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FÖROR D

Vi har haft intressanta och upplysande samtal med dem
som ramats in i form av var sin krönika. Samtalen belyste
att det blir allt viktigare att få mer plats på en mindre yta.
Hemmet blir viktigare i den mån att det blir en hubb för
både umgänge, egentid, arbete, hobbies och lekstuga
– fast på mindre ytor. För att enkelt kunna ställa om ett
hobbyrum till kontor eller ett avslappnat sovrum till lekrum
behöver vi ha bra och flexibel förvaring. Läs gärna deras
krönikor på sidorna 6, 9 och 13 och inspireras av spaningar
och visioner kring boende, konsumtion, digitalisering och
livsstil!
Som i tidigare undersökningar ser vi att klimatfrågan har
gjort att hållbarhet blivit allt viktigare i samhället och finns
i konsumentens medvetande. Mängden vi konsumerar
påverkar i allra högsta grad klimatet, men genom att
konsumera smartare kan klimatpåverkan minska. Vi ser
en ökad benägenhet av att exempelvis låna eller hyra saker
när man behöver dem i stället för att köpa nytt. 90-talets
slit och släng är passé, istället fokuserar man på saker och
prylar av kvalitet som håller över tid.

Våra konsumtionsmönster, vanor och värderingar präglas
till stor del av vår uppväxt och påverkar också hur vi
formas som människor. Det här har sedan länge
intresserat forskare – och även oss på Elfa. Vilken roll
spelar tidsperioden vi växer upp i för vår konsumtion
och vilken betydelse får det för förvaringen i våra hem?
Elfa har undersökt dessa frågeställningar och presenterar
nu Förvaringsrapporten 2022. Rapporten bygger på en
djupgående attitydundersökning om utmaningar och
behov bland konsumenter, uppdelad över generationer,
i Sverige.
Det som är nytt i årets förvaringsrapport, utöver temat
generationer, är våra nya experter inom arkitektur,
inredning, generations- och konsumtionsbeteende,
digitalisering och fastighetsbranschen.

Våra förvaringsbehov varierar givetvis utifrån var vi
befinner oss i livet och hur vår boendesituation ser ut
– men även utifrån vilket generation vi tillhör. Äldre
generationer, såsom Baby Boomers (1946-1964), visar
fler tendenser att spara på saker jämfört med yngre
generationer. Medan yngre generationer som Generation
Z (1997-2015) ställer högst krav på att ha bra plats för
förvaring i sitt framtida boende. Det är tydligt att våra hem
kommer att fylla fler roller och behöva vara mer flexibelt.
Arkitekten och inredningsarkitekten Mia Erlandsson skriver
“Framtidens boendetyper kan se helt annorlunda ut.
Mer delande av saker, fler gemensamma ytor och mer
hållbart. Oavsett alla trender är en sak säker: hemmet
kommer att fortsätta vara en plats vi alla måste förhålla
oss till på ett eller annat sätt”. Där kommer Elfas roll in i
bilden och bidrar med att kunna frigöra plats för det som
är viktigt i vardagen.
Christine Dalman, förvaringsexpert Elfa
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OM R A PPORTEN
Rapporten baseras på en undersökning genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget
Kantar Sifo under perioden 11-16 mars 2022. Sammanlagt har 1303 intervjuer genomförts via en
webbpanel med män och kvinnor i Sverige som är 16 år eller äldre. Urvalet är representativt för den
svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region. Utöver enkätundersökningen har djupgående
samtal i fokusgrupper om totalt 19 personer utförts perioden 15-22 februari 2022. En uppdelning av
dagens generationer har gjorts på följande vis: Generation Z (1997-2015), Millennials (1981-1996),
Generation X (1965-1980) och Baby Boomers (1946-1964).
Det här är sjunde året som Elfa genomför en årlig förvaringsrapport med syftet att belysa
behov och trender kring förvaring i hemmet.
Rapporten vänder sig till media, återförsäljare, arkitekter, inredningsstylister och personer
som har ett intresse eller behov av att förkovra sig i flexibla och hållbara förvaringssystem.
Som journalist kan du fritt använda innehåll, resultat och fakta från rapporten.
Vid användning av text- och bildinnehåll uppge gärna Elfa som källa.
För mer information och frågor kring rapporten, vänligen kontakta:
Christine Dalman, förvaringsexpert på Elfa

Generation X

christine.dalman@elfa.com

(1965-1980)

Millennials
(1981-1996)

Boomers

Generation Z

(1946-1964)

(1997-2015)
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GENER ATIONER

OCH KONSUMTIONEN
H Å LLBA R HET OCH KONSUMTION
Klimatfrågan har som sagt gjort att hållbarhet blivit allt viktigare i samhället, något
som finns med i konsumentens medvetande. Genom att konsumera smartare kan
klimatpåverkan minska.
Undersökningen visar att majoriteten, 63 procent, över generationerna hellre köper
begagnat än nytt samt är måna om att köpa med kvalitet istället för ”slit och släng”
för att minska klimatavtryck.

63%

Köper hellre begagnat än nytt

”Försöker ha så lite prylar
hemma som möjligt.…Är

det ett plagg jag tröttnat
på eller inte använt så

säljer jag och ersätter det
med nåt bättre”
– Millennial
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Vad är skillnaderna
mellan generationerna?

G

enerationsforskningen visar att våra
värderingar sätts mellan 16 och 24 års
ålder. Det är då vi formas som mest
när det handlar om hur vi konsumerar
och vad vi prioriterar i våra liv.
Här ser vi vissa skillnader mellan
de äldre och de yngre generationerna.

Ta till exempel ett kafébesök. En person från en äldre
generation köper hellre en billigare kopp kaffe även om
det kan vara på ett tråkigare ställe. En yngre person tycker
snarare att omgivningen är det viktigaste för kafébesöket,
att det måste vara en estetiskt tilltalande plats de trivs på.
Det har skett en emotionalisering och estetisering i vårt
förhållande till saker i vår vardag.

”Boenden från olika
tidsepoker erbjuder
olika typer av
förvaringslösningar”
Samtidigt har den utvecklingen också gått åt det motsatta
hållet. Många äldre sparar på tidningar och andra saker,
något som ökar kraven på bättre och mer effektiv förvaring
för dessa människor. Samma syn på en tidning har inte
unga, de slänger den direkt efter att de har läst den
– om de nu överhuvudtaget läser en papperstidning.

om coronapandemin har varit ett tillfälligt undantag. I
framtiden kommer vi att bo i mindre hem och därmed ha
mindre yta att utnyttja. Det kommer att göra en smart och
välstrukturerad förvaring ännu viktigare för yngre. Man
behöver ha ordning och reda för att det ska bli smidigt
att fullt ut ägna sig åt delningsekonomi i form av att sälja,
köpa, hyra och låna saker mellan varandra.

En annan viktig skärningspunkt mellan de äldre och yngre
generationerna ligger i hur man tänker på hållbarhet. Med
tanke på hur klimatet och världsläget har förändrats de
senaste åren har unga fått en annan medvetenhet. Detta
speglar sig också i hur de tänker när de konsumerar. Yngre
tenderar att i betydligt högre utsträckning bry sig om de
sociala- och miljömässiga aspekterna av en produkt. Om de
köper en bokhylla vill de veta hur den togs fram: Hur
arbetsförhållandena var på fabriken, vilka material som
användes och vilken kvalitet den håller. Bokhyllan får gärna
kosta mer om den håller längre och har tillverkats på ett
hållbart sätt.

Men våra värderingar har också förskjutits över
generationsgränserna. Förr i tiden sågs det som lågstatus
att cykla till jobbet. Bilen var det enda rimliga. Nu när
hållbarhet och hälsa har klivit högre upp på dagordningen
är det snarare lågstatus bland alla generationer att sitta
ensam i kö i en bil som släpper ut avgaser varje dag.
Även om inte alla våra beteenden går att knyta till vilken
generation vi tillhör finns det tydliga skillnader mellan
människor födda för 50 år sedan och dagens unga.

Allt detta smittar i sin tur av sig på hur de olika
generationerna väljer att inreda sina hem. Strömningarna i
samhället fortsätter att gå mot en ökad urbanisering, även

- Anders Parment, Generationsforskare
och konsumtionsexpert

6

SÅ MYCK ET HYR VI JÄ MFÖRT MED ÄGER
Hur många som hyr eller lånar saker de inte frekvent använder, varierar mellan
generationerna. Varannan Millennial gör hellre det istället för att köpa nytt, medan
endast 2 av 5 Boomers använder samma tillvägagångssätt. Bland det som hyrs ligger
släpvagn i toppen; 25 procent av generationerna hyr detta.

50 %
av Millennials hyr eller

lånar hellre än att köpa nytt

Motsatt till det här äger vi mycket också. Det som i högst grad ägs av generationerna är
möbler och konst, cykel eller sparkcykel och verktyg för att lösa det mesta i hemmet.
Den yngre generationen Z är de som äger mest festkläder medan Boomers i högre
grad, 72 procent, äger trädgårdsverktyg för olika behov.

CIR KUL Ä R EKONOMI
För många innebär en gammal uttjänt möbel inte per automatik en tripp till soptippen
- de flesta har nämligen sålt något på andrahandsmarknaden. Av de saker som säljs är
det vanligaste bland generationerna möbler och inredning som en fjärdedel (27%) har
sålt.
Boomers säljer även husgeråd såsom glas, porslin och köksutrustning samt bilar i
högre grad än de andra generationerna. Nästan 1 av 5 i Generation Z säljer istället
fritids- och hobbyprylar såsom böcker. För Millennials och Generation X är det däremot
barnkläder och barnartiklar som får hamna på andrahandsmarknaden.

1 av 4

har sålt möbler och inredning
på andrahandsmarknaden
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GENER ATIONER
OCH BOENDET

Att ha bra plats för förvaring i hemmet i
framtiden är ett krav som 3 av 5 ställer.

Generationen som främst ställer detta krav är den yngsta, Generation Z. Nästan lika
många vill ha ett ”stort kök som är hemmets mötesplats” och på tredje plats hamnar
garaget, något som 2 av 5 efterfrågar. Endast 6 procent vill ha ett hemmaspa.
Hur man prioriterar om man skulle flytta skiljer sig mellan generationerna. Gemensamt
för de yngre Generation Z och Millennials är att man vill ha fler antal rum än i sitt
nuvarande hem, samt även mer förvaring än idag. Boomers å andra sidan önskar det
motsatta. Hälften av dem vill ha färre rum än i dagsläget, men samma mängd förvaring.
Hela 37 procent av Millennials vill ha ett hemmakontor medan Boomers i högre grad än
de andra vill ha ett digitalt uppkopplat hem (28%).
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Boendet kommer att bli
mer flexibelt – på olika sätt

H

ur vi bor har varit en fråga som vi inte
kommer ifrån. Alla behöver tak över
huvudet, men hur ska det som finns där
under taket se ut? Trots att en del trender
drar åt nomadhållet, att vi flyttar ut från
städerna och försöker göra oss oberoende
från andra kommer hemmet i någon form alltid att vara viktigt.
Hur det än ser ut. Och det är ju den stora frågan; hur kommer
hemmet att se ut framöver?

”Våra hem kommer att
fylla fler roller. Ett rum
ska kunna fungera som
olika sorters rum, istället
för att vara ett uttalat
vardagsrum”
En sak är säker - hemmet kommer att behöva vara mer
flexibelt. När våra arbeten flyttar in, vi börjar laga mer
avancerade maträtter och vi odlar mer eget så knyter vi an
mer till hemmet. Det innebär också att våra hem kommer
att fylla fler roller. Ett rum ska kunna fungera som olika
sorters rum, istället för att vara ett uttalat vardagsrum.
Efter att ha haft en stor middagsbjudning i ett rum ska det
nästa dag kanske vara träningsrum.
generationsboendet. Det innebär att hela den förlängda
familjen inklusive mor- och farföräldrar bor tillsammans i
ett hus eller nära anslutning till varandra.

Våra behov förändras också när det gäller förvaring.
Tidigare hade många en teak-bokhylla med en vitrindel för
glas. Nu kan man istället förvara ungefär vad som helst var
som helst. Dessutom kommer helt nya sorters förvaringslösningar uppstå. Man kanske har ett preppingförråd för
att förbereda sig inför kommande kriser, något som har
blivit mer aktuellt den senaste tiden med krig och pandemi
i vår närhet.

Boendet ska kunna omvandlas från det ena till det
andra. Modullösningar är något som många jobbar med
numera, för att saker och ting ska vara enkla att montera,
demontera och bygga upp på andra platser. Även
byggmaterialet spelar en viktig roll i den här utvecklingen.
Som det är nu finns det för många olika material i våra
hus. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det mycket bättre att
man enkelt kan byta ut enskilda komponenter för att de
ska kunna ingå i ett cirkulärt system.

Vi ritar och bygger fortfarande hus för kärnfamiljen.
Detta trots att vi har massor av singelhushåll och andra
konstellationer. Framtidens boendetyper kan se helt
annorlunda ut. Ett koncept som kan komma att göra
“comeback” men i en något uppdaterad variant är
kollektivboendet. Mer delande av saker och fler
gemensamma ytor, mer hållbart. Det är något de yngre
generationerna är mer öppna för. En annan boendeform,
som fortfarande är vanligt i många andra länder men
som inte synts till i Sverige på länge, är det så kallade

Oavsett alla trender som kan komma framöver är en sak
säker: Hemmet kommer att fortsätta vara en plats vi alla
måste förhålla oss till på ett eller annat sätt.
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- Mia Erlandsson, Arkitekt och inredningsarkitekt på
White Arkitekter

SÅ M Å NGA FLYT TK A RTONGER BESTÅ R HEMMET AV
Många har kartonger i sina förråd som de inte vet vad de innehåller. Detta gäller främst
Generation X där över hälften av dem påstår detta. Även 47 procent av Boomers
stämmer in på detta.

57%

av Generation X har

kartonger i sina förråd
som de inte vet vad
de innehåller

Vid potentiell flytt rör det sig uppskattningsvis om upp till cirka 50 kartonger som man
behöver för att packa ned sitt bohag*. De flesta menar att de skulle kunna rensa och
göra sig av med saker som fyller 1–10 kartonger, medan 15 procent inte skulle kunna
göra sig av med något alls. Ofta rör det sig då om arvegods.
*Ej möbler

VA D TA R MEST OCH MINST PL ATS?
För majoriteten av generationerna är det kläder som tar upp mest av
förvaringsutrymmen i hemmen. Köksprylar tar också upp mycket plats, åtminstone
för 1 av 3 hos både Generation Z och Millennials. Hos de äldre är det istället böcker
som tar upp näst mest plats, 43 procent av Boomers och 33 procent av Generation X.

VISSTE DU AT T:
Vin och alkohol, djursaker och badrumsprylar
är det som tar minst plats i förvaringsutrymmen
i alla generationer.
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SÅ H A R BEHOVET AV FÖRVA R ING UTVECK L ATS
FÖR GENER ATIONER NA

Det generella behovet av förvaring de senaste
tre åren har ökat med 50 procent.

Åtminstone anser de tre senaste generationerna det, medan behovet
för Boomers har legat kvar på samma nivå.
För generation Z är det många saker i hemmet som krävt mer förvaring. Kläder,
köksprylar och böcker är sådant som de, på grund av ett ökat behov de tre senaste åren,
anser ha behövt mer förvaring till. Köksprylar är något som också behövt skapas mer
plats för hos 48 procent av Millennials, medan behovet för äldre generationer varit lika
som idag.

”Det är bra att ha ett system
så man kan rotera kläder
och prylar efter årstiderna
– allt behöver inte ligga
framme året runt”
– Generation X

Har du idag möjlighet att hantera ett ökat behov
av förvaring i din nuvarande bostad?

60%

57%

55%
50%

40%

38%

36%
31%
11%

Generation Z

9%

5%

Generation X

Millennials

Nej

Ja

11

Vet ej

6%

Boomers

GENER ATIONER

OCH FR A MTIDEN
SÅ A NVÄ NDS A PPA R OCH DIGITA L A
TJÄ NSTER I R EL ATION TILL HEMMET
Digitala tjänster och appar som är till för att underlätta vardagen, såsom till exempel
hemkörning av mat eller hämtning av skräp för återvinning, har ännu inte slagit igenom
helt. Majoriteten, 64 procent, använder inte sådana tjänster.
Däremot utnyttjas digitala tjänster, såsom som blocket och auktionssajter, när det gäller
att köpa och sälja kläder och inredning på andrahandsmarknaden. Av de som utnyttjar
tjänsterna hamnar Millennials i framkant, med 58 procent som handlar kläder och 65
procent som köper eller säljer inredning. Motsvarande siffror för Generation Z är 54
procent och 58 procent.
2 av 5 i Generation X använder också detta digitala tillvägagångssätt medan endast
1 av 5 hos Boomers gör detsamma.

65 procent av Millennials och 58 procent av
Generation Z köper och säljer inredning via
digitala tjänster.

”Handlar det mesta via
mobilen – från kläder

”Vi har halva garaget fullt

Det är inte lathet – det är

dem minns jag inte längre

med lådor – hälften av

till middag till mattvätt.

vad som finns däri”

smarthet, lägga sin tid på
det som är viktigt”

– Baby Boomer

– Generation Z
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Medvetenheten kommer
att öka i framtiden
Oavsett hur mycket eller lite vi konsumerar kommer vi
att behöva någon form av förvaring för våra kläder och
prylar. Här finns det några mycket intressanta lösningar
som kommer att revolutionera hur vi tänker kring våra
saker. Till exempel den smarta garderoben, som tidigare
inte varit tillräckligt kostnadseffektiv men genom ny och
billigare teknik kommer att bli möjlig. Genom att vi kommer
att kunna tagga upp våra kläder kan vi ha en hel digital bild
av vad vi har i garderoben. Vi kan starta dagen med att få
ett förslag på outfit både utifrån vad som finns i garderoben, väder och typ av aktiviteter under dagen. Det kan
också komma förslag på vilka plagg som kan läggas ut på
andrahandsmarknader. Vi får alltså en ökad medvetenhet
om vilka prylar vi har och kan därmed på ett betydligt
smidigare sätt delta i en cirkulär delningsekonomi.

”När tekniken har gjort
tillräckliga framsteg
kommer den att göra oss
mer medvetna om vad vi har
och hur vi kan använda det
på de mest effektiva sätten”
Men än så länge har inte delningsekonomin kommit så
långt. Det behövs framför allt en utökad infrastruktur för
att kunna möjliggöra bättre lösningar på den fronten.
I framtiden kommer vi troligtvis att se hubbar med
förvaringsutrymmen där du kan gå och låna en gräsklippare
eller motorsåg. Drar man det här tänket ännu längre så kan
vi också ha en mer avancerad tjänst för tvätt; en person
kommer in i våra hem, hämtar våra smutsiga kläder och kör
dem till en större tvättstuga. Allt för att göra en i dagsläget
väldigt klimatpåfrestande företeelse mer hållbar, men
också för att avlasta oss i vardagen.

Ä

n så länge gör de flesta av oss inte hållbara
val när vi konsumerar, snarare köper vi fler
saker än någonsin tidigare. Priset smäller
fortfarande nästan alltid högre än kvalitet.
Men kan vi vara på väg att se en förändring
i den här utvecklingen? Yngre generationer
har vuxit upp med ett enormt utbud och masskonsumtion
– samtidigt som vi uppfostrat dem att det är viktigt med
hållbarhet. Vad vi sagt och vad vi har gjort har varit två helt
olika saker. Det är idag också näst intill omöjligt att veta vilken
konsumtion som verkligen är hållbar eller inte.

Vi vet att vi måste konsumera mindre för planetens skull.
När tekniken har gjort tillräckliga framsteg kommer den
att göra oss mer medvetna om vad vi har och hur vi kan
använda det på de mest effektiva sätten. När hemmen blir
smartare skapas nya förvaringslösningar för nya behov som
kommer att bli delvis annorlunda i och med bland annat
mer distansjobb. Förutom att bo så tränar och jobbar vi
hemma. Digitaliseringen kommer att öppna många dörrar
och ge oss en bättre insyn i hur vi lever, guida oss i våra val
och göra oss till mer medvetna konsumenter, vilket i väldigt
stor utsträckning är något bra.
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- Charlotte Mattfolk, Framtidsexpert

SÅ KOMMER BEHOVET AV
FÖRVA R ING SE UT FR A MÖVER
För att begränsa saker som förvaras försöker majoriteten (52%) löpande gå igenom sina
saker och rensa. 2 av 5 försöker att inte köpa nya saker som kräver förvaring och 1 av 5
gör sig av med saker i samma takt som nytt inhandlas. Efterfrågan på mer plats
i hemmet för förvaring tros stiga hos nära hälften av de yngre generationerna Z och
Millennials. Däremot för Generation X och Boomers tros efterfrågan vara lika som idag.

Efterfrågan på mer förvaring tros öka hos nära

50 procent av både Generation Z och Millennials.

Gemensamt för alla (56%) är att man tror kunna hantera ett ökat behov av förvaring
i sin nuvarande bostad.

SM A RTA R E FÖRVA R ING
För de som har ett ökat förvaringsbehov löser de detta genom:

51 %
Skaffa smartare och effektivare förvaringslösningar

39 %
Sälja saker

1 av 4 hos både Generation Z och Millennials ser också en lösning genom att flytta till
större bostad. Men många i den yngre generationen Z, 20 procent, lånar också utrymme
hos familj och vänner. De äldre generationerna gör annat för att lösa sina ökade
förvaringsbehov.
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SA MM A NFAT TNING
Som i tidigare undersökningar visar även denna att klimatfrågan är fortsatt stor
och påverkar konsumentens syn på hållbarhet. 3 av 5 köper hellre begagnat än
nytt och majoriteten är måna om att köpa med kvalitet istället för ”slit och släng”.
Många hyr eller lånar saker, däribland släpvagn som 25 procent hyr. Millennials
är den generationen som i högst grad hellre hyr eller lånar istället för att köpa nytt
– över hälften (54%) av dem gör det.
De flesta har använt andrahandsmarknaden till att sälja saker och ting. Det vanligaste
att sälja där är möbler och inredning, som en fjärdedel (27%) någon gång har sålt.
Boomers säljer i högst grad husgeråd som glas, porslin och köksutrustning, medan
de yngsta – Generation Z – istället säljer fritids- och hobbyprylar såsom böcker.
Vad gäller användning av digitala tjänster och appar som är till för att underlätta
vardagen används dessa mindre flitigt över alla generationer. Däremot utnyttjas de
av 65 procent hos Millennials och 58 procent hos Generation Z för att köpa och sälja
inredning på andrahandsmarknaden. Nästan detsamma gäller klädförsäljning via
digitala tjänster.
Under de tre senaste åren har det generella behovet för förvaring ökat med 50 procent.
För Generation Z är det många saker som gjort att behovet för förvaring har ökat;
exempelvis kläder, köksprylar och böcker.
3 av 5 kräver bra plats för förvaring i sitt framtida hem. Gemensamt för de yngre,
Generation Z och Millennials, om man skulle flytta är att de önskar fler rum än i
dagsläget och även mer förvaring. För den äldsta generationen Boomers önskas
det motsatta, som vill ha färre rum än idag och samma mängd förvaring.
Inom de närmsta tre åren ser majoriteten av de yngre generationerna (72%
Generation Z respektive 60% Millennials) ett större behov av förvaring till skillnad från
de äldre generationerna. Generation X och Boomers ser ett oförändrat behov (49%
respektive 49%). De som har ett ökat förvaringsbehov tänker lösa det genom att i första
hand skaffa smartare och effektivare förvaringslösningar (51%) och i andra hand sälja
saker (39%).
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