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Flyttstädning är kanske inte det roligaste med en flytt. Det är dock ditt ansvar att se till att bostaden är i
gott skick för nästa person som flyttar in. Det finns två alternativ för detta: att flyttstäda själv, eller att anlita
en flyttfirma. Båda alternativen har sina för- och nackdelar.

Alternativ 1: Anlita en städfirma
Det första alternativet är att anlita en städfirma som sköter flyttstädningen åt dig. Det finns, precis som
med att städa själv, ett antal för- och nackdelar med detta.
Fördelar med städfirma
Du slipper det tråkiga jobbet. Det är nästan en självklarhet, men för många är det huvudsakliga
skälet till att anlita en städfirma att du slipper det tråkiga jobb som kommer med flyttstädning.
Du kan använda RUT-avdrag. Att anlita en städfirma för flytt räknas som hushållsnära tjänst och
ger därför rätt till skattereduktion på 50 procent av kostnaden.
Det blir garanterat bra gjort. Städfirmor har oftast en garanti på väl utfört arbete vilket innebär att
det inte är några tvivel på att städet kommer bli bra utfört, vilket innebär att du slipper eventuella
extra utgifter i form av extra flyttstädning.
Du får tid till annat. Eftersom någon annan sköter städet åt dig kan du lägga den tiden på att få
ordning på din nya bostad.
Nackdelar med städfirma
Det blir dyrare. Den huvudsakliga nackdelen med att anlita en städfirma är att det blir en utgift för
dig, en utgift som du inte skulle ha om du väljer att städa själv. Kom dock ihåg att du kan använda
dig av RUT-avdraget.
Det kräver framförhållning. För att flyttstädningen inte ska bli onödigt dyrt är det viktigt att du
bokar städningen i god tid innan flytten.
Om du ska anlita städfirma som sköter din flyttstädning är det bra att göra detta i god tid.

Välj en bra städfirma

Över 25 000 flyttstädningar utförda sedan 2011
Städteam som är experter på flyttstädning
Få kostnadsfritt prisförslag

Alternativ 2: Städa själv
Det andra alternativet är att flyttstäda bostaden själv. Det finns ett antal för- och nackdelar med detta.
Fördelar med att städa själv
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Du kan börja tidigare. Väljer du att själv flyttstäda bostaden så kan du börja lång innan själva
utflytten och på så vis dela upp arbetet under en längre tid.
Nackdelar med att städa själv
Det är tråkigt. Många tycker att det är enormt tråkigt att städa, speciellt något så grundligt som ett
flyttstäd. Detta kan leda till att det också blir sämre utfört.
Det tar tid. Det går aldrig att komma undan det faktum att flyttstädningen tar en viss tid, och
mycket av denna tid är också under det skede i flytten där du verkligen behöver den tiden till
annat, så som att få ordning på din nya bostad.
Det kanske inte blir tillräckligt bra. Oavsett hur duktig du är på att städa så blir det oftast sämre
än om det utförs fackmannamässigt. Detta kan leda till att hyresvärden eller den som flyttar in i
bostaden efter dig tvingas anlita en städfirma i vilket fall, något som du troligtvis kommer att få
betala. När någon annan anlitar en städfirma kan du inte heller nyttja RUT-avdrag vilket leder till att
det blir dyrare.
Se till att du har städmateriel hemma och att du har en checklista du kan följa när du flyttstädar. Se också
till att vara så effektiv som möjligt så du inte lägger onödigt mycket tid på städningen.
På flyttdagen Tillbaka till checklista inför flytt
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