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FORUTSETNINGER

Lag mer plass til livet
med bevisst forbruk
I flere år Elfa fått utarbeidet Oppbevarings
rapporten, en dyptgående holdningsunder
søkelse om utfordringer og drivkrefter blant
forbrukere i Norden. I år etter år har vi kunnet
konstatere at oppbevaringsutfordringene våre
primært handler om en overflod av ting. Årets
rapport er ikke noe unntak.
Undersøkelsen viser at så mange som åtte av ti
opplever at de har unødvendig mye klær og ting,
og mer enn én av to anser at de ikke har plass
til alt i hjemmet sitt. Den største utfordringen er
sko og klær som ikke brukes. Dessuten ser vi at
mange blir frustrerte og stresset av å tenke på
hvordan ting er oppbevart hjemme, noe som
dessuten viser seg å være nesten dobbelt så
vanlig blant kvinner som blant menn.
Samtidig finnes det en sterk vilje til å ta tak i opp
bevaringsutfordringene. Rapporten vår viser at mange tror at livet hjemme ville påvirkes positivt hvis
oppbevaringen av eiendeler var bedre. Det ville ikke bare bli lettere å finne ting og holde orden, men
også mer behagelig å være hjemme, mener man.
For å forebygge nye oppbevaringsutfordringer må vi sannsynligvis også endre kjøpsatferden vår.
Studier peker på at flere forbrukere ønsker å handle mer bærekraftig i hverdagen. Samtidig viser Opp
bevaringsrapporten tydelig at vi fortsatt forbruker langt mer enn vi trenger. Så den største tjenesten
vi kan gjøre for oss selv – og hjemmene våre – er å gå fra tanke til handling og tenke oss om en ekstra
gang før vi kjøper noe nytt. Med færre unødvendige saker hjemme frigjør vi ikke bare boareal. Vi får
også tid, energi og plass til det som virkelig er viktig i livet.
Anders Rothstein,
VD

SA MMENDR AG

FAKTAUNDERSØKELSE:
Undersøkelsen omfatter til samen 4 040 respondenter fra Sverige (1012),
Danmark (1007), Finland (1011) og Norge (1010), alle over 18 år,
et nasjonalt representativt utvalg på bakgrunn av kjønn, alder og region.
Den ble gjennomført i august 2018 via YouGovs nettpanel på oppdrag fra Elfa.



MAJORITETEN AV DE NORDISKE HUSHOLDNINGENE sliter med en overflod av
klær og gjenstander – eiendeler som man verken har plass til, eller behov for. Åtte
av ti har unødvendig mye klær og ting hjemme. Over halvparten har mer klær og
ting enn de har plass til i hjemmet. Annenhver ønsker at eiendelene deres var
bedre oppbevart og organisert enn de er i dag.



I ALLE DE NORDISKE LANDENE anses garderoben å være den delen av hjemmet som
det er vanskeligst å få orden på. Nesten tre av fire sliter med oppbevaringsproblemer i
garderoben. Det som forårsaker flest bekymringer, er klær og sko som ikke
brukes.



FOR MANGE ER OPPBEVARING, eller kanskje snarere manglende oppbevaring,
forbundet med negative følelser. Nesten én av fire blir frustrert og nesten én av
fem blir stresset av å tenke på oppbevaring i eget hjem. Samtidig føler i overkant
av én tredjedel seg fornøyd, og i overkant av én tiendedel blir glade.



SVENSKER FORTELLER OFTERE om utfordringer og negative følelser knyttet til
oppbevaring enn andre nordiske borgere, mens dansker er de som er minst bekym
ret. Dobbelt så mange svensker som dansker føler frustrasjon og stress knyttet til
oppbevaring i eget hjem.



INNSTILLINGEN TIL OPPBEVARING av klær og gjenstander i hjemmet avviker sterkt
mellom kjønnene. Kvinner forklarer om problemer og utfordringer i betydelig større
utstrekning enn menn, og negative følelser knyttet til oppbevaring, som frustra
sjon og stress, er dobbelt så vanlig blant kvinner.



PERSONER MED BARN I HUSHOLDNINGEN og personer i aldersgruppen 30–39
er også overrepresentert når det gjelder oppbevaringsutfordringer av ulike slag.



DE FLESTE ØNSKER Å TA TAK I oppbevaringsutfordringene sine, men tanken på å lage
orden hjemme forblir ofte en tanke. Åtte av ti har tenkt at de burde ta tak i oppbevaringsproblemene, men ikke gjort noe med det. Det vanligste hinderet er mangel på
energi og inspirasjon, og at man ikke har lyst. Hver fjerde viser til at hjemmets
eksisterende oppbevaringsløsninger ikke fungerer.



NÅR NORDISKE PERSONER TAR TAK I oppbevaringsproblemene sine, er det
først og fremst på grunn av frustrasjon over for mange ting, og over at det er
rotete hjemme. Andre vanlige årsaker er at man ikke finner, ikke har oversikt,
eller ikke får plass til eiendelene sine.



DET Å KUNNE VISE FREM ET velorganisert hjem for andre, er en drivkraft. Fire av
ti mener at sannsynligheten for at de skal komme i gang med et oppbevarings
prosjekt, øker når de venter gjester.



GEVINSTENE MED BEDRE OPPBEVARING anses fremfor alt å være bedre
orden, og at det blir lettere å finne tingene sine. Mange synes også at det fører
til økt trivsel, og at man kjenner seg mer harmonisk i hjemmet.



Å HA FRI, godt humør og å være alene hjemme er forutsetninger som hjelper
mange med å komme i gang med oppbevaringsprosjekter. Høsten er det tids
punktet på året som anses å være best egnet.

KAPITTEL 1

UTFOR DR INGER
Majoriteten av de nordiske husholdningene sliter med en overflod av klær og ting – eiendeler
som man verken har plass til, eller behov for. For mange er oppbevaring, eller kanskje snarere
manglende oppbevaring, dessuten forbundet med negative følelser, som stress og frustrasjon.
Den største utfordringen er garderoben og klærne i den som aldri brukes.
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synes at de har unødvendig mye
klær og ting hjemme.

har mer klær og ting enn det er
plass til i hjemmet.

ÅTTE AV TI H A R FOR M A NGE TING

ÉN AV TO H A R PL ASSM A NGEL

Så mange som åtte av i ti i Norden (78 %) synes at de har
unødvendig mye klær og ting hjemme. Oppfatningen er
mest utbredt blant nordmenn, og sjeldnere blant finlen
dere. I alle landene er det først og fremst kvinner som
anser at mengden klær og gjenstander ikke er i overens
stemmelse med behovet. Alderen spiller også inn – jo
eldre vi er, desto vanligere er denne oppfatningen. I alle
landene er det først og fremst de som bor i hus, som synes
at de har mer enn de trenger. Med barn i husholdningen
er det også en mer utbredt oppfatning, sammenlignet
med om man ikke har det.

Overfylte oppbevaringsrom er også et stort problem i de
nordiske husholdningene, og kanskje en konsekvens av
mengden unødvendige ting. Over halvparten (54 %) har
mer klær og ting enn de har plass til i hjemmet. Problemet
er mest vanlig blant finlendere, og i alle land er det først
og fremst kvinner som synes at klær og ting ikke får plass
hjemme. Barnefamilier forteller i større grad om proble
met enn andre, og de som bor i leilighet, gjør det i større
grad enn de som bor i hus.
ØK ET OM BEDR E OPPBEVA R ING

Annenhver nordisk person (50 %) ønsker at eiendelene
deres var bedre oppbevart og organisert enn de er i dag.
Ønsket er mest vanlig blant finlendere, og mindre vanlig
blant dansker. Kvinner, personer i aldersgruppen 30–39
og de med barn uttrykker ønsket oftere enn andre.

STR ESS OG FRUSTR ASJON – SÆR LIG
BL A NT SVENSK ER

Det er ingen tvil om at oppbevaring vekker følelser – både positive og
negative. Nesten én av fire nordiske innbyggere (23 %) blir frustrert,
og nesten én av fem (16 %) blir stresset av å tenke på hvordan klær og
gjenstander oppbevares og er organisert i eget hjem. Samtidig føler i
overkant av én tredjedel (36 %) seg fornøyd, og i overkant av én tiendedel
blir glade (12 %).
Innstillingen varierer imidlertid kraftig mellom landene, noe som gjør det
0
vanskelig å snakke
om et
mønster.
Dobbelt
100
80 så mange
60
40
20 entydig nordisk
svensker som dansker føler for eksempel frustrasjon eller stress når de
tenker på hvordan klær og gjenstander er organisert og oppbevart. Og
dobbelt så mange dansker som svensker blir glade av å tenke på det.
Sammenlagt utmerker Sverige seg som landet der flest har negative
følelser knyttet til oppbevaring, mens Danmark er landet der flest har
positive følelser.
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GA R DEROBEN MEST PROBLEM ATISK

I alle de nordiske landene anses GARDEROBEN å være den delen av
hjemmet som det er vanskeligst å få orden på. Nesten tre av fire i de
nordiske landene (74 %) sliter med oppbevaringsproblemer her. Det som
forårsaker flest bekymringer, er klær som aldri brukes, etterfulgt av sko
som aldri brukes.
Mange nordiske personer (72 %) opplever at KJØKKENET er et prob
lematisk sted når det gjelder å oppbevare og organisere ting. Det som
er vanskeligst å få orden på, er kjøkkenutstyr og husholdsapparater
etterfulgt av ting som skal kildesorteres (glass, papir, plast osv.).
YTTERGANGEN oppleves også som et av hjemmets største problemom
råder. Sju av ti (70 %) nordiske personer synes at det er vanskelig å holde
orden her, og den største utfordringen er utvilsomt skoene. Vanskeligst
å få bukt med er "sko som brukes" etterfulgt av "sko som ikke brukes".
OPPHOLDSROMMET er også en sted i hjemmet der majoriteten av nor
diske personer (65 %) har oppbevaringsproblemer. Her er det småting
som irriterer mest, fulgt av mindre tekniske gjenstander, som ladere,
ledninger, fjernkontroller og mobiltelefoner.
SOVEROMMET er det stedet som er minst forbundet med oppbevaringsproblemer. Likevel mener en tydelig majoritet av personer i nordiske land
(63 %) at det er vanskelig å holde orden på tingene sine her. Det som først
og fremst forårsaker problemer er halvskitne klær som ligger løst rundt,
etterfulgt av småting.
NERVØST FØR BESØK

For en del nordiske personer er overfylte og rotete oppbevaringsrom
dessuten et stressmoment når de venter besøk. I overkant av hver femte per
son (22 %) har følt seg nervøs for at gjester skal åpne dører eller skuffer til rotete
oppbevaringsrom når de er på besøk. Uroen er størst blant nordmenn
og svensker, litt mindre blant finlendere og minst blant dansker.

VA NLIGSTE OPPBEVA R INGSUTFOR DR INGER
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GARDEROBEN
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Graf viser rom der flest har opplevd oppbevaringsutfordringer
+ de kategorier i de respektive rommene som anses mest problematiske.
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KAPITTEL 2

HINDR INGER
De fleste nordiske personer ønsker å ta tak i oppbevaringsutfordringene sine, men
statistikken viser at tanken på å lage orden hjemme ofte forblir bare en tanke. Det som
først og fremst hindrer mennesker fra å komme i gang, er mangel på energi, inspirasjon,
eller at man helt enkelt ikke føler for det.
dansker. Kvinner forteller om problemet i betydelig
større grad enn menn. Forskjeller mellom kjønnene
er særlig slående i Sverige, der 37 prosent av kvinnene
svarer at det inntreffer minst én gang i uken, sammen
lignet med 22 prosent av mennene.

ÅTTE AV TI PL A NLEGGER – MEN

UTSETTER – OPPBEVA R INGSPROSJEKTER

Åtte av ti nordiske personer (80 %) har opplevd at de har
tenkt tanken om at de bør organisere og oppbevare ting
på en bedre måte hjemme, men ikke gjort noe med det.
For nesten tre av ti (27 %) skjer det minst én gang i uken,
og for nesten én av to (45 %) skjer det minst én gang
i måneden.

Mønsteret varierer også mellom ulike aldersgrupper.
Personer mellom 18 og 39 år planlegger og utsetter
oppbevaringsproblemer oftere enn andre, og de
som har passert 60, gjør det sjeldnere. Det er også
mer vanlig blant barnefamilier og de som bor i leiligheter,
sammenlignet med de som ikke har barn, eller som
bor i villa.

Vanen med å tenke på, og deretter utsette, oppbevaringsproblemer er vanligst blant svensker og finlendere,
litt mer sjelden blant nordmenn og mest sjelden blant

HINDR INGER FOR Å TA TA K I OPPBEVA R ING
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(Det var mulig å velge flere svar. 21 % svarte "Ingen av alternativene over")
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M A NGEL PÅ ENERGI OG INSPIR ASJON
SETTER STOPP

Mennesker i Norden utsetter oppbevaringsproblemer
av en rekke ulike årsaker, og det er ofte er forbindelse
til hvordan man føler seg. De vanligste hindringene
for å ta tak i rotete og uorganiserte oppbevaringsrom
er mangel på energi (29 %), mangel på inspirasjon
(28 %), og at man helt enkelt ikke føler for det (25 %).
At oppbevaringsløsningene ikke er bra nok (24 %) eller
for små (20 %) er andre hindringer mot å komme i gang.
For i overkant én av fem (21 %) handler det om mangel
på tid.
Svensker synes å ha et mer komplisert forhold til
oppbevaringsutfordringene sine enn andre nordiske
personer. Mangel på energi, inspirasjon eller ikke å ha
lyst er vanligere i Sverige enn i andre land. Nordmenn

peker ofte på dårlige oppbevaringsløsninger, mens fin
lendere oftere viser til at deres oppbevaringsrom er for
små. Dansker snakker generelt mindre om hindringer
mot å ta tak i oppbevaringsproblemer.
Den kvinnelige delen av befolkningen opplever hin
dringer i betydelig større grad enn den mannlige.
Årsakene varierer mellom aldersgruppene – personer
mellom 30 og 39 år viser oftere til mangel på tid og
mangel på energi og inspirasjon, mens personer mel
lom 18 og 29 år oftere peker på at oppbevaringsløsnin
gene deres ikke er tilstrekkelig gode.
De som bor i leilighet, peker oftere på hindringer av
ulike slag enn de som bor i hus, utenom mangel på tid,
som er vanligere blant personer som bor i hus. Også
for barnefamilier er mangel på tid den fremste årsaken
for ikke å ta tak i oppbevaringsproblemer hjemme.

KAPITTEL 3

DR IVK R EFTER
Når nordiske personer tar tak i oppbevaringsproblemene sine, er det først og fremst på grunn av frustrasjon
over for mange ting, og over at det er rotete hjemme. Mange tror at bedre oppbevaring fører til mindre rydding,
økt trivsel og mer harmoni. Å kunne vise frem et velorganisert hjem for andre synes også å være en drivkraft
– muligheten til å komme i gang med prosjekter hjemme øker når man venter gjester, mener fire av ti.

oftere på dårlig oversikt, og at de ikke finner frem blant
eiendelene sine, mens danskene igjen peker seg ut
som de minst bekymrede. I Danmark er opplevelsen av
for mye klær og ting blant de fremste årsakene, akkurat
som i Norden for øvrig.

K AOS I TINGENE FÅ R OSS
TIL Å SØK E LØSNINGER

De situasjonene som først og fremst får nordiske per
soner til å ta tak i oppbevaringsproblemer, er opplev
elsen av at man har for mange klær og ting (34 %), og
at hjemmet er rotete (31 %). Andre vanlige årsaker er at
man ikke finner, ikke har oversikt eller ikke får plass til
eiendelene sine.

Kvinner og personer mellom 30 og 39 år forteller oft
ere om at en overflod av gjenstander, rot og mangel
på oversikt får dem til å ta tak i oppbevaringen. Rotet
er også en vanligere årsak blant leilighetseiere og
barnefamilier.

Overflødige klær og ting er en vanligere årsak blant
nordmenn enn andre nordiske personer, mens mangel
på plass er vanligere blant finlendere. Svensker peker

SITUASJONER SOM FÅ R NOR DISK E PERSONER
TIL Å TA TA K I OPPBEVA R INGSPROBLEMER
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(Det var mulig å velge flere svar. 14 % svarte "Har aldri opplevd oppbevaringsproblemer
i hjemmet", 7 % svarte "Ingen av alternativene over", 6 % svarte "Annet".)
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En rekke ulike forhold øker nordiske personers moti
vasjon for å ta tak i oppbevaringsprosjekter. Fire av ti
mener at det er mer sannsynlig at de tar tak i oppbevar
ings-problemer når de venter gjester (40 %), og nesten
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for å AT
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med oppussing (24 %) eller når de har kjøpt nye ting til
hjemmet (23 %). Andre situasjoner som anses å sette
fart i oppbevaringsprosjekter, er når vi ommøblerer (22
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når vi inspireres
noen andres hjem (19 %) eller
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Mange tror at livet hjemme og forholdet til egen bolig
ville påvirkes positivt hvis eiendelene deres var bedre
organisert og oppbevart. Den vanligste oppfatningen
er at det ville blitt bedre orden (38 %), og at det ville
blitt lettere å finne ting (34 %). Mange tror også at
bedre organisering og oppbevaring ville hatt en positiv
innvirkning på hverdagen. Nesten tre av ti ville trives
bedre hjemme (28 %), én av fire ville følt seg mer har
monisk (25 %) og drøyt hver femte ville følt seg mindre
stresset (22 %).

Oppfatningen om at gjester har positiv effekt på opp

Det er først og fremst svensker og finlendere som
tror de ville påvirkes positivt, mens dansker er minst
tilbøyelig til å tro det. Kvinner er mer overbevist enn
menn, og personer mellom 30 og 39 år er det i større
grad enn andre aldersgrupper. Blant barnefamilier er
det også en vanligere oppfatning.
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(Det var mulig å velge flere svar. 12 % svarte "Har aldri opplevd oppbevaringsproblemer
i hjemmet", 9 % svarte "Annet", og 8 % svarte "Ingen av alternativene over")

KAPITTEL 4

FORUTSETNINGER
Å ha fri fra jobb eller skolen, være i godt humør og ha tid alene – gjerne med popmusikk fra høyttalerne
– er forutsetninger som hjelper mange nordiske personer med å lykkes med oppbevaringsprosjektene sine.

HELG DET BESTE TIDSPUNKTET

Det er tydelig at Nordens innbyggere foretrekker å ta
tak i oppbevaringsproblemer i forbindelse med fri. De
mest populære tidspunktene er helger (37 %), men å
ha fri i form av ferie eller langhelg anses også som en
bra forutsetning (26 %). I underkant av én av fem (18%)
synes at hverdager er et bra tidspunkt.
Det er først og fremst dansker som synes at helger er
egnet for oppbevaringsprosjekter, mens nordmenn
er minst tilbøyelige til å være enig i det. Flere kvinner
enn menn synes at helger og ferier er bra tidspunk
ter, og yngre personer, først og fremst 30–39 åringer,
synes det i større grad enn eldre personer. Barne
familier synes også oftere at det å ha fri er gunstig for
oppbevaringsprosjekter.
Høsten er den av årstidene som anses best egnet,
etterfulgt av våren og vinteren på delt andreplass.
Sommeren er den minst populære årstiden for å ta tak
i oppbevaringsproblemer.
GODT HUMØR OG TID A LENE HJELPER

En rekke andre faktorer påvirker nordiske personers
evne til å organisere klær og gjenstander. I overkant
av én av tre mener at det hjelper å være i godt humør
(34 %), og nesten like mange foretrekker å være alene
hjemme (32 %). Å ha musikk i bakgrunnen anses også
som gunstig (30 %), likeledes dårlig vær (29 %). For én
av fem blir det lettere hvis man er flere som hjelper til
(20 %).

Godt humør er viktigst for svensker og finlendere og
mindre viktig for nordmenn og dansker. Å være alene
hjemme har størst betydning for finlendere og minst
betydning for dansker. Musikk vurderes omtrent like
høyt i alle de nordiske landene, men dårlig vær er vikti
gere for svensker og nordmenn. At flere i husholdnin
gen hjelper til vurderes høyest blant svensker og lavest
blant finlendere.
Godt humør, tid alene, dårlig vær og bakgrunnsmusikk
er viktigere for kvinner enn for menn. Men at flere i
husholdningen hjelper til, er like viktig for menn som
for kvinner. Personer mellom 30 og 39 år er mest
avhengig av "riktige" omstendigheter, som å være i godt
humør eller være alene hjemme. Det er enda viktigere
for barnefamilier.
POPMUSIK K MEST POPUL ÆRT
I HØYTTA LER NE

Blant dem som synes at musikk har en positiv inn
virkning, så er pop den overlegent mest populære
sjangeren (37 %). Rock havner på en klar andreplass
(22 %), etterfulgt av house/electro (5 %), klassisk (5 %)
og country (5 %) på delt tredjeplass. Finlenderne er de
største talspersonene for rock, mens dansker er mest
glad i pop som bakgrunnsmusikk.
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(Det var mulig å velge flere svar. 11 % svarte "Har aldri opplevd oppbevarings
problemer i hjemmet", 9 % svarte "Ingen av alternativene over")

Takk for fine bilder Frederik Bjelkerud og Unsplash.com

www.elfa.com

