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Enkla åtgärder som underlättar städning 
 

  Kontrollera

 Problem

Lösning

Finns det sladdar som ligger i härvor på 
golvet?

Det är svårt att komma åt att göra rent under 
och bakom stökiga sladdhärvor. Testa själv att 
lyfta sladdar med ena handen och samtidigt 
städa med den andra – och tänk sedan att du 
ska göra det många gånger varje dag.

Fäst ihop och häng upp sladdarna för att frigöra 
golvytan. Använd till exempel buntband för att 
fästa ihop sladdarna eller lägg dem i särskilda 
kabelsamlare. 

Inredningstips
Förse arbetsbord med hållare för datorer och sladdar. Genom att fästa sladdar och 
hänga upp hårddiskar, så att de inte står/ligger direkt på golvet, gör ni det lättare att 
komma åt att städa under borden. Det underlättar inte bara städarens arbete utan gör 
också att lokalen blir renare.

Går det att torka av alla ytor som ni vill ska 
torkas av utan att behöva lyfta på en massa 
saker? 

Städare blir ofta instruerade att bara torka av 
de ytor som är åtkomliga. Därför blir ytor som 
är belamrade med papper eller annat inte 
avtorkade. 

Fundera över hur ni kan ordna så att det enkelt 
går att städa alla ytor. 

Står det saker på golvet som inte bör stå 
där, till exempel kartonger, väskor, skor 
eller paraplyer?

Om det finns mycket saker på golvet blir det 
besvärligare att städa. Risken ökar för att det 
inte blir städat om städaren behöver lyfta på 
saker eller inte kan komma åt.  

Bestäm var saker ska stå! När du använt 
sakerna, kom ihåg att ställa tillbaka dem på  
det ställe där du bestämt att de ska stå.

Allt om städ – www.prevent.se/allt-om-stad
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Om det finns 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.

Kan ni underlätta städarens jobb, genom 
att till exempel lyfta upp stolar när ni 
lämnar lokalen? 

Skolsalar och konferenslokaler är två exempel 
där städare ofta behöver flytta många stolar 
för att komma åt att städa. 

Inför en rutin så att de som lämnar lokalen sist 
också lyfter/hänger upp stolarna.

Inredningstips
När det är dags att köpa nya stolar till exempelvis klassrum, matsal eller konferensrum – 
välj en modell som kan hängas upp på borden. Upphängda stolar gör det lättare att komma 
åt att städa under borden, vilket både underlättar för städaren och bidrar till renare resultat.

Står det möbler eller annat framför till 
exempel fönster, som gör att städaren måste 
sträcka sig för att komma åt att städa?

Att behöva sträcka sig och samtidigt arbeta med 
armarna långt från kroppen, när man till exem-
pel ska torka av ytor, gör arbetet extra tungt för 
städaren. 

Flytta på möbler och annat som kan göra det 
svårt för städaren att komma åt.



Kan var och en tömma sin papperskorg 
och lämna papper till pappersåtervinning? 

Att tömma papperskorgar och behållare med 
returpapper innebär ofta arbete med böjd 
rygg och många lyft – ibland också tunga lyft. 
En städare som gör detta många gånger per 
dag riskerar arbetsskada på grund av ensidig 
belastning och dåliga arbetsställningar. 

Informera om att var och en ansvarar 
för tömning av egen papperskorg och 
returpapper. Se till att alla vet var avfall  
och returpapper ska lämnas.

Inredningstips

Skaffa papperskorgar eller papperskorgspåsar som monteras på till exempel skrivbord. 
Upphängda papperskorgar underlättar såväl tömning av papperskorgen som rengöring av 
golvet under. Städaren slipper dessutom böja sig ner och lyfta upp varje papperskorg som 
ska tömmas. På IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats finns ”Uppfinnartorget” där du hittar 
fler exempel på tekniska lösningar som underlättar städning.

Vem är bäst lämpad att hantera soporna? 

Sophantering kan vara tungt och det behövs 
bra hjälpmedel för att transportera sopsäckar. 

Bestäm vem som hanterar soporna och hur er 
sophantering ska fungera. Se till att sopsäckar 
väger max 7 kg.

Kan stolarna skrapa golvet eller lämna 
märken?

Skrapmärken gör det svårare att hålla 
rent. Märken, efter till exempel rullhjul, kan 
vara svåra att få bort och kräver ofta extra 
städinsatser. 

Kontrollera era stolar (eller stolar ni planerar 
att köpa). Finns det risk för att hjulen lämnar 
märken på golvet? Behöver ni särskilda 
mattor vid arbetsplatser där stolarna har 
rullhjul? Behöver stolar med ben förses med 
möbeltassar?



Ser ni era städare och det jobb de utför? 

Städare är också människor – men alla 
städare behandlas inte så. Att inte bli sedd, 
att inte uppskattas för sitt arbete, att bara få 
höra när kunden är missnöjd är inte roligt för 
någon, inte heller för en städare. 

Säg hej! Att ta för vana att hälsa är ett enkelt 
sätt att visa medvetenhet och få städaren att 
känna sig delaktig. Lika enkelt är det att visa 
uppskattning vid bra jobb och komma med 
en tydlig, och trevlig förklaring om man vill att 
något ska förändras. 

Finns det något bra ställe att placera blöta 
paraplyer? 

Vatten från blöta paraplyer kan skada vissa 
material, som trägolv. Samma sak gäller 
blöta skor.  

Fundera över var det är lämpligt att ställa 
blöta paraplyer, skor och andra blöta saker.

Kan man torka av skorna eller byta till 
inneskor vid entrén, när det till exempel 
är blött eller slaskigt ute? Finns det något 
lämpligt utrymme för att ställa ifrån sig skor 
som inte används? 

Den mesta smutsen kommer in via entréerna. 
Om man kan stoppa smutsen där blir lokalerna 
renare. 

Hur ser entréerna ut? Finns det skrapgaller och 
entrémattor som man kan gå minst tre steg på 
innan man kommer in i lokalerna?
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