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Medarbetare

VÅR VISION ÄR ATT FÖRBÄTTRA 
MÄNNISKORS LIVSKVALITET  

Vi har en effektiv organisation som i linje med vår tillväxtstrategi har stärkts 
under de senaste åren. Jämfört med våra konkurrenter använder vi i större  
utsträckning digitala lösningar och automatisering, vilket möjliggör en mer  

effektiv central bemanning av våra anläggningar. Vi arbetar tillsammans för att 
skapa en attraktiv arbetsplats med målet att 24Storage ska vara det   
bästa alternativet på marknaden för både våra kunder och anställda.

Fördelning 
(medelantal 
heltidsanställda) 2019 2018 2017

Moderbolaget 10 13 12

Dotterbolagen 20 22 16

Koncernen 30 35 27

Nyckeltal 
medarbetare 2019 

Medelantal heltidsanställda 30 

Andel kvinnor, % 40

Antal anställda vid årets slut 33

Genomsnittsålder, år 35

24Storage huvudkontor ligger i Stockholm. Vid årets slut uppgick 
antalet heltidsanställda till 30 jämfört med 35 föregående år. 
Antalet anställda minskade som en effekt av ökad grad av digita-
lisering och effektivisering. Under året uppgick personal- 
omsättningen i 24Storage till 30 procent (45). I tabellerna till 
höger presenteras några nyckeltal för 2019 och en översikt över 
utvecklingen av antalet anställda från 2017 till 2019 fördelat 
mellan moderbolaget och dotterbolagen.

Under 2019 har vi tagit fram och implementerat ett antal policys 
och processer gällande bland annat jämställdhet och arbetsmil-
jö. Under 2020 kommer vi aktivt att arbeta med de framtagna 
rutinerna för att analysera, följa upp och säkerställa en god 
arbetsplats. 

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för 
24Storage. Målsättningen med vårt arbetsmiljöarbete är att 
skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande 
arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och 
arbetsrelaterad ohälsa förebyggs. 

När det kommer till jämställdhet genomför vi årligen en löne-
kartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga 
skillnader i lön mellan kvinnor och män. Vi ska därutöver fortsät-
ta att arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering 
och främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet utifrån 
samtliga av de sju diskrimineringsgrunderna. 

”Som branschutmanare är vi både innovativa och snabba när vi  
hjälper våra kunder med deras förvaringsbehov. Vi arbetar  

tillsammans för att vi ska vara det bästa valet för våra kunder.”
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Hållbarhet

VÅRA VÄRDERINGAR

Personliga
Vi tror på det personliga bemötandet.  
Lyhörda för människors förvaringsbehov 
och serviceinriktade på en personlig nivå, 
i det direkta mötet såväl som online. Vi 
pratar direkt till människor.

Modiga
Vi ifrågasätter det traditionella och vågar 
utveckla något nytt i en föränderlig värld 
där kunderna och deras behov alltid  
kommer i första rummet.

Nyfikna
Vi tillåter oss aldrig bli bekväma, vi låter 
vår nyfikenhet i vardagen och för kunden 
vara källan till nya idéer och utveckling.
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