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Säkert förvar i släkten:

Byrån går oftast i arv
Förvaring ligger oss varmt om hjärtat. Inte bara för funktionens skull, utan även för formens
och affektionens skull. Har du en byrå hemma som du ärvt av din mormor eller någon annan
släkting? Då är du inte ensam. Byrån är den möbel som oftast går i arv från släktingar eller
vänner. Det visar en undersökning som förvaringsföretaget Elfa har gjort.
Att fynda både gammalt och nytt på loppisar, auktioner och secondhandbutiker är ett stort
nöje för många svenskar. Många vill blanda gamla möbler med patina med nya praktiska.
Även i våra hem finns en hel del fynd att minnas kring och tycka om. Fler än sju av tio
svenskar har ärvt en möbel från en släkting eller vän. Den möbel som flest har ärvt är byrån,
som också kan hjälpa till med det växande förvaringsbehovet i våra hem. Även om de äldre
byråerna kanske inte slukar lika mycket mössor, vantar och strumpor som vi skulle önska.
Vackra matsals‐ eller köksbord är också vanligt att vi ärver. Minst vanligt att ärva är
garderober där man söker mer moderna och flexibla lösningar idag.
– Byrån är en klassisk förvaringsmöbel som vi har kvar länge i våra liv efter att vi skaffat oss
dem. De är dyra och blir ofta vackrare med åren, vilket gör dem värdefulla att skänka till
någon i sin närhet. Förvaring är ju dessutom något som är oerhört viktigt i varje hem och
här kan man förena nytta med minnen och känsla, säger Christine Dahlman, PR‐ansvarig på
Elfa.
Topplista: Vanligaste möblerna som går i arv
1. Byrå
41%
2. Bord
29%
3. Fåtölj
23%
4. Soffa
15%
5. Hylla
12%
6. Säng
6%
7. Garderob 1%
Om statistiken: Undersökningen är genomförd av PFM Research, på uppdrag av Elfa. 1000
svenska bostadsägare har svarat på frågan om vilken möbel de har ärvt av en släkting eller
vän om de ärvt någon.
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För mer information:
Christine Dahlman, PR‐ansvarig Elfa
Tel: 0490 ‐ 846 04
Mobil: 073 ‐ 088 46 04
E‐post: christine.dahlman@elfa.com
För andra högupplösta bilder, besök Elfa pressrum:
http://se.elfa.com/site/sv/swe/kundtjanst/marknadsmaterial#
För ytterligare statistik eller bilden i releasen högupplöst , 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.

Fråga: Om du ärvt någon möbel av en släkting/vän, vilka har du ärvt?
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Jag har inte ärvt någon möbel
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