Pressmeddelande 2018-04-24

Nära åtta av tio svenskar har ingen koll på sitt förråd, visar ny undersökning

Nu lanseras Beambox – on demand-förvaring
som löser utrymmesbrist och ger koll på prylarna
Svenska hushåll brottas med stökiga och överbelamrade förrådsutrymmen, och nära åtta
av tio svenskar känner att de inte har full koll på vad de förvarar där, visar en ny
undersökning. Nu lanseras Beambox, en ny tjänst som utmanar det traditionella förrådet
och löser några av svenskarnas vanligaste förvaringsproblem.
– Det är tydligt att det traditionella förrådet inte fungerar särskilt väl i praktiken. Vi förvarar
bortglömda saker som upptar plats och aldrig kommer till nytta, varken för ägaren eller någon
annan. För att bryta sådana mönster krävs nya lösningar som stimulerar till användning och
återanvändning, säger Eva Sjökvist, vd för Beambox.
Beambox är en ny typ av förvaringstjänst – även kallad ”on demand-förvaring” – som motverkar
överbelamrade förrådsutrymmen, frigör värdefull boyta och ger användare full koll på sina
tillhörigheter.
Tjänsten bygger på en hämta- och lämna-service i kombination med en personlig digital plattform,
som fungerar som ett ”virtuellt förråd”. Det som ska förvaras hämtas upp hemma hos kunden och
fraktas till en extern förrådslokal, och användaren kan när som helst ”klicka hem” sina saker till
dörren. Alla prylar fotograferas i samband med lagringen, och via den digitala plattformen får
användaren total överblick över sina prylar.
– On demand-förvaring förenklar vardagen och frigör värdefull boyta i hemmet, samtidigt som det
bidrar till ett sundare förhållningssätt till prylar och förvaring. Vi vet till exempel att många skulle
rensa ut och lämna till återvinning oftare om de fick bättre koll på sina saker, vilket gynnar en hållbar
livsstil, säger Eva Sjökvist.
En undersökning som genomförts av det oberoende undersökningsföretaget YouGov bland drygt
tusen personer på uppdrag av Beambox visar på en utbredd frustration kring överbelamrade, stökiga
och svåråtkomliga förrådsutrymmen. Majoriteten medger dessutom att de inte har full koll på sina
förvarade prylar:
•
•
•
•

Nära åtta av tio (76%) känner eller har känt att de inte har full koll på vad som finns i deras
förrådsutrymmen.
Nära åtta av tio (77%) har hittat saker i förrådsutrymmen som de inte visste att de hade där.
Nära åtta av tio (75%) önskar att de hade bättre koll på vad som finns i deras
förrådsutrymmen.
Med bättre koll på sina förrådsutrymmen tror sig…
…48 % att de skulle rensa ut och skänka/sälja saker i större utsträckning
…44 % att de organisera sina saker bättre
…43 % att de skulle rensa ut och slänga saker i större utsträckning
…29 % att de skulle använda sina saker i större utsträckning

Beambox lanseras i april 2018 och kommer inledningsvis att finnas i Stockholmsområdet, med
målsättningen att expandera till fler storstadsområden. Bakom tjänsten står Castellum, ett av
Sveriges största fastighetsbolag. Logistikpartner är Bring.
En viktig skillnad jämfört med traditionella hyrförråd är att användare endast betalar för det de
faktiskt förvarar, och inte för en hel förrådsyta.
Vanligaste förrådsproblemen bland svenskar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Det innehåller för mycket saker
Det är jobbigt att komma åt saker inne i förrådet
Det är oorganiserat/stökigt
Det är svårt att hitta det jag söker
Det är för litet
Det är jobbigt att ta sig dit

49%
41%
39%
33%
29%
11%

Säsongsrelaterade prylar som anses uppta för mycket plats i hemmet i förhållande till hur ofta de
används:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Resväskor
Julsaker och annat pynt
Balkong- och trädgårdsmöbler/prylar
Vinterkläder/vinterskor
Sport- och fritidsartiklar för vinterbruk
Sport- och fritidsartiklar för sommarbruk
Sommarkläder/sommarskor

38%
37%
31%
28%
19%
18%
16%

Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes via webbenkät i april 2018 av det oberoende undersökningsföretaget
YouGov på uppdrag av Beambox. Den omfattar 1034 personer över 18 år, samtliga boende i Sverige
och innehavare av förrådsutrymmen.

Pressbilder för nedladdning:
https://www.dropbox.com/sh/ekxt10pubrhrhd9/AAD03fJvyiYfxhM8WVtY5n9sa?dl=0
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Sjökvist, vd Beambox
E-post: eva.sjokvist@beambox.se
Tel: 070-943 22 36
www.beambox.se
Om Beambox
Beambox är en ny förvaringstjänst med on-demand-service. Tjänsten motverkar överbelamrade
förrådsutrymmen, frigör värdefull boyta och ger användare koll på sina tillhörigheter. Beambox
hämtar vid dörren, fotar, lagrar och lämnar tillbaka saker när kunden behöver dem. Beambox har
inledningsvis verksamhet i Stockholm och är ett helägt dotterbolag till fastighetsbolaget Castellum.

