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Vårstäda dig till sinnesfrid:

Stök skapar stress i svenska hem
Oordning och stökigt hemma? Då är risken stor att du känner dig stressad och irriterad. Hela
74 procent av svenskarna menar att stök i hemmet gör dem på dåligt humör. Det värsta vi
vet är att inte hitta det vi letar efter. Borttappade nycklar av olika slag är det vi ägnar mest
tid åt att försöka hitta. Det visar en ny undersökning från Elfa.
-Svenskar gillar att ha ordning och reda i sina hem. Var sak på sin plats. Oordning gör oss
både stressande och allmänt irriterade. Vi blir som mest irriterade när vi inte hittar det vi
letar efter, berättar Christine Dahlman, PR-ansvarig på Elfa som är experter på förvaring.
På andraplats på irritationslistan kommer fenomenet som
uppstår när saker staplas på eller framför varandra vilket
gör dem svåråtkomliga. Tredje och fjärde största
irritationsmomentet är att inte ha någon överblick över
sina saker och ont om förvaringsmöjligheter. En ny
undersökning från Elfa visar att just oordning är en stor
källa till stress och irritation i svenska hem.
Irritationslista: Vad av följande blir du irriterad på i
hemmet? (flervalsfråga)
1. När jag inte hittar det jag letar efter (43%)
2. När saker staplas på eller framför varandra vilket gör
dem svåråtkomliga (35%)
3. När jag inte har överblick över mina saker (34%)
4. Ont om förvaringsmöjligheter (30%)
5. Papper som ligger och skräpar här och var (30%)
Det finns vissa saker i hemmet vi tycker är viktigare att ha
ordning på än andra. 78 procent anser att kläder och skor
är de saker vi helst ser till att ha bra förvaring till. Därefter kommer prylar som kastruller,
porslin och husgeråd med 64 procent och vantar och halsdukar med 51 procent.
Topplista: Sakerna vi helst har i ordning och reda
1. Kläder och skor
78%
2. Kastruller, porslin och husgeråd
64%
3. Vantar och halsdukar
51%
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4. Pärmar, papper, räkningar m.m.
45%
5. Sängkläder, kuddar och täcken
44%
6. Städsaker som dammsugare, moppar 44%
7. Verktyg, utemöbler, redskap m.m. 39%
8. Tvätt, rent/smutsigt
39%
9. Badrumsprodukter/hygienprodukter 35%
10. Handdukar
27%
Fråga: Vad av följande blir du irriterad på i hemmet när det gäller förvaring?
(flervalsfråga)

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.
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För mer information, kontakta:
Christine Dahlman, PR-ansvarig Elfa
Tel: 0490 - 846 04
Mobil: 073 - 088 46 04
E-post: christine.dahlman@elfa.com
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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