
Att tänka på vid inredning av hotellrum 
 
Inredningen påverkar hur lätt det går att komma åt att städa och hur mycket extraarbete som 
behöver läggas ner på putsning och damning. Utmaningen för inredaren blir att göra ett 
vackert hotellrum som samtidigt är lätt att sköta 
 
 

• Undvik blanka material som ger fingeravtryck och behövs putsas ofta t.ex. glas, mörkt 
blankt kakel, högblanka målade ytor, mässing och rostfritt. 

• Tillåtande färger eller mönstring där fläckar inte syns så bra, undvik mycket ljusa eller 
mycket mörka färger 

• Textiler som går att tvätta 
• Möbler med slät stoppning som tål vätska och gärna med utbytbart tyg  
• Undvik tunga möbler som är svåra att flytta 
• Sängar som är minst 60 cm höga – bättre arbetshöjd för bäddning 
• Undvik överkast 
• Undvik sänggavel i tyg – svårare att rengöra  
• Vägguttag placerade i höfthöjd och i tillräckligt antal 
• Fäst tassar eller glidknappar på möbler så blir de lättare att flytta 
• Undvik heltäckningsmattor med lång lugg som är tunga att dammsuga 
• Väggfasta möbler så att man kan komma till att städa under 
• Sockel istället för ben så man slipper städa under 
• Inred med skåp och garderober som går upp till tak så man slipper damma ovanpå 
• Undvik höga och stora speglar – svårt att nå men även att böja sig ner 
• Undvik gardiner som når ända till golvet och samlar mycket damm  
• Fäst upp sladdar, samla i sladdrör eller fäst sladdar i listerna så blir det lättare att 

komma åt 
• Undvik pendellampor som samlar damm på ovansidan 
• Slutna lampor så att insekter inte kommer in 
• Fäst lampor på vägg så att man slipper flytta på dem 
• Tvåldispenser utan blanka partier och som är lätt att se om den behöver bytas ut 
• Dusch istället för badkar – badkar är besvärligt att rengöra 
• Handdusch i dusch eller badkar för att kunna rengöra effektivt 
• Handfat med stor bänkyta 
• Vägghängd wc-stol 
• Krukväxter som inte skräpar ner eller fäller blad 
• Placera en riktigt bra och stor dörrmatta vid entrén som fångar upp den värsta smutsen 
• Bra anordning för blöta paraplyer i lobbyn 
• God allmänbelysning 
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Många hotell satsar stort på trendiga miljöer och på häftiga aktiviteter. Det är bra. 
Det ger status och det skiljer ut det ena hotellet från det andra. Men fortfarande är 
det så att många gäster inte bryr sig nämnvärt. De vill ha någonstans att sova och 
äta frukost.  


