Dörrhandtag       

Lindrig 

Måttlig 

Riklig 

Tabell 5 visar att två badrums golvbrunnar och två badrums tvåldispensrar uppvisade riklig växt. 

Av de provtagna objekten i hotellrummen hade två rums TV-kontroller riklig bakteriemängd och 

en kudde respektive ett madrasskydd hade måttlig bakteriemängd.  

   5.2 Sammantagen analys 

 

Rent generellt visade det sig att det i många fall där det är hög bakterieförekomst, så syns inte 

smutsen med blotta ögat. På majoriteten av fjärrkontrollerna fanns det dock synlig smuts som ger 

indikationer på att de inte rengörs allt för ofta. 

Provtagningarna visar att sängkläderna var mikrobiologiskt sett relativt rena med låg 

bakterieväxt. Detta är troligtvis för att sängkläderna byts frekvent. Fjärrkontrollen och telefonen 

som dominerades av Bacillus-arter visade sig vara de största bakteriefällorna med bakteriearter 

som också brukar återfinnas på skor, tangentbord och toaletter. De uppvisade generellt måttlig 

till riklig tillväxt. 

De mikrobiologiska resultaten från badrummen var blandade. I majoriteten av fallen var 

golvbrunnen det provtagningsområde som visade högst bakterieväxt. Det var å andra sidan 
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väntat eftersom golvbrunnar är ett tacksamt ställe för bakterier att växa på, då det finns gott om 

fukt och näringsämnen. Golvbrunnar brukar inte heller utsättas för daglig rengöring. 

Tvåldispenserna uppvisade i många fall en liknande mikrobiologisk flora som golvbrunnar, 

vattenkranar och spolknappar. Detta är logiskt eftersom man inte ännu har tvättat händerna efter 

toabesöket; det vill säga då spolknappen, vattenkranen och tvåldispensern används.  

Nedan följer bilder och beskrivningar på vad som växer på plattorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23 

 

Provtagningsområde 1, kudde 

Hotell 55 

Hotell 77 

Alla kuddproverna från provtagning 55 uppvisade lindrig växt. Två av plattorna hade växt av 

svärmande bakterier (nr C 1 och 2). En svärmande bakterier är extremt rörlig och breder ut sig 

över hela eller delar av agarplattan som en tunn hinna. Provtagning 77 hade bakteriologiskt sett 

renare kuddar. En av sex undersökta kuddar hade måttlig växt och de resterande lindrig växt. På 

ett av proverna växte en stor Bacillus-art (nedre raden, mittenplattan), som bredde ut sig över 

hela agarplattan.  
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Provtagningsområde 2, täcke 

Hotell 55 

Hotell 77 

Ett täcke från provtagning 55 visade måttlig bakterieväxt, medan de övriga visade lindrig växt. 

Liknande resultat syntes från provtagning 77.  
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Provtagningsområde 3, madrasskydd 

Hotell 55 

 Hotell 77 

Sju av nio provtagna madrasskydd från provtagning 55 uppvisade lindrig bakterieväxt och två 

stycken måttlig växt. Två prover hade växt av svärmande bakterie (plattorna till höger rad två 

och tre, provtagning 55) och ett uppvisade en medelstor Bacillus-koloni (mittenplattan). Från 

provtagningsområde 77 hade 3 madrasskydd lindrig växt och tre stycken måttlig växt. 
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Provtagningsområde 4, TV-kontroll 

Hotell 55 

Hotell 77 

Hela fyra av TV-kontrollerna från provtagning 55 visade riklig växt. Av fotografierna framgår att 

växten var heterogen; det vill säga många olika bakteriefamiljer uppträdde på blodagarplattorna.  

Ytterligare fyra av TV-kontrollerna hade måttlig växt och en lindrig. Provtagning 77 visade 

liknande resultat. Två av TV-kontrollerna hade riklig växt, två måttlig och två lindrig. Även här 

var floran heterogen. 



 

27 

 

Provtagningsområde 5, telefon 

Hotell 55 

Hotell 77 

Växten på telefonerna påminde om växten på TV-kontrollerna, både antalsmässigt och 

artsammansättningsmässigt. Från provtagning 55 hade tre av telefonerna riklig växt, fem måttlig 

och en lindrig. I provtagning 77 hade två telefoner lindrig växt och fyra måttlig. Ingen uppvisade 

riklig växt. Artsammansättningen påminde om de som var representerade på TV-kontrollerna. 
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Provtagningsområde 6, vattenkran i badrummet 

Hotell 55 

Hotell 77 

Två av kranarna hade riklig förekomst av bakterier, tre måttlig förekomst och fyra lindrig. 

Samtliga var från provtagning 55. I provtagning 77 visade två kranar riklig bakterieförekomst, 

två måttlig förekomst och två lindrig.  Växten från båda provtagningarna var relativt homogen; 

det vill säga innehöll inte lika många bakteriefamiljer som TV-kontrollerna och telefonerna.  
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Provtagningsområde 7, spolknapp på toaletten 

Hotell 55 

Hotell  77 

Här uppvisade ett prov från provtagning 55 riklig växt, fem måttlig växt och tre stycken lindrig 

växt. I provtagning 77 hade ingen spolknapp riklig växt, medan tre prover vardera hade måttlig 

respektive lindrig växt. Även här var bakteriefamiljsammansättningen relativt homogen.   
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Provtagningsområde 8, tvåldispenser i badrummet 

Hotell  55 

Hotell 77 

I provomgång 55 visade en tvåldispenser riklig växt, tre måttlig och fem lindrig. I provomgång 

77 hade 4 tvåldispensrar riklig växt och två måttlig.  
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Provtagningsområde 9, golvbrunn i badrummet 

Hotell 55 

Hotell 77 

Sju golvbrunnar i provtagning 55 uppvisade riklig växt och två måttlig. I provomgång 77 hade 

fem riklig växt och en måttlig. I båda provtagningsomgångarna var bakterieförekomsten så riklig 

i några av proven att inga enskilda kolonier erhölls.   
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Provtagningsområde 10, dörrhandtag på rummets utsida 

Hotell  55 

Hotell 77 

I provtagning 55 hade åtta dörrhandtag lindrig bakterieförekomst och ett måttlig. På tre av 

blodagarplattorna syns en Bacillus-koloni. I provomgång 77 visade fem dörrhandtag lindrig växt 

och ett måttlig.  
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5.3  Resultat UV- lampa  

För att se den dolda smutsen användes en UV-lampa. Toaletterna som belystes var desamma som 

hotellrummen där bakterieproverna togs Lysningen visade brist på städning inom följande 

områden: 

 Runt toalettpappershållaren  

 Toalettstolen  

 På och runt tvåldispensern 

 Väggar  

 Golv 

Det fanns även tecken på dåligt fungerande städutrustning eftersom det påvisades damm på 

golvet samt i handfaten på ett flertal av hotellen.  Lysningen visade även kalkrester på golv och 

runt handfat. För bilder på samtliga lysningar, se bilaga 1. 

       

Figur 2. De två bilderna till vänster i figur 2 visar samma badrumsgolv. Här syns hur lätt det 

kan vara att missa den dolda smutsen som inte syns vanligt ljus. De två bilderna till höger visar 

områden runt en toalettpappershållare och en tvåldispens. 

Figur 2 visar bilder på de UV-lysningar som gjordes i badrummen. Resultaten var återkommande 

på ett flertal av hotellens toaletter. Några hotelltoaletter hade även spår av kalkrester i taket 

troligen på grund av dålig ventilation. UV-lampan gör den osynliga smutsen synlig. 

Fotografierna som finns i bilagorna visar tydligt hur lätt det kan vara att missa sådan smuts som 

inte syns med blotta ögat. När det gäller tvåldispenser kan det vara så att man undermedvetet tror 

att tvåldispenser är rena eftersom tvål anses vara hygienisk och ren. Väggarna i badrummen 
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visade bristfällig städning i flertalet av hotellbadrummen. Speciellt gäller detta väggarna vid 

toalettpappershållaren och bakom toalettstolen.  

6. Diskussion  

Författarna har valt att under rubriken resultat, redovisa större delen av undersökningen i tabeller 

och bilder. Detta för att uppfylla studiens syfte att avslöja den dolda smutsen som finns i 

nystädade hotellrum. Eftersom större delen av uppsatsen har varit praktisk kan författarna enbart 

redovisa resultatet i kortfattade stycken till bilderna. Frågeställningen kommer att besvaras under 

resultatdiskussionen. 

6.1  Metoddiskussion 

Den kvantitativa forskningsmetoden valdes av författarna av ett enkelt skäl, bakterieproverna står 

för alla fakta i resultatet och visar tydligt verkligheten.  

Ergonomi och ekonomi valdes bort liksom provtagning av virus, eftersom det är svårt för ej 

professionella provtagare att uppnå ett exakt mätresultat, samt att utrustning för odling av virus 

saknas på det livsmedelsmikrologiska laboratoriet. Mätresultaten från provtagningarna delades in 

i skalan lindrig, måttlig, riklig efter en diskussion med gästprofessor Wilhelm Tham. Detta för att 

uppsatsen inte skulle bli för omfattande utan mer återknuten till uppsatsens syfte.   

Författarna till denna studie har använt sig av liknande metoder för undersökning av hotellrum   

som Griffith m.fl., (2000) och Carling, Bruno-Murtha, Griffiths, (2008) gjorde när de mätte 

bakterieväxt på olika mätpunkter på sjukhus och kryssningsfartyg. Enligt Carling, Bruno-

Murtha, Griffiths, (2008) löpte deras sex olika mätpunkter större risk för fekal kontaminering. 

Författarna till denna studie valde sina tio mätpunkter på förutsättningen att gästen oftast 

kommer i kontakt med de mätpunkterna under sin vistelse. Författarna ville undersöka 

bakterieväxten på sina tio mätpunkterna, för att se vad som finns kvar när hotellrummet är städat. 

Eftersom att snarliknade metoder används på sjukhus och kryssningsfartyg kan man fråga sig 

varför inte fler branscher använder sig av en sådan metod för att garantera en säker inomhusmiljö 

exempelvis hotell.  
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Även Carling, Bruno-Murtha, Griffiths, (2008) använde sig av en UV-lampa och analyserade sex 

mätpunkter som passagerare ofta kommer i kontakt med under sin vistelse för att se den dolda 

smutsen. De undersökte även vad de ämnen som fluorescerade bestod av vilket författarna i 

denna studie inte gjort. Författarna till denna studie använde sig av UV-lampan för att visa hur 

lätt det är att missa smuts under städning. I stället för de sex mätpunkter som Carling, Bruno-

Murtha, Griffiths, (2008) använde sig av i båthytternas badrum hade författarna till denna studie 

valt tio mätpunkter i ett hotellrum; sådana ställen som gästerna ofta kommer i kontakt med.  

En förstudie gjordes i författarnas hem för att undersöka om de tilltänkta provtagningsområdena 

gick att använda. Innan provtagningen i författarnas egna hem gavs lektioner i vedertagen 

provtagningsteknik av professor Marie-Louise Danielsson-Tham. Efter provtagningarna 

tillbringade författarna mycket tid med Wilhelm Tham och Marie-Louise Danielsson-Tham i 

livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet för analysering av proverna. Fingervisning gavs till 

författarna om vilka bakteriegrupper som växte på agarplattorna . Ingen artbestämning av 

bakterierna gjordes eftersom detta inte var uppsatsens syfte och inte heller av relevans för 

projektets syfte. Målsättningen var att se hur mycket bakterier som fanns kvar efter städningen; 

det vill säga att påvisa den ”dolda smutsen”.  Författarna valde även att fotografera alla 

blodgarplattor med växt eftersom  blodagarplattorna snabbt förstörs och utrymme för att frysa 

alla 150 plattor inte fanns. En annan anledning var att ha möjlighet att gå tillbaka i 

dokumentationen och att på ett enkelt sätt kunna redovisa provresultaten i uppsatsen och för 

berörda hotell.  

För att minska risken för provtagningsfel tog samma person samtliga prover. Detta bland annat 

för att kunna spåra kontamination från provtagningen, det vill säga så att eventuella specifika 

återkommande bakterier skulle kunna ledas tillbaka till kontamination från provtagaren och 

resultaten uteslutas ur uppsatsen. Största problemet med denna undersökning enligt författarna 

var att det inte finns så mycket befintlig forskning kring ämnet på just hotellrum. Däremot finns 

det liknande undersökningar på sjukhus och kryssningsfartyg som till viss grad går att jämföra 

med hotell. Författarna har inhämtat mycket information av allmän karaktär från litteratur, 

muntliga källor samt de egna forskningsresultaten.    
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6.2 Resultatdiskussion 

 

Belysningen med UV-lampan avslöjade att hotellen använder gammal städutrustning, närmare 

bestämt utslitna microfibermoppar. Enligt Sigbjörn (2011) är det inte konstigt då hotellen oftast 

inte har tillgång till sådan utrustning som krävs för att säkerställa den hygieniska standarden. 

 Det kan bero på de stora kostnaderna vid inköp av ny städutrustning. En annan orsak kan vara 

okunskap; det vill säga att hotellen inte spenderar tillräckligt med pengar på den smuts de inte 

kan se. UV-lampan gav som väntat indikationer på var det finns fluorescerande ämnen, men 

eftersom det inte tagits kemiska prover är det svårt att avgöra vad det är för ämnen. Responsen 

på lysningen med UV-lampan från hotellens sida var stor och en del ville investera i en UV-

lampa för att kunna kontrollera städningen bättre. 

Mängden bakterier på täcken, kuddar och madrasser var relativt låg på hotellrummen. Ett resultat 

som troligtvis beror på att sängkläderna byts mer frekvent. Det kan jämföras med täcken, kuddar 

och madrasser hemma hos folk där man inte byter sängkläder lika ofta. Skillnaden är att hemma 

är det de bakterier från den egna kroppen som existerar och inte som på hotellen, från alla de 

människor som sovit där. 

Tvåldispenser visade ett spritt resultat fem hade riklig växt, fem måttlig växt samt fem med 

lindrig växt. De konstiga med att tvåldispenserna var så smutsiga, är inte bara att de används 

direkt efter toalettbesöket, innan handtvättning, utan att de inte städas korrekt av städpersonalen. 

Kan det vara så att en del anser tvåldispenser som rena eftersom den innehåller ett renande 

medel? En annan orsak kan vara brister i städrutinerna. Figur två (bilden till höger) visar också 

hur det ser ut vid en lysning i området runt en tvåldispens.     

Även spolknapparna visade ett spritt resultat, en riklig, åtta måttliga samt sex lindrig växt. Hur 

kan det var så spritt resultat här också om man jämför med tvåldispensrarna? Borde inte de två 

mätpunkterna visa snarlik bakterieväxt eftersom de används i direktanslutning efter 

toalettbesöket? Eller kan det vara så att vissa gäster tvättar sina händer innan de spolar och andra 

gäster spolar direkt och sedan tvättar de händerna? För att få ett 100 procentigt svar på de 

frågorna krävs det att varje gäst intervjuas om deras handtvättningsrutiner vid toalettbesöken. 
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Det kan vara en väldigt känslig fråga att ställa till sina hotellgäster. Enligt Carling, Bruno-

Murtha, Griffiths, (2008) är spolknappen en mätpunkt som löper stor risk att utsättas för fekal 

kontaminering, vilket inte är så konstigt eftersom gästen eventuellt inte har tvättat händerna 

ännu.   

Enligt Rusin, Orosz-Coughlin & Gerba, (1998) vid toalettspolning med öppet toalettlock sprids 

bakterierna till alla andra ytor på toaletten vilket eventuellt kan förklara varför tvåldispenser och 

spolknapp mätpunkterna var så smutsiga. Här kan man dra slutsatsen att städrutiner är extremt 

viktiga för att minimera risken för smittspridning. 

Det mest överraskande resultatet är det från fjärrkontrollerna och telefonen. Frågan är hur 

fjärrkontrollerna, telefonerna, spolknapparna och vattenkranarna kan bli så smutsiga och fulla 

med bakterier. Som väntat fanns en stor mängd stafylokocker som enligt Griffith m.fl. (2000) 

och Rodrick & Schmidth (2003) är väntat eftersom bakterien finns på människans hud och på de 

ytor människan kommer i kontakt med. Det kan finnas fyra möjliga orsaker till de överraskande 

resultaten. En är att dessa objekt ofta glöms bort eftersom det inte är områden där man förväntar 

sig mycket smuts. En annan orsak kan vara att personalen som städar använder fjärrkontrollen 

när de meddelar rummet som städat. De går då direkt från toaletten, som de precis städat och 

trycker på fjärrkontrollen. Ytterligare en är att gästen är slarvig med handhygien efter 

toalettbesök. Författarna håller med Juuma, (2004) om att en förbyggande åtgärd kan vara att 

städpersonalen använder handskar när toaletten städas och som tas av när toaletten är städad. 

Juuma, (2004) påpekar även vikten av att eliminera risken för kontaminering så mycket som 

möjligt. Handskar vid toalettstädning är också bra för att hindra smittspridning till 

städpersonalen. Noggrann handhygien kan inte nog poängteras vid städarbete. Den fjärde 

orsaken kan enligt Rusin (1998) vara bakterier som virvlar upp vid spolning med öppet 

toalettlock. En rekommendation från författarna är att telefonen och fjärrkontrollen rengörs mer 

noggrant och att desinficerande medel används. Enligt Carling m.fl. (2008) skulle användandet 

av tvål vid handtvätt resultera i mindre risk för kontaminering, men de konstaterar att det 

fortfarande finns en kontamineringsrisk via dörrhandtaget till badrummet. Författarna håller med 

när det kommer till mätpunkterna telefon och fjärrkontroll och som Carling m.fl. (2008) påpekar  

kan enbart desinfektionsmedel mildra risken för kontaminering eller korskontaminering. 
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Griffith m.fl. (2000) påpekar att det är viktigt att göra mikrobiologiska undersökningar för att 

garantera en säker sjukhusmiljö. Författarna till denna studie håller med men vill även påpeka 

hur viktigt det är med en säker hotellmiljö. 

6.3 Riktlinjer HACCRP - plan   

Författarna föreslår att hotellen anammar samma typ av riskbedömning som används i 

restaurangköken i form av HACCP. Ett förslag på namn kan vara Hazard Analysis Critical 

Control Room Points, HACCRP.  HACCRP - dokumentet styr lägsta nivån för städning av 

hotellrum  

Planens syfte är att: 

 Sätta en kvalitetsnivå på arbetet (inte bara ser rent ut utan är också fritt från bakterier). 

 Förebygga ansamling av smuts, fett, damm och bakterier 

 Möjliggöra kvalitetsrutiner för städningen av hotellrummet 

 Bevara värdet på hotellrummet 

Följande punkter bör beaktas vid införandet av en HACCRP - plan: 

 Vem har ansvaret för personalen som städar hotellrummet? 

 Vem ansvarar för en ren inomhusmiljö?  

 Aktuella riktlinjer inom varje städområde, toalett, gästartiklar, möbler, elektronik, säng, 

övrigt samt vilka rengöringsmedel som bör användas.  

 Riktlinjer för städförråden  

 Vilket område som ska städas först respektive sist  

 Rutiner kring arbetskläder, plasthandskar, personalhygien och städutbildning   

 Ta reda på vilka faror som finns i produktionen, upprätta en riskanalys  

 Upprätta dokumentationsrutiner  

 Kontrollera att HACCRP - planen fungerar i verkligheten.  

 Uppföljning och utvärdering av HACCRP - planen minst en gång per år  

 HACCRP - planen ska vara tillgänglig och känd för alla på arbetsplatsen 
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      6.4  Förslag på vidare forskning 

En uppföljande provtagning ett år efter att hotellen väljer att anamma våra riktlinjer vore 

intressant att göra. En mer ingående och djupare analys av varje del av hotellrummet vore också 

värdefull för att kunna göra en mer fullständig HACCRP – plan.  

6. Slutsats 
 

Vår studie visar att hotellsängarna var rena. Där förväntade sig författarna mer bakterieväxt vid 

starten av studien efter erfarenhet av provtagningen i hemmen. Största överraskningen i studien 

var bakterieväxten på tv-kontrollen samt på telefonen på hotellrummen. Studien visar även hur 

lätt det kan vara att missa smuts som inte syns med blotta ögat, samt att det verkar vara vanligt 

att utsliten städutrustning används på hotellen. Studiens resultat visar att det finns klara behov av 

riktlinjer och rutiner vid städning av hotellrum. En HACCP plan är möjlig att göra för hotellrum 

eftersom det finns dolda faror i form av smittspridningsrisker som kan elimineras med bättre 

rutiner. 
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Bilaga 1. UV-bilder, badrum 

 

 

Gångjärn vid duschdörr 

 

 

Badrumsgolv 
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Floucerande ämnen vid toalettpappershållaren 

 

Spår av damm vid handfat och flourcerande ämnen vid badrumsdörr 
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Flourcerande ämnen på duschvägg bakom tvåldispenser. 

 


