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Kärlek Oordning hemma leder ofta till bråk
Det bråkas om oordning i svenska hem. Var fjärde svensk bråkar ofta med sin partner om
stöket och 17 procent ryker ihop med barnen av samma anledning. Män har oftare
konflikter än kvinnor, hur nu den statistiken går ihop. Det visar en ny undersökning från Elfa.
Vårt hem är vår borg. Men hur är det när ordningen
hotas av strumpor på golvet, papper i högar på
bordet och leksaker i drivor på vardagsrumsgolvet?
En ny undersökning från Elfa visar att just oordning är
en stor källa till konflikter i svenska hem. Så många
som 24 procent uppger att de ofta bråkar med sin
partner om detta. Störst är problemet i
åldersgruppen 20-35 år där nästan hälften (47 %) ofta
har sådana konflikter.
Värt att notera är att 27 procent av svenska män
uppger att de har konflikter som härrör från
oordning, medan endast 21 procent av kvinnorna har
samma syn. Hur detta ska tolkas lämnas upp till
läsaren…
– Jag blir inte särskilt förvånad. Vi samlar på oss mer och mer prylar samtidigt som boytan
krymper i takt med tiden vi har att gå och plocka efter varandra. Men samtidigt är det
tråkigt eftersom det, åtminstone delvis, går att styra upp med bättre förvaring, säger
Christine Dahlman, PR-ansvarig på Elfa. Kunde vi så skulle vi naturligtvis hjälpa till med
ordningssinnet också, tillägger hon med ett skratt.
Men det är inte bara vår partner vi bråkar med. 17 procent av svenskarna ryker också ihop
med sina barn på grund av oordningen som råder i hemmet. Fler pappor än mammor
bråkar med barnen om stöket.
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Påstående: Oordning i hemmet leder ofta till konflikter mellan mig och min partner
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Påstående: Oordning i hemmet leder ofta till konflikter mellan mig och mina barn
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Källa/om statistiken:
Undersökningsföretaget PFM Research har på uppdrag av Elfa frågat 1 000 svenska bostadsägare över
hela landet om förvaring och inredning i hemmet. Undersökningen är genomförd i juni 2013. För mer
information se bifogad rapport.
För mer information, kontakta:
Christine Dahlman, PR-ansvarig Elfa
Tel: 0490 - 846 04
Mobil: 073 - 088 46 04
E-post: christine.dahlman@elfa.com
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För högupplösta bilder, besök Elfa pressrum:
http://se.elfa.com/site/sv/swe/kundtjanst/marknadsmaterial#
För ytterligare statistik eller bilder, kontakta:
Maria Arkeby
Telefon: 08-505 81 000
Mobil: 0708-67 47 40
E-post: maria.arkeby@anpr.se
Elfa International AB är moderbolag i Elfa-koncernen, som består av 4 tillverkande enheter och 8 säljbolag i
Sverige, Norge, Finland, Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har tre varumärken; elfa, Lumi
och Kirena. Företaget grundades 1948 och har sedan dess utvecklats till en av världens ledande leverantörer
inom segmentet måttanpassad förvaring. Produktsortimentet består av back- och hyllsystem i stål och trä
samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden. Försäljningen sker huvudsakligen genom större
detaljhandelskedjor och varuhus inom möbel-, byggmaterial- och annan fackhandel på ca 25 marknader via
egna bolag eller genom fristående distributörer. Koncernen har 623 medarbetare
och omsätter cirka 905 MSEK.
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