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FÖRUTSÄT TNINGA R

Gör mer plats för livet
med medveten konsumtion
I flera år har vi på Elfa tagit fram Förvaringsrapporten, en djupgående attitydundersökning om
utmaningar och drivkrafter bland konsumenter
i Norden. Och år efter år kan vi konstatera att
våra förvaringsutmaningar primärt handlar om
vårt överflöd av saker. Årets rapport är inget
undantag.
Vår undersökning visar att så många som åtta
av tio upplever att de har onödigt mycket kläder
och saker, och att mer än varannan anser
att de inte har plats för allt i sitt hem. Den främsta utmaningen är skor och kläder som inte
används. Därtill ser vi att många blir frustrerade
och stressade av att tänka på hur saker är förvarade där hemma, något som dessutom visar
sig vara nästan dubbelt så vanligt bland kvinnor
som bland män.
Samtidigt finns det en stark vilja att ta tag i förvaringsutmaningarna. Vår rapport visar att många tror
att livet hemma skulle påverkas positivt om tillhörigheterna var bättre förvarade. Det skulle inte bara bli
lättare att hitta och hålla ordning, utan också skönare att vistas hemma, menar man.
För att förebygga nya förvaringsutmaningar behöver vi sannolikt också ändra vårt köpbeteende.
Studier pekar på att allt fler konsumenter vill agera mer hållbart i vardagen. Samtidigt visar Förvaringsrapporten tydligt att vi fortfarande konsumerar långt mer än vi behöver. Så den största tjänsten vi kan
göra oss själva – och våra hem – är att gå från tanke till handling och fundera ett varv extra innan vi
handlar något nytt. För med färre onödiga saker i hemmet frigör vi inte bara boyta. Det ger oss också
tid, energi och plats för det som är viktigt på riktigt i livet.
Anders Rothstein,
VD

SA MM A NFATTNING

FAKTA UNDERSÖKNING:
Undersökningen omfattar totalt 4 040 respondenter från Sverige (1012),
Danmark (1007), Finland (1011) och Norge (1010), samtliga över 18 år,
ett riksrepresentativt urval utifrån kön, ålder och region. Den genomfördes
i augusti 2018 via YouGovs webbpanel, på uppdrag av Elfa.

 MAJORITETEN AV DE NORDISKA HUSHÅLLEN brottas med ett överflöd av
kläder och prylar – ägodelar som man varken har plats för, eller behov av. Åtta
av tio har onödigt mycket kläder och saker hemma. Över hälften har mer kläder
och prylar än det finns plats för i hemmet. Varannan önskar att deras ägodelar var
bättre förvarade och organiserade än de är idag.
 I SAMTLIGA NORDISKA LÄNDER anses garderoben vara den del av hemmet
som är svårast att få ordning på. Nära tre av fyra brottas med förvaringsproblem i
garderoben. Det som orsakar störst bekymmer är kläder och skor som inte används.
 FÖR MÅNGA ÄR FÖRVARINGEN, eller kanske snarare bristen på den, förknippad
med negativa känslor. Nära var fjärde blir frustrerad och nära var femte blir stressad
av att tänka på det egna hemmets förvaring. Samtidigt känner sig drygt en tredjedel
nöjda och drygt en tiondel blir glada.
 SVENSKAR VITTNAR OFTARE om utmaningar och negativa känslor runt förvaring
än övriga nordbor, medan danskar är de som är minst bekymrade. Dubbelt
så många svenskar som danskar känner frustration och stress kring det egna
hemmets förvaring.
 INSTÄLLNINGEN TILL FÖRVARING av kläder och prylar i hemmet skiljer sig kraftigt
åt mellan könen. Kvinnor vittnar om problem och utmaningar i betydligt större
utsträckning än män, och negativa känslor runt förvaring som frustration och stress
är dubbelt så vanligt bland kvinnor.
 PERSONER MED BARN I HUSHÅLLET och personer i åldersgruppen 30–39 är
också överrepresenterade när det handlar om förvaringsutmaningar av olika slag.
 DE FLESTA VILL TA TAG I sina förvaringsproblem, men tanken på att skapa ordning
hemma förblir ofta en tanke. Åtta av tio har tänkt att de borde ta tag i förvaringsproblem, men inte gjort något åt saken. De vanligaste hindren är brist på energi och
inspiration, och att man inte har lust. Var fjärde hänvisar till att hemmets befintliga
förvaringslösningar inte duger.
 NÄR NORDBOR VÄL TAR TAG I sina förvaringsproblem så är det främst på grund
av frustration över för mycket saker och att det är stökigt hemma. Andra vanliga
anledningar är att man inte hittar, inte har överblick eller inte får plats med sina
tillhörigheter.
 ATT KUNNA VISA UPP ETT välorganiserat hem för andra är en drivkraft. Fyra av tio
menar att sannolikheten för att de ska komma igång med förvaringsprojekt ökar
när de väntar gäster.
 VINSTERNA MED BÄTTRE FÖRVARING är framför allt ordning, och att det blir
lättare att hitta sina saker. Många tycker också att det leder till ökad trivsel och att
man känner sig mer harmonisk i hemmet.
 ATT VARA LEDIG, på gott humör och att vara ensam hemma är förutsättningar
som hjälper många att komma igång med förvaringsprojekt. Hösten är den tidpunkt
på året som anses bäst lämpad.

KAPITEL 1

UTM A NINGA R
Majoriteten av de nordiska hushållen brottas med ett överflöd av kläder och saker – ägodelar som
man varken har plats för, eller behov av. För många är förvaringen, eller snarare bristen på den,
dessutom förknippat med negativa känslor som stress och frustration. Den största utmaningen är
garderoben och kläderna i den som aldrig används.
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78%
tycker att de har onödigt mycket kläder
och saker hemma.

54%
har mer kläder och saker än det ﬁnns
plats för i hemmet.

ÅTTA AV TIO H A R FÖR MYCK ET SA K ER

VA R A NNA N H A R UTRYMMESBR IST

Så många som åtta av tio nordbor (78%) tycker att
de har onödigt mycket kläder och saker hemma.
Uppfattningen är mest utbredd bland norrmän, och ovanligare bland finländare. I alla länder är det framför allt
kvinnor som anser att mängden kläder och prylar inte
matchar behoven. Åldern spelar också in – ju äldre vi är
desto vanligare är uppfattningen. I samtliga länder är det
främst boende i hus som tycker att de har mer än de behöver. Med barn i hushållet är det också en mer utbredd
uppfattning, jämfört med om man inte har det.

Översvämmade förvaringsutrymmen är också ett stort
problem i de nordiska hushållen, och möjligen en konsekvens av mängden onödiga prylar. Över hälften (54%)
har mer kläder och prylar än det finns plats för i hemmet.
Problemet är vanligast bland finländare och i alla länder
är det främst kvinnor som tycker att kläder och prylar inte
får plats hemma. Barnfamiljer vittnar om problematiken i
större utsträckning än andra, och boende i lägenhet gör
det i större utsträckning än boende i hus.

ÖNSK A N OM BÄTTR E FÖRVA R ING

Varannan nordbo (50%) önskar att deras ägodelar var bättre förvarade och organiserade än de är idag. Önskemålet
är vanligast bland finländare, och mindre vanligt bland
danskar. Kvinnor, personer i åldersgruppen 30-39 och de
med barn uttrycker önskemålet oftare än övriga.

STR ESS OCH FRUSTR ATION – I SYNNER HET
BL A ND SVENSK A R

Det råder ingen tvekan om att förvaring väcker känslor – såväl positiva
som negativa. Nära var fjärde nordbo blir frustrerad (23%) och nära var
femte blir stressad (16%) av att tänka på hur kläder och saker är förvarade och organiserade i hemmet. Samtidigt känner sig drygt en tredjedel
nöjda (36%) och en dryg tiondel blir glada (12%).
Inställningen varierar dock kraftigt mellan länderna, vilket gör det svårt
att tala om ett entydigt nordiskt mönster. Exempelvis känner dubbelt
0
så många svenskar
som20danskar frustration
eller
100
80 de tänker
60 stress när
40
på hur kläder och prylar är organiserade och förvarade. Och dubbelt så
många danskar som svenskar blir glada av att tänka på det. Sammantaget utmärker sig Sverige som landet där flest har negativa känslor runt
förvaring, medan Danmark är landet där flest har positiva känslor.
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GA R DEROBEN MEST PROBLEM ATISK

I samtliga nordiska länder anses GARDEROBEN vara den del av hemmet
som är svårast att få ordning på. Nästan tre av fyra nordbor (74%) brottas
med förvaringsproblem här. Det som orsakar störst bekymmer är kläder
som aldrig används följt av skor som aldrig används.
Nästan lika många nordbor (72%) upplever att KÖKET är en problematisk plats när det handlar om förvara och organisera saker. Svårast att få
ordning på är köksgeråd och hushållsapparater följt av föremål som
ska till källsortering (glas, papper, plast etc.).
HALLEN upplevs också som ett av hemmets främsta problemområden.
Sju av tio (70%) nordbor tycker att det är svårt att hålla ordning här, och
den största utmaningen är tveklöst skorna. Svårast att få bukt med är
“skor som används” följt av “skor som inte används”.
VARDAGSRUMMET är också en plats i hemmet där majoriteten av nordborna (65%) har förvaringsproblem. Här är det småsaker som irriterar
mest, följt av mindre teknikprylar så som laddare, sladdar, fjärrkontroller
och mobiltelefoner.
SOVRUMMET är den plats som är minst förknippad med förvaringsproblem. Ändå menar en klar majoritet av nordborna (62%), att de har
svårt att hålla ordning på sina saker här. Det som främst orsakar problem
är löst liggande halvsmutsiga kläder, följt av småsaker.

NERVÖST INFÖR BESÖK

För en del nordbor är överfulla och stökiga förvaringsutrymmen
dessutom ett stressmoment när de väntar besök. Drygt var femte (22%)
har känt sig nervös för att gäster ska öppna dörrar eller lådor till stökiga
förvaringsutrymmen när de är på besök. Oron är störst bland norrmän
och svenskar, något mindre bland finländare och minst bland danskar.

VA NLIGASTE FÖRVA R INGSUTM A NINGA R NA
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50%

Graf beskriver rum där ﬂest har upplevt förvaringsutmaningar
+ de kategorier i respektive rum som anses mest problematiska.
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KAPITEL 2

HINDER
De allra flesta nordbor vill ta tag i sina förvaringsproblem, men statistiken visar att tanken på
att skapa ordning hemma ofta förblir just en tanke. Det som främst hindrar människor från att
komma igång är brist på energi, inspiration, eller att man helt enkelt inte känner för det.

danskar. Kvinnor vittnar om problematiken i betydligt
större utsträckning än män. Skillnader mellan könen är
särskilt slående i Sverige, där 37 procent av kvinnorna
svarar att det inträffar minst en gång i veckan, jämfört
med 22 procent av männen.

ÅTTA AV TIO PL A NER A R – MEN

SK JUTER UPP – FÖRVA R INGSPROJEKT

Åtta av tio nordbor (80%) har någon gång tänkt tanken
att de borde organisera och förvara saker på ett bättre
sätt hemma, men sedan inte gjort något åt saken. För
nära tre av tio (27%) sker det minst en gång i veckan,
och för nära varannan (45%) sker det minst en gång
i månaden.

Mönstret varierar också mellan olika åldersgrupper.
Personer mellan 18 och 39 år planerar och skjuter
upp förvaringsproblem oftare än andra, och de som
passerat 60 gör det mer sällan. Det är också ett
mer utbrett beteende bland barnfamiljer och boende
i lägenhet, jämfört om man inte har barn eller om
man bor i villa.

Vanan att tänka på, och sedan skjuta upp, förvaringsproblem är vanligast bland svenskar och finländare,
något ovanligare bland norrmän och ovanligast bland

HINDER FÖR ATT TA TAG I FÖRVA R ING
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BRIST PÅ ENERGI OCH INSPIRATION
SÄTTER STOPP

Människor i Norden skjuter upp förvaringsproblem av
en mängd olika skäl, och det finns ofta en koppling till
hur man känner sig. De vanligaste hindren för att ta tag
i stökiga och oorganiserade förvaringsutrymmen är
brist på energi (29%), brist på inspiration (28%) och att
man helt enkelt inte känner för det (25%). Att förvaringslösningarna inte är tillräckligt bra (24%) eller för små
(20%) är andra hinder för att komma igång. För drygt
var femte (21%) handlar det om tidsbrist.
Svenskar tycks ha en mer komplicerad relation till sina
förvaringsutmaningar än övriga nordbor. Att sakna
energi, inspiration eller inte ha lust är vanligare i Sverige
än övriga länder. Norrmän pekar oftare på dåliga
förvaringslösningar, medan finländare oftare hänvisar

till att deras förvaringsutrymmen är för små. Danskar
talar överlag mindre om hinder för att ta tag i
förvaringsproblem.
Den kvinnliga delen av befolkningen upplever hinder
i betydligt större utsträckning än den manliga. Skälen
varierar mellan åldersgrupperna – personer mellan
30 och 39 år hänvisar oftare till tidsbrist samt brist på
energi och inspiration, medan personer mellan 18 och
29 år oftare pekar på att deras förvaringslösningar inte
är tillräckligt bra.
Boende i lägenhet pekar oftare på hinder av olika
slag än boende i hus, bortsett från tidsbrist, som är
vanligare bland personer som bor i hus. Även för barnfamiljer är tidsbrist det främsta skälet för att inte ta tag
i förvaringsproblemen hemma.

KAPITEL 3

DRIVKRAFTER
När nordbor väl tar tag i sina förvaringsproblem så är det främst på grund av frustration över för mycket saker
och att det är stökigt hemma. Många tror att bättre förvaring leder till mindre stök, ökad trivsel och mer harmoni.
Att kunna visa upp ett välorganiserat hem för andra tycks också vara en drivkraft – chansen att komma igång
med hemmaprojekt ökar då man väntar gäster, menar fyra av tio.

ägodelar, medan danskarna återigen sticker ut som
minst bekymrade. Men i Danmark är upplevelsen av
för mycket kläder och prylar bland de främsta anledningarna, precis som i övriga Norden.

PRYLK AOS FÅ R OSS ATT SÖK A LÖSNINGA R

De situationer som främst får nordbor att ta tag i
förvaringsproblem är upplevelsen att man har för
mycket kläder och prylar (34%), och att hemmet är
stökigt (31%). Andra vanliga anledningar är att man
inte hittar, inte har överblick eller inte får plats med
sina tillhörigheter.

Kvinnor och personer mellan 30 och 39 år vittnar
oftare om att överflöd av prylar, stök och brist på överblick får dem att ta tag i förvaringen. Stöket är också
ett vanligare skäl bland lägenhetsinnehavare och
barnfamiljer.

Överflödiga kläder och prylar är ett vanligare skäl
bland norrmän än övriga nordbor, medan platsbrist
är vanligare bland finländare. Svenskar pekar oftare
på dålig överblick och att de inte hittar bland sina

SITUATIONER SOM FÅ R NOR DBOR ATT
TA TAG I FÖRVA R INGSPROBLEM
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(Flera svar kunde väljas. 14% svarade “Har aldrig upplevt något förvaringsproblem
i hemmet”, 7% svarade “Inget av ovanstående alternativ”, 6% svarade “Annat”.)
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En rad olika omständigheter ökar nordbornas motivation att ta tag i förvaringsprojekten. Fyra av tio menar
att det är mer sannolikt att de tar tag i förvaringsproblem när de väntar gäster (40%), och nästan var
fjärde har lättare
att komma
DISORDER
AT igång
HOMEi samband med en
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Många tror att livet hemma, och relationen till den
egna bostaden, skulle påverkas positivt om deras tillhörigheter var bättre organiserade och förvarade. Den
vanligaste uppfattningen är att det skulle bli bättre
ordning (38%), och att det skulle bli lättare att hitta
saker (34%). Många tror också att bättre organisation
och förvaring skulle ha en positiv inverkan på vardagen.
Nära tre av tio skulle trivas bättre hemma (28%), var
fjärde skulle känna sig mer harmonisk (25%) och drygt
var femte skulle känna sig mindre stressad (22%).

Åsikten att gäster har positiv effekt på förvarings-

Det är framför allt svenskar och finländare som tror att
de skulle påverkas positivt, medan danskar är minst
benägna att tro det. Kvinnor är mer övertygade än
män, och personer mellan 30 och 39 år är det i högre
grad än övriga åldersgrupper. Bland barnfamiljer är det
också en vanligare uppfattning.
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i hemmet”, 9% svarade “Annat” och 8% svarade “Inget av ovanstående alternativ”)
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KAPITEL 4

FÖRUTSÄTTNINGAR
Att vara ledig från jobbet eller skolan, vara på gott humör och ha ensamtid – gärna med popmusik i högtalarna
– är förutsättningar som hjälper nordbor att lyckas med sina förvaringsprojekt.

HELG BÄSTA TIDPUNKTEN

Det är tydligt att Nordens invånare föredrar att ta
tag i förvaringsproblem i samband med ledighet. Den
populäraste tidpunkten är helger (37%), men ledighet
i form av semester eller långhelg anses också som en
bra förutsättning (26%). Knappt en av fem (18%) tycker
att vardagar är en bra tidpunkt.
Det är framför allt danskar som tycker att helgen är
lämpad för förvaringsprojekt, medan norrmännen
är minst benägna att hålla med om det. Fler kvinnor än
män tycker att helger och semestrar är bra tidpunkter,
och yngre personer, främst 30–39-åringar, tycker det
i större utsträckning än äldre personer. Barnfamiljer
tycker också oftare att ledighet gynnar förvaringsprojekten.
Hösten är den av årstiderna som anses lämpligast,
följt av våren och vintern på delad andraplats.
Sommaren är den minst populära årstiden för att ta
tag i förvaringsproblem.

gynnsamt (30%), liksom dåligt väder (29%). För var
femte person blir det lättare om man är flera som
hjälps åt (20%).
Ett gott humör är viktigast för svenskar och finländare,
och mindre viktigt för norrmän och danskar. Att vara
ensam hemma har störst betydelse för finländare och
minst för danskar. Musik värderas ungefär lika högt
i alla nordiska länder, men dåligt väder är viktigare
för svenskar och norrmän. Att flera i hushållet hjälps
åt värderas högst bland svenskar och lägst bland
finländare.
Gott humör, ensamtid, dåligt väder och bakgrundsmusik är viktigare för kvinnor än för män. Men att
flera i hushållet hjälps åt är lika viktigt för männen som
för kvinnorna. Personer mellan 30 och 39 år är mest
beroende av ”rätt” omständigheter, som att vara på
gott humör eller ha ensamtid hemma. Det är även
viktigare för barnfamiljer.

POPMUSIK POPUL Ä R AST I LUR A R NA
GOTT HUMÖR OCH ENSA MTID HJÄ LPER

En rad andra faktorer påverkar nordbornas förmåga
att organisera sina kläder och prylar. Drygt var tredje menar att det hjälper att vara på gott humör (34%),
och nästan lika många föredrar att vara ensamma
hemma (32%). Att ha musik i bakgrunden anses också

Bland dem som tycker att musik har en positiv inverkan
så är pop den överlägset populäraste genren (37%).
Rock hamnar på klar andraplats (22%), följt av house/
electro (5%), klassiskt (5%) och country (5%) på delad
tredjeplats. Finländare är de största förespråkarna
för rock, medan danskar är mest förtjusta i pop som
bakgrundsmusik.

FÖRUTSÄTTNINGA R SOM UNDER L ÄTTA R FÖR ATT
TA TAG I FÖRVA R INGSPROBLEM

16.

ETT GOTT
HUMÖR
I'M IN A GOOD
MOOD

34%
32%

HEMMA
I'M ALONE ENSAM
AT HOME

30%

MUSIK I BAKGRUNDEN
THERE'S MUSIC/A RADIO ON IN THE BACKGROUND
DÅLIGT
VÄDER
WHEN THE WEATHER'S
POOR

29%
20%

FLERA
SOM HJÄLPS
ERE ARE SEVERAL OF US WHO HELP EACH
OTHER
OUTÅT
TYST I BAKGRUNDEN
IT'S QUIET ROUND
ABOUT ME

15%
10%

EN BELÖNING
JAG ÄR KLAR
I GET A REWARD WHEN
I'VE DÅ
FINISHED

5%

VÄDER
WHEN THE WEATHER'S BRA
GOOD

4%

DÅLIGT
HUMÖR
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MOOD
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TOTALT NORDEN
(Flera svar kunde väljas. 11% svarade “Har aldrig upplevt något förvaringsproblem
i hemmet”, 9% svarade “Inget av ovanstående”)
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