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Hemstädskollen 

– enkla åtgärder som underlättar städning 

Det finns mycket att vinna på att underlätta städning – ju enklare det är att städa desto 

bättre och mer kostnadseffektiv brukar städningen bli. Oftast räcker det med några 

enkla åtgärder. Effektiv städning brukar dessutom innebära att arbetsmiljön blir bättre 

och arbetet mindre tungt för städaren. För någon som arbetar med städning varje dag 

är det väsentligt att städarbetet inte blir för tungt eller ensidigt. 

 

Kontrollera Problem Fixa/tänk på 

Kan man torka av skorna eller 

byta till inneskor vid entrén? 

Finns det utrymme för skor 

nära ytterdörren? 

Den mesta smutsen kommer in via 

ytterdörren. Om man kan stoppa 

smutsen där blir det renare i hela 

hemmet. 

Hur ser entréerna ut? 

Finns det skrapgaller 

och skoställ nära 

ytterdörren, där grus 

och annat kan samlas 

upp? 

Finns det någon bra plats att 

ställa blöta skor, stövlar och 

paraplyer? 

Vatten kan skada vissa material, 

som trägolv. Blöta skor och 

liknande lämnar också lätt 

smutsfläckar efter sig. 

Fundera över var det 

är lämpligt att ställa 

blöta skor, stövlar och 

paraplyer. 

Finns det sladdar som ligger 

i härvor på golvet? 

Det är svårt att komma åt att göra 

rent under och bakom stökiga 

sladdhärvor. 

Fäst ihop och häng 

upp sladdarna för att 

frigöra golvytan. 

Använd till exempel 

buntband för att fästa 

sladdarna eller lägg 

dem i särskilda 

kabelsamlare.  

Står det saker på golvet som 

gör det svårt att komma åt att 

städa – till exempel kartonger, 

väskor, skor eller annat? 

Om det finns mycket saker på 

golvet blir det besvärligare att 

städa. Städningen tar längre tid 

och risken ökar för att det inte blir 

städat. 

Inför städning, se till 

att det är så 

undanplockat som 

möjligt på golvet.  

Står det möbler eller annat 

i vägen framför till exempel 

fönster, som gör att städaren 

behöver sträcka sig för att 

komma åt att städa? 

Det är svårt att städa om det är 

svårt att nå. Att behöva sträcka sig, 

när man till exempel ska torka av 

ytor, gör också städarens arbete 

extra tungt. 

Går det att flytta på 

möbler och annat som 

kan göra det svårt för 

städaren att komma 

åt? 
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Kontrollera Problem Fixa/tänk på 

Har städaren instruktion om 

att bara torka av ytor som är 

åtkomliga? 

Städare får ofta instruktion om att 

bara torka av åtkomliga ytor. Då 

blir ytor som är belamrade inte 

avtorkade. Alternativt tar 

städningen längre tid, om saker 

först måste plockas undan och 

sedan ställas tillbaka igen. 

Går det att torka av 

alla ytor som ska 

torkas av, utan att man 

behöver lyfta på en 

massa saker? 

Fundera över hur ni 

kan ordna så att det är 

enkelt att städa de ytor 

ni vill ha avtorkade . 

Finns det krukväxter? 

Skräpar de ner, till exempel 

fäller löv? 

Krukväxter som skräpar ner 

mycket, , kräver ofta en extra 

städinsats. 

Tänk på att välja 

krukväxter som 

skräpar ner så lite som 

möjligt. 

 

 

Kontrollera Åtgärd Vinst 

Är det lätt att komma åt att 

städa under eventuella 

datorarbetsplatser? 

Förse datorarbetsplatsen med 

hållare för dator och sladdar, 

så att detta inte står/ligger på 

golvet under bordet?  

Det går lättare att komma åt 

och städa under bordet. 

Städarens arbete 

underlättas samtidigt som 

det blir renare. 

Kan stolarna skrapa golvet 

eller lämna märken? 

Kontrollera att stolarna inte 

lämnar skrapmärken på 

golven. Sätt på möbeltassar vid 

behov. 

Skrapmärken gör det 

svårare att hålla golvet rent. 

Märken efter till exempel 

rullhjul, kan vara svåra att 

få bort och kräver ofta extra 

städinsatser. 

Övrigt 

Ingår sophantering i 

städningen? 

Innebär sophanteringen att 

städaren måste bära tunga 

sopor? 

Fundera över vem som ska 

hantera soporna. Det är 

kanske inte städaren som ska 

ta hand om. Den tyngsta 

sophanteringen 

Förekommer rökning? Städaren har rätt till en rökfri 

arbetsmiljö. 

Undvik rökning en stund före 

och under tiden då städning 

pågår. 

 


