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Viktigt med bra förvaringsmöjligheter vid
köp av ny bostad
Svenskar flyttar som aldrig förr och kraven på bostadens utformning är höga. 95 procent
anser att det är viktigt med goda förvaringsmöjligheter när de är på jakt efter en ny bostad.
Många upplever att de har ett större behov av bra förvaring idag än när de köpte sin
nuvarande bostad. Köket är det rum där vi upplever att vi har störst behov av bra
förvaringsutrymmen. Det visar en ny undersökning från Elfa.
Det råder bostadsyra i Sverige. På bara fyra år har
utlåningen till bostadsköp vuxit med över 330
miljarder kronor hos våra svenska banker. Och det
ska vara ordning och reda i våra hem. En ny
undersökning från Elfa visar att köparna har högt
ställda krav vad gäller goda förvaringsmöjligheter
vid köp av ny bostad. Hela 95 procent ser att detta
som ett viktigt kriterium. Drygt fyra av tio svenskar
ser det som mycket viktigt. Kvinnor lägger större
vikt vid detta än män, 48 procent av kvinnorna och
34 procent av männen.
Ökat förvaringsbehov för hälften av bostadsköparna
Behovet av bra förvaringsmöjligheter ökar när vi köper ny bostad. Hela 48 procent uppger
att de har ett större behov av bra förvaring idag jämfört med när de köpte sin nuvarande
bostad. Mest ökar behovet i åldersgrupperna 20-35 år och 36-45 år.
–

Många av oss flyttar in i mindre bostäder som yngre. Under åren hinner vi samla på en
hel del saker, som av brist på förvaringsutrymmen kanske måste stuvas in i förråd och
skåp. När vi sedan har möjlighet att köpa större ökar kraven på bekvämlighet och bra
förvaringsmöjligheter, säger Christine Dahlman, PR-ansvarig på Elfa.

Elfa International AB
Södra Tullgatan 3
211 40 Malmö

Tel: 0490-846 00
Fax: 0490-846 25

E-post: info@elfa.com
www.elfa.com

Förvaring i köket viktigast
I våra hem är köket det rum vi ställer högst krav på. 38 procent ser köket som det rum där
vi behöver mest förvaringutrymme. På andra plats kommer sovrummet med 24 procent. Så
långt är män och kvinnor överens. På tredje plats kommer hallen, enligt kvinnorna. Bland
männen kniper garaget tredjeplatsen.

Fråga: Hur viktigt är det med goda förvaringsmöjligheter vid köp av ny bostad?

Påstående: Jag har större behov av bra förvaring idag än när jag flyttade in i min bostad
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Fråga: I vilket rum anser du att bra förvaringsmöjligheter är viktigast? (Total)

Fråga: I vilket rum anser du att bra förvaringsmöjligheter är viktigast?
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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.
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
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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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