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FORUDSÆTNINGER

Lav mere plads til livet
med bevidst forbrug
Her os Elfa har vi gennem flere år udarbejdet Opbevaringsrapporten, en dybdegående
undersøgelse af indstillinger om udfordringer
og drivkræfter hos forbrugere i Norden. Og år
efter år har vi konstateret, at vore opbevaringsudfordringer primært handler om vort overskud
af ting. Årets rapport er ingen undtagelse.
Vores undersøgelse viser, at så mange som otte
ud af ti oplever, at de har unødvendig meget
tøj og ting, og at mere end hver anden mener,
at de ikke har plads til det hele i deres hjem.
Den største udfordring er sko og tøj, som ikke
bruges. Desuden ser vi, at mange bliver frustrerede og stressede af at tænke på, hvordan
ting opbevares hjemme, noget som desuden
viser sig at være næsten dobbelt så almindeligt
blandt kvinder i forhold til mænd.
Samtidigt findes der en stærk vilje til at tage hånd om opbevaringsudfordringerne. Vores rapport viser,
at mange tror, at hjemmelivet ville blive påvirket positivt, hvis ejendelene blev opbevaret bedre.
Det ville ikke bare blive lettere at finde og holde orden, men også føles bedre at opholde sig hjemme,
mener man.
For at forebygge nye opbevaringsudfordringer må vi sandsynligvis også ændre vore købsvaner.
Studier peger på, at mange flere forbrugere ønsker at agere mere bæredygtigt i hverdagen. Samtidigt
viser Opbevaringsrapporten tydeligt, at vi stadigvæk forbruger langt mere, end vi behøver. Den største
tjeneste, vi kan gøre os selv – og vore hjem – er, at gå fra tanke til handling og tænke en gang ekstra,
inden vi køber noget nyt. For med færre unødvendige ting i hjemmet frigør vi ikke bare beboelsesareal.
Det giver os også tid, energi og plads til det, som er rigtig vigtigt i livet.
Anders Rothstein,
VD

SA MMENFATNING

FAKTAUNDERSØGELSE:
Undersøgelsen er omfatter totalt 4.040 respondenter fra Sverige (1012),
Danmark (1007), Finland (1011) og Norge (1010), alle over 18 år, med
et landsrepræsentativt udvalg ud fra køn, alder og region. Den blev
gennemført i august 2018 via YouGovs webbpanel efter opgave af Elfa.



HOVEDPARTEN AF DE NORDISKE HUSHOLDNINGER slås med en overflod af tøj
og ting – ejendele, som man hverken har plads til eller brug for. Otte ud af ti har
unødvendig meget tøj og ting hjemme. Over halvdelen har mere tøj og flere ting,
end der er plads til i hjemmet. Hver anden ønsker, at deres ejendele var bedre
opbevaret og organiseret, end de er i dag.



I SAMTLIGE NORDISKE LANDE anses garderoben for at være den del af hjemmet,
som det er for sværest at for orden på. Næsten tre ud af fire slås med opbevaringsproblemer i garderoben. Det, der forårsager de største bekymringer, er tøj og sko,
som ikke bruges.



FOR MANGE ER OPBEVARING, eller måske nærmere manglen på den, forbundet
med negative følelser. Næsten hver fjerde bliver frustreret og næsten hver femte
bliver stresset af at tænke på opbevaring i sit eget hjem. Samtidig føler godt en
tredjedel sig tilfredse og godt en tiendedel bliver glade.



SVENSKERE VIDNER OFTERE om udfordringer og negative følelser vedrørende
opbevaring end andre indbyggere i Norden, mens danskere er de mindst bekymrede. Dobbelt så mange svenskere som danskere føler frustration og stress
omkring opbevaring i deres eget hjem.



INDSTILLINGEN TIL OPBEVARING af tøj og ting i hjemmet adskiller sig kraftigt
kønnene imellem. Kvinder vidner om problemer og udfordringer i betydelig større
udstrækning end mænd, og negative følelser omkring opbevaring som frustration
og stress er dobbelt så almindeligt blandt kvinder.



PERSONER MED BØRN I HUSHOLDNINGEN og personer i aldersgruppen 30–39
år er også overrepræsenteret, når det handler om opbevaringsudfordringer af
forskellig slags.



DE FLESTE ØNSKER AT FÅ GREB om deres opbevaringsudfordringer, men tanken
om at skabe orden hjemme forbliver ofte en tanke. Otte ud af ti har tænkt, at de
burde få styr på opbevaringsproblemer, men har ikke gjort noget ved sagen. De
mest almindelige forhindringer er mangel på energi og inspiration, og at man ikke
har lyst. Hver fjerde henviser til, at hjemmets eksisterende opbevaringsløsninger
ikke duer.



NÅR INDBYGGERNE I DE NORDISKE LANDE går i gang med sine opbevaringsproblemer, er det først og fremmest på grund af frustration over de mange ting,
og at det roder hjemme. Andre, almindelige grunde er, at man ikke finder, ikke har
overblik eller ikke har plads til sine ejendele.



AT KUNNE FREMVISE ET velorganiseret hjem for andre, er en drivkraft. Fire ud af
ti mener, at sandsynligheden for, at de kommer i gang med opbevaringsprojekter,
øges, når de venter gæster.



GEVINSTERNE VED BEDRE OPBEVARING er frem for alt orden, og at det bliver
lettere at finde sine ting. Mange synes også, at det leder til øget trivsel, og at man
føler sig mere harmonisk i hjemmet.



AT HOLDE FRI, have et godt humør og at være alene hjemme er forudsætninger,
som hjælper mange med at komme i gang med opbevaringsprojekter. Efteråret er
det tidspunkt på året, som anses for bedst egnet.

KAPITEL 1

UDFOR DR INGER
Flertallet af de Nordiske husholdninger slås med en overflod af tøj og ting – ejendele,
som man hverken har plads til eller brug for. For mange er opbevaring, eller måske
nærmere manglen på den, desuden forbundet med negative følelser som stress og
frustration. Den største udfordring er garderoben og tøjet i den, som aldrig bruges.
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78%
synes, at de har unødvendig meget tøj
og ting hjemme.

54%
har mere tøj og ting, end der er
plads til i hjemmet.

OTTE UD A F TI H A R FOR M A NGE TING

HVER A NDEN H A R M A NGEL PÅ OPBEVA R ING

Så mange som otte ud af ti indbyggere i de Nordiske lande
(78 %) oplever, at de har for meget tøj og for mange ting
hjemme. Opfattelsen er mest udbredt blandt nordmænd
og mere usædvanlig bland finner. I alle lande er der fremfor alt kvinder, som anser, at mængden af tøj og ting ikke
matcher behovet. Alder spiller også ind. – jo ældre vi er,
desto mere almindelig er opfattelsen. I samtlige lande er
det først og fremmest beboere i huse, som mener, at de
har mere, end de behøver. Med børn i husholdningen er
det også en mere udbredt opfattelse, sammenlignet med
husholdninger, der ikke har børn.

Oversvømmende opbevaringsudfordringer er også et stort
problem i de Nordiske husholdninger, og muligvis en konsekvens af mængden af unødvendigt ting. Over halvdelen
(54%) har mere tøj og flere ting, end der er plads til i hjemmet. Problemet er mest almindeligt blandt finner, og i alle
lande er der fremfor alt kvinder, som synes, at der ikke er
plads til tøj og ting hjemme. Børnefamilier vidner om problematikken i større udstrækning end andre, og beboere i
lejlighed gør det i større udstrækning end beboere i hus.
ØNSK ER OM BEDR E OPBEVA R ING

Hver anden indbygger i Norden (50 %) ønsker, at deres
ejendele var bedre opbevaret og organiseret, end de er i
dag. Ønsket er mest almindeligt blandt finner og mindre
almindeligt end danskere. Kvinder, personer i aldersgruppen 30-39 og mennesker med børn udtrykker ønsket
oftere end andre.

STR ESS OG FRUSTR ATION – ISÆR BL A NDT SVENSK ER E

Der er ingen tvivl om, at opbevaring vækker følelser – såvel positive som
negative. Næsten hver fjerde indbygger i de Nordiske lande bliver frustreret (23 %), og næsten hver femte bliver stresset (16 %) af at tænke på,
hvordan tøj og ting opbevares og organiseres i deres eget hjem. Samtidig
føler godt en tredjedel sig tilfredse (36 %), og godt en tiendedel bliver
glade (12 %).
Indstillingen varierer dog kraftigt landene imellem, hvilket gør det svært
at tale en et entydigt Nordisk mønster. For eksempel føler dobbelt så
0
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på, hvordan tøj og ting er organiseret og opbevaret. Og dobbelt så mange
danskere i forhold til svenskere bliver glade af at tænke på det. Alt i alt
udmærker Sverige sig som landet, hvor flest har negative følelser omkring
opbevaring, mens Danmark er landet, hvor flest har positive følelser.

5.
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GA R DEROBEN MEST PROBLEM ATISK

I samtlige Nordiske lande anses GARDEROBEN at være den del af hjemmet, som det er for sværest at få orden på. Næsten tre ud af fire indbyggere i de Nordiske lande (74 %) slås med opbevaringsproblemer her. Det,
der forårsager de største bekymringer, er tøj, som aldrig bruges, fulgt af
sko, som aldrig bruges.
Næsten lige mange indbyggere i de Nordiske lande (72 %) oplever, at
KØKKENET er en problematisk plads, når det drejer sig om at opbevare
og organisere ting. Det sværeste at få styr på er køkkengrej og husholdningsapparater efterfulgt af ting, som skal til kildesortering (glas, papir,
plast, etc.).
ENTRÉEN opleves også som et af hjemmets største problemområder.
Syv ud af ti (70 %) af indbyggerne i de Nordiske lande synes, at det er
svært at holde orden her, og at den største udfordring uden tvivl er sko.
Det sværeste at få bugt med er ”sko, der bruges” efterfulgt af ”sko, som
ikke bruges”.
STUEN er også et sted i hjemmet, hvor hovedparten af indbyggerne i de
Nordiske lande (65 %), har opbevaringsproblemer. Her er det småting,
som irriterer mest, efterfulgt af mindre teknikting som opladere, fjernkontroller og mobiltelefoner.
SOVEVÆRELSET er den plads, som er mindst forbundet med opbevaringsproblemer. Dog mener et klart flertal af indbyggerne i de Nordiske
lande (62 %), at de har svært ved at holde orden på deres ting her. Det,
der først og fremmest forårsager problemer, er løst liggende, halvsnavset
tøj, efterfulgt af småting.
NERVØS INDEN BESØG

For en del indbyggere i de Nordisk lande er overfyldte og roede opbevaringsplads desuden et stressmoment, når de venter besøg. Godt hver
femte (22 %) har følt sig nervøs for, at gæster skal åbne døre eller skuffer
til roede opbevaringspladser. Uroen er størst blandt nordmænd og svenskere, lidt mindre blandt finner og mindst blandt danskere.

DE MEST A LMINDELIGE OPBEVA R INGSUDFOR DR INGER

74%

GARDEROBE
1. Tøj, som ikke bruges. 2. Sko,
som ikke bruges.

KØKKEN

1. Køkkenredskaber og husholdningsapparater. 2. Ting, som skal til
kildesortering.
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ENTRÉ
1. Sko, som bruges.2. Sko, som
ikke bruges.
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DAGLIGSTUEN
1. Småting.2. Mindre teknikting.

62%

SOVEVÆRELSE
1. Løst liggende, halvsnavset
tøj.2. Småting.
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Grafen beskriver værelser, hvor fleste har oplevet opbevaringsudfordringer + de kategorier i de respektive værelser, som anses for problematiske.

KAPITEL 2

HINDR INGER
De allerfleste indbyggere i de Nordiske lande ønsker at få greb om deres opbevarings
udfordringer, men statistikken viser, at tanken om at skabe orden hjemme ofte forbliver
netop en tanke. Det, der først og fremmest forhindrer mennesker fra at komme i gang,
er mangel på energi, inspiration eller, at man helt enkelt ikke føler for det.
nordmænd og mest usædvanlig hos danskere. Kvinder
vidner om problematikken i betydeligt større udstrækning end mænd. Forskellen kønnene imellem er særlig
slående i Sverige, hvor 37 procent af kvinderne svarer,
at det sker mindst en gang om ugen sammenlignet
med 22 procent af mændene.

OTTE UD A F TI PL A NL ÆGGER – MEN

UDSKYDER – OPBEVA R INGSPROJEKTER

Otte ud af ti indbyggere i de nordiske lande (80 %)
har en gang tænkt tanken, at de burde organisere og
opbevare ting på en bedre måde hjemme, men så
har de ikke gjort noget ved sagen. For næsten tre ud
af ti (27 %) sker det mindst en gang om ugen, og for
næsten hver anden (45 %) sker det mindst en gang om
måneden.

Mønstret varierer også mellem de forskellige aldersgrupper. Personer mellem 18 og 39 planlægger og
udskyder opbevaringsproblemer oftere end andre, og
de mere end 60-årige gør det mere sjældent. Der er
også en mere udbredt adfærd blandt børnefamilier
og indbyggere i lejlighed i forhold til, om man ikke har
børn eller om, man bor i villa.

Vanen med at tænke på og efterfølgende udskyde
opbevaringsproblemer er mest almindelig blandt
svenskere og finner, lidt mere usædvanlig blandt

FOR HINDR INGER FOR AT FÅ STYR PÅ OPBEVA R ING
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(Der kunne vælges flere svar. 21 % svarede "Ingen af overstående muligheder")

30

M A NGEL PÅ ENERGI OG
INSPIR ATION STOPPER

Mennesker i Norden udskyder opbevaringsproblemer
af mange, forskellige årsager, og der findes ofte en
kobling til, hvordan man føler sig. De mest almindelige
forhindringer for at få styr på roede og uorganiserede
opbevaringsudfordringer er mangel på energi (29 %),
mangel på inspiration (28 %), og at man helt enkelt ikke
føler for det (25 %). At opbevarings-løsningerne ikke er
tilstrækkelig gode (24 %) eller for små (20 %), er andre
forhindringer for at komme i gang. For godt hver femte
(21 %) handler det mangel på tid.
Svenskere synes at have en mere kompliceret relation
til deres opbevaringsudfordringer end andre indbyggere i de Nordiske lande. At mangle energi, inspiration
eller ikke have lyst er mere almindeligt i Sverige end
i de andre lande. Nordmænd peger oftere på dårlige

opbevaringsløsninger, mens finner ofte henviser til,
at deres opbevaringsplads er for lille. Danskere taler
overvejende mindre om forhindringer til at få styr på
opbevaringsproblemer.
Den kvindelige del af befolkningen oplever forhindringer i betydelig større udstrækning end den mandlige.
Forskellen varierer mellem aldersgrupperne – personer mellem 30 og 39 år henviser oftere til mangel på tid
samt mangel på energi og inspiration, mens personer
mellem 18 og 29 år oftere peger på, at deres opbevaringsløsninger ikke er tilstrækkelig gode.
Beboere i lejlighed peger oftere på forhindringer af
forskellig slags end beboere i hus undtagen mangel på
tid, som er mere almindelig blandt personer, som bor i
hus. Også for børnefamilier er mangel på tid den vigtigste grund til kke at få styr på opbevaringsproblemerne
hjemme.

KAPITEL 3

DR IVK R ÆFTER
Når indbyggerne i de Nordiske lande går i gang med deres opbevaringsproblemer, er det først og
fremmest på grund af frustration over de mange ting, og at det roder i hjemmet. Mange tror, at bedre
opbevaring fører til mindre rod, øget trivsel, og mere harmoni. At kunne fremvise et velorganiseret hjem
for andre synes også at være en drivkraft – chancen for at komme i gang med hjemmeprojekter øges,
når man venter gæster, mener fire ud af ti.

ligt blandt finner. Svenskere peger oftere på dårligt
overblik, og at de ikke kan finde deres ting, mens danskerne igen skiller sig ud som de mindst bekymrede.
Men i Danmark er oplevelsen af for meget tøj og ting
blandt de vigtigste anledninger, præcis som i det øvrige
Norden.

TINGSK AOS FÅ R OS TIL AT SØGE LØSNINGER

De situationer, som først og fremmest får indbyggerne
i de Nordiske lande til at gå i gang med opbevaringsproblemer, er oplevelsen af, at man har for meget tøj
og ting (34 %), og at hjemmet er rodet (31 %). Andre,
almindelige grunde er, at man ikke finder, ikke har overblik eller ikke har plads til sine ejendele.

Kvinder og personer mellem 30 og 39 år vidner oftere
om, at overflod af ting, rod og mangel på overblik, får
dem til at gå i gang med opbevaringen. Uroen er også
en mere almindelig grund blandt lejlighedsejere og
børnefamilier.

Overflødigt tøj og ting er en mere almindelig grund
blandt nordmænd end blandt andre indbyggere i de
Nordiske lande, mens pladsmangel er mere alminde-

SITUATIONER , SOM FÅ R INDBYGGER E I DE NOR DISK E L A NDE
TIL AT KOMME I GA NG MED OPBEVA R INGSPROBLEMER
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(Der kunne vælges flere svar. 14 % svarede: "Har aldrig oplevet et opbevaringsproblem
i hjemmet, 7 % svarede: "Ingen af ovenstående muligheder", 6 % svarede: "Andet".)

14.

WHEN I'M EXPECTING A VISIT/GUESTS
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En række omstændigheder øger indbyggerne i Nordens
motivation til at få gang i opbevaringsprojekter. Fire ud
af ti mener, at der er mere sandsynligt, at de får gang
i opbevarings-problemer, når de venter gæster (40 %),
og næsten hver DISORDER
fjerde har AT
lettere
ved at komme i gang
HOME
i forbindelse med en renovering (24 %), eller når de har
købt nye ting til hjemmet (23 %). Andre situationer, som
anses at sætte fart på opbevaringsprojekter, er, når vi
NG IT HARD TO FIND
CLOTHES OR
ommøblerer
(22OTHER
%), nårPOSSESSIONS
vi bliver inspireret af en andens
hjem (19 %), eller når en i husholdningen flytter (19 %).

Mange tror, at livet hjemme og relationen til deres egen
bolig ville blive påvirket positivt, hvis deres ejendelene
blev bedre organiseret og opbevaret. Den mest almindelig mening er, at der ville blive bedre orden (38 %), og
at det ville blive lettere at finde ting (34 %). Mange tror
også, at bedre organisation og opbevaring ville have en
positiv indvirkning på hverdagen. Næsten tre ud af ti
ville trives bedre hjemme (28 %), hver fjerde ville føle
sig mere harmonisk (25 %), og godt hver femte ville føle
sig mindre stresset (22 %).

Årsagen til at gæster her en positiv effekt på opbeva-

Det er først og fremmest svenskere og finner, som
tror, at de ville blive påvirket positivt, mens danskere
er mindst tilbøjelige til at tro på det. Kvinder er mere
overbesviste end mænd, og personer mellem 30 og
39 år er det i højere grand end øvrige aldersgrupper.
Blandt børnefamilier er det også en mere almindelig
opfattelse.
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almindelig blandt svenskere og

mest ualmindelig blandt danskere.
En tydelig forskel mellem kønnene er, at dobbelt så
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hvordan andre har løst deres opbevaringsproblemer.
Inspiration fra andres hjem er også vigtigere
for
5 yngre10
0
personer og for børnefamilier.

30

25

20

15

35

0
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4.

KOMME I GA NG MED OPBEVA R INGSPROBLEMER
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DECORATION AT HOME
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TOTALT NORDEN
(Der kunne vælges flere svar. 12 % svarede: "Har aldrig oplevet et opbevaringsproblem
i hjemmet, 9 % svarede: "Andet" og 8 % svarede: "Ingen af ovenstående muligheder".)

KAPITEL 4

FORUDSÆTNINGER
At holde fri fra arbejde eller skole, være i godt humør og at være alene hjemme – gerne med
popmusik i højtalerne er forudsætninger, som hjælper mange indbyggere i de Nordiske lande
til at lykkes med deres opbevaringsprojekter.

WEEK END ER DET BEDSTE TIDSPUNKT

Det er tydeligt, at indbyggere i Norden foretrækker at
få gang i opbevaringsproblemer i forbindelse med fritid. Det mest populære tidspunkt er weekender (37 %),
men fritid som ferie eller lange weekender anses også
som en fin forudsætning (26 %). Knapt en ud af fem (18
%) synes, at hverdage er et godt tidspunkt.
Det er først og fremmest danskere, som mener, at
weekenden er egnet til opbevaringsprojekter, mens
nordmænd er mindst tilbøjelige til at mene det. Flere
kvinder end mænd synes, at weekender og ferier er
gode tidspunkter, og yngre personer, først og fremmest 39–39 årige mener det i større udstrækning end
ældre personer. Børnefamilier synes også oftere, at
fritid fremmer opbevarings-projekter.
Efteråret er den årstid, der opfattes mest egnet,
efterfulgt af forår og vinter på en delt andenplads.
Sommeren er den mindst populære årstid til at få gang
i opbevaringsproblemer.
GODT HUMØR OG TID A LENE HJÆLPER

En række andre faktorer påvirker indbyggerne i Nordens evne til at organisere deres tøj og ting. Godt hver
tredje mener, at det hjælper at være i godt humør (34
%), og næsten lige så mange foretrækker at være alene
hjemme (32 %). Det anses også for gunstigt at have
musik i baggrunden (30 %) ligesom dårligt vejr (29 %).
For hver femte person bliver det lettere, hvis man er
flere, som hjælpes ad (20 %).

Et godt humør er vigtigst for svenskere og finner og
mindre vigtigt for nordmænd og danskere. At være
alene hjemme er mest vigtigt for finner og mindst for
danskere. Musik vurderes cirka lige højt i alle Nordisk
lande, men dårligt vejr er vigtigere for svenskere og
nordmænd. At flere i husholdningen hjælpes ad vurderes højst bland svenskere og lavest blandt finner.
Godt humør, tid alene, dårligt vejr og baggrundsmusik
er vigtigere for kvinder end for mænd. Men at flere i
husholdningen hjælpes ad er lige vigtigt for mænd
som for kvinder. Personer mellem 30 og 39 år er mest
afhængige af ”rigtige” omstændigheder, som at være i
godt humør eller at have tid alene hjemme. Det er også
vigtigere for børnefamilier.
POPMUSIK MEST POPUL ÆR
I HOVEDTELEFONER NE

Blandt de, som synes at musik har en positiv indvirken,
er pop overlegent den mest populære genre (37 %).
Rock kommer på en klar andenplads (22 %) efterfulgt
af house/electro (5 %), klassisk (5 %) og country (5 %)
pǻ en delt tredjeplads. Finnerne er de største fortalere
for rock, mens danskerne er mest glade for pop som
baggrundsmusik.

FORUDSÆTNINGER, SOM FORENKLER
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AT FÅ STYR PÅ OPBEVARINGSPROBLEMER

I'M IN A GOOD
MOOD
ET GODT
HUMØR

34%
32%

ALENE
HJEMME
I'M ALONE AT
HOME

30%

MUSIK I BAGGRUNDEN
THERE'S MUSIC/A RADIO ON IN THE BACKGROUND

WHEN THE WEATHER'S
POOR
DÅRLIGT
VEJR

29%
20%

FLERE
SOM HJÆLPES
ERE ARE SEVERAL OF US WHO HELP EACH
OTHER
OUTAD
STILLE
I BAGGRUNDEN
IT'S QUIET ROUND
ABOUT
ME

15%
10%

EN BELØNNING,
NÅRFINISHED
JEG ER FÆRDIG
I GET A REWARD
WHEN I'VE

5%

GODT VEJR
WHEN THE WEATHER'S GOOD
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TOTALT NORDEN
(Der kunne vælges flere svar. 11 % svarede: "Har aldrig oplevet et opbevaringsproblem
i hjemmet, 9 % svarede: "Ingen af ovenstående")
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