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TRÄDGÅRDSBAROMETERN 2013

2

Med Trädgårdsbarometern ger vi en inblick i trädgårdsintresset 

i Sverige, Norge och Finland just nu 2013. 

Förra året var Trädgårdsbarometern en uppskattad informa-

tionskälla för alla trädgårdsintresserade, därför har årets svar-

sunderlag utökats till det tredubbla och trendanalysen fördju-

pats med några av vår bransch klarast lysande inspiratörer.    

På Plantagen brinner vi för att inspirera, väcka intresse och ge 

människor lite grönare fingrar. En bärande del i detta arbete 

har du nu framför dig. Tillsammans med våra kunder skapar vi 

Europas mest inspirerande trädgårdar! 

Eric Lundberg
Marknadsdirektör

eric.lundberg@plantagen.se
Telefon: +46 (0)70 104 10 47

   Framtagen i samarbete mellan Plantagen 
och HUI Research.

   Nordens mest heltäckande trädgårdsstudie.

   Genomfördes första gången 2012.

   Baseras på svar från över 3000 människor 
i Sverige, Norge och Finland, tillsammans 
med 9 expertintervjuer.



TRENDSTUDIEN

Bort med stora ingrepp i trädgården, exotiska växter och per-

fektion. Trädgården ska vara naturlig. Färgerna är däremot 

klatschiga, inspirerade av 70-, 80-tal och futurism. 

Inredningsboomen flyttar ut och vi vill leva nära naturen i flera 

trädgårdsrum. 

Så kan man sammanfatta  trädgårdstrenderna 2013 om man 

får tro trädgårdsexperterna – vi har kokat ner deras spaningar 

till tre tydliga trender. 

1.
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Den naturliga 
naturen

Rebelliska 
färger

Ute ännu 
mera inne

TRENDSTUDIEN
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Den naturliga naturen

Stil- och innehållsmässigt är det mycket naturnära  på ingång med 

växter som träd, bräken, mossor och gräs  som återfinns vilt i  vår 

nordiska natur. Vi odlar allt mer ätbart och välkomnar nu även små-

kryp och djur i trädgården. Vi ser att de är en förutsättning för allt liv 

i trädgården.

  Önskan att komma naturen nära driver trenden

  Odlingen ska vara miljövänlig

  Odling av ätbart ökar – främst kryddor och grönsaker

   Växter som återfinns vilt i den nordiska naturen är populära

”
Hannu Sarenström

Som helt koncept kommer trädgårds-
lunden allra starkast. Tänk lövsprickning 
och vitsippsmatta, ljus som silar genom blad-
verket och växter som fulla av energi 
spricker ut på några dagar. Vi nordbor som 
lever med årstidsväxlingar älskar detta!

”
Terttu Hilli

Man har blivit mer med-
veten om nyttan med smådjur 
i trädgården för att de äter upp 
skadedjur men det är också en 
glädje att se deras aktivitet i 
trädgården.

TRENDSTUDIEN

5



” Vi ser en återgång till gamla 
sorters träd och buskar som 

vi vet trivs i vårt klimat naturligt. 
När det gäller lökväxter 

innebär det att folk gärna köper 
narcisser, allium och botaniska 
tulpaner som förökar sig självt.

Jasper van der Zon

TRENDSTUDIEN
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Rebelliska färger

Årets färger är bångstyriga. Pastellfärger och vitt lever kvar. Men vill 

man vara i framkant ska man satsa på knalliga färger och gärna i 

kombination. Zinnia och metallic är två parallella färgtrender. 

  Knalliga klara färger kommer starkt

  Bladväxter, redskap, möbler och textilier är färgsprakande 

  Metallic och zinnia är två parallella trender

  Färgerna återfinns både i brokiga kombinationer och enfärgade

  Det kommer att köpas mycket vitt i vår, gärna i kombination med svart

  Svarta tomater, lila morötter och squash i ovanliga former kommer stort 

”
Johan Orre

Som helhet är det 
mycket silver, rost och 
brons som kontrastfärger.

TRENDSTUDIEN
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”
Anna Hedrén

Hela bloggvärlden 
är såld på zinnia, de finns 
i många härliga färger.

s 



” Det fi nns två huvudspår 
vad gäller färger, antingen går 

man på starka, klara färger 
i en brokig kombination. 

Eller så väljer man en enda färg. 
De mest populära tulpanerna just 

nu är t.ex. Rembrandttulpaner. 
Jasper van der Zon

”

TRENDSTUDIEN
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  Inredningstrenden påverkar beteendet i trädgården 

 Flera trädgårdsrum som svarar mot olika behov

   Vi vill välja våra arbetsuppgifter  och undviker ”måsten” 

   Om ett odlingsprojekt är för svårt eller arbetskrävande väljer 
vi något lättare nästa gång

  Vi köper mer färdigplanterat 

   Efterfrågan på trädgårdstjänster väntas öka

Trädgården, altanen eller balkongen ses som en förlängning av var-

dagsrummet, en plats man umgås och kopplar av på.  I år är ute 

ännu mer inne – eftersom vi inreder flera rum i trädgården. Allt vi 

kan göra inne vill vi kunna göra ute, laga mat, bada, ta en tupplur.

Ute ännu mer inne

” Vi spenderar allt mer tid i vår trädgård för att 
umgås och koppla av. Det leder till att vi vill ha 
större uteplatser och fler sittmöbler, vi inreder våra 
trädgårdsrum liksom vi inreder inomhus.                            

TRENDSTUDIEN

”
Hannu Sarenström

Om man lägger ut ett visst 
jobb så kan man göra andra 
saker, som att njuta av sin träd-
gård. Vi vill ju alla ha åtmins-
tone en sommardag med Hipp 
Hipp Hurra-känsla ...

Anna Havåg Holter-Hovind
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” Vår motreaktion till det 
intensiva livet och bruset är att vi 
vill sätta oss ner och verkligen ta 

oss tid för ett intresse. 
Trädgårdsintresset leder till 
att vi köper produkter som 

i sin tur kräver mer tid, 
som vi gärna lägger ner eftersom 
vi värdesätter tiden i trädgården.

TRENDSTUDIEN

””

Henrik Landén
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Trädgården fyller en viktig funktion i våra liv. Den ger oss lugn 

och en känsla av frihet – det är platsen där vi följer utveck-

lingen över tid och som vi själva kan påverka. Platsen där vi 

tänker, känner, doftar och umgås. Där vi lever helt enkelt. 

Drivkrafterna för trädgårdsintresset är många och varierande. 

I detta avsnitt delar över 3000 människor med sig av sina 

åsikter kring trädgård. 

KONSUMENTSTUDIEN

  Trädgårdens funktion i våra liv

  Trädgårdstoppen 2013

  Ekonomi och tid

  Fokus Sverige

2.
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Svenskarna mest trädgårdsintresserade

  Kvinnorna betydligt mer intresserade av trädgård än männen i Sverige och Finland. I Norge är intresset mer jämnt.

  Trädgårdsintresset ökar ju äldre man är

  De värdeord och stämningar som respondenterna i högst grad förknippar med trädgård är Avkopplande, Rofyllt, Tidskrävande och Fysisk aktivitet.

40% 27% 35%

Respondenterna fick ange hur intresserade de var av trädgård på en skala från 1-5 där 1 = ”mycket ointresserad” och 5 = ”mycket intresserad”. 
De som angav värde 4 eller 5 anses vara intresserade av trädgård. 

ANDEL INTRESSERADE: ANDEL INTRESSERADE: ANDEL INTRESSERADE:

VILKA ORD FÖRKNIPPAR 
DU MED TRÄDGÅRD?

VILKA ORD FÖRKNIPPAR 
DU MED TRÄDGÅRD?

VILKA ORD FÖRKNIPPAR 
DU MED TRÄDGÅRD?

Avkopplande 67
Rofyllt 66
Fysisk aktivitet 61
Tidskrävande 58
Barnvänligt 57

Avkopplande 62
Rofyllt 59
Fysisk aktivitet 58
Tidskrävande 58
Barnvänligt 57

Avkopplande 67
Rofyllt 66
Fysisk aktivitet 64
Tidskrävande 55
Barnvänligt 55

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDENS FUNKTION I VÅRA LIV
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Trädgårdsglädje med egna ord

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDENS FUNKTION I VÅRA LIV

Att kunna jobba med 
egna händer och ideér.

Allt min man odlar i 
vårt stora grönsaksland.

Skörden av första rabar-
berna till första pajen.

Känslan att gå barfota 
på en välskött gräsmatta.

Att kunna sitta ute 
tidiga morgnar och 
sena kvällar.

Lugnet, ljudet av insekter 
när mitt stora lindträd 
blommar. 

Frihet att kunna gå ut 
när lusten faller på. 
Glädje att se allt växa!

Att känna doften av 
rosor och ex grekisk 
lövkoja, när jag sitter 
i min lilla berså.

Vad i din trädgård ger dig mest glädje? 
Så här låter det när nordborna själva sätter ord på glädjen med trädgård.
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Grönskan viktig för hälsan

Så stor inverkan har inomhus- och utomhusgrönskan på välmåendet.   

   Grönskan utomhus i anslutning till bostaden har större betydelse än grönskan inomhus. 

   Inomhusgrönskan viktigast för Svensken. 

   Ju äldre man är desto större betydelse har inomhusgrönskan. 

HUR VIKTIG ÄR INOMHUSGRÖNSKAN FÖR VÄLMÅENDET?

Sverige

0 10080604020

Norge

Finland

Andelen i hög 
grad

Andelen varken 
eller

Andelen inte alls

55 27 18

42 32 26

41 26 32

HUR VIKTIG ÄR UTOMHUSGRÖNSKAN FÖR VÄLMÅENDET?

Sverige

0 10080604020

Norge

Finland

Andelen i hög 
grad

Andelen varken 
eller

Andelen inte alls

72 19 9

60 25 15

70 20 11

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDENS FUNKTION I VÅRA LIV
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Ettåriga blommor, perenner och buskar i topp

VAD ODLADE MAN 2012?

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård, balkong eller terrass

Ettåriga blommor/växter

Perenner

Buskar

Träd

Gräsmatta

Frukt

Bär

Kryddor

Grönsaker

Rotfrukter

Inget av ovanstående

0 604020

Sverige

Norge

Finland

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDSTOPPEN 2013
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Hetast och svalast i trädgården 2013

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDSTOPPEN 2013

0

Nedanstående växttyper är de som man kommer odla mer respektive mindre av 2013 jämfört med 2012. 

Det tal som redovisas är nettotalet, dvs. andelen som anger att de tänker odla mer av växttypen minus andelen som svarade 
att de planerar att odla mindre. Ett positivt värde tyder på en uppgång, medan ett negativt värde är tecken på en nedgång.  

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård, balkong eller terrass

Sverige Norge Finland

Sverige Norge Finland

Växter i kruka/
balkonglåda

Kryddor Grönsaker Perenner Bär

Barrväxter Medelhavsväxter RosorTräd FruktStenpartiväxter RotfrukterGräsmatta Lökväxter

10

5

5

0

-5

15

13

6

14

10 9

4
6

8

6

1

5

0

14

5

2

HETAST 2013

HETAST
Balkonglådor & kryddor 

SVALAST
Barrväxter & medelhavsväxter 

SVALAST 2013

-7
-6

-4 -4
-3

-7

-4 -4
-3 -3 -3

-2
1 1 11 1 2

-1 -1

-4
-3 -2

3

-1
0 0
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I år vill vi ha möbler och belysning

VAD AV FÖLJANDE TÄNKER DU INVESTERA I 2013?

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård.

Växthus

Utemöbler

Grill

Uteplats

Takläggning över altan/uteplats

Inglasning av altan/uteplats

Belysning till din trädgård

Värmesvampar

Pool

Badtunna

Utekök

Grusade partier

Stenläggning i natursten

Åkgräsklippare

Självgående gräsklippare

Ingen av ovanstående

0 4020

Sverige

Norge

Finland

   2013 planerar man 
främst att investera 
i utemöbler, belysning 
till trädgården och 
grillar.

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDSTOPPEN 2013
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Lättskött och avkopplande är viktigast

VAD ÄR VIKTIGAST I TRÄDGÅRDEN/BALKONGEN/TERASSEN?

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård, balkong eller terass.

Att det är lättskött

En plats att koppla av på 

Att det blommar

En trevlig plats att äta och umgås

Att kunna njuta av solen

Att det finns möjlighet att odla 
mina egna grönsaker/kryddor/frukt

Att det är avskilt och insynsskyddat

Att jag känner mig nära naturen

Att barnen har utrymme 
att röra sig och leka på

Att det är stilrent

Att de bekämpningsmedel 
som används är miljövänliga

Att trädgården/balkongen/terassen 
matchar husets exteriör och utseende

Att trädgården/balkongen/terassen 
matchar min inomhusinredning

0 604020

Sverige

Norge

Finland

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDSTOPPEN 2013
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Drömträdgården är naturnära

En modern stilren trädgård

En romantisk trädgård

En naturnära trädgård

En medelhavsinspirerad trädgård

Vet ej/inget alternativ

0 20 40

VILKEN STIL STÄMMER BÄST MED DIN DRÖMTRÄDGÅRD?

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård

Sverige Norge Finland

KONSUMENTSTUDIEN • TRÄDGÅRDSTOPPEN 2013
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9 av 10 har till gång till trädgård, balkong eller terrass

0
Ja Nej

20

40

60

80

100
%

HAR DU TILLGÅNG TILL TRÄDGÅRD, BALKONG ELLER TERRASS?

93

7

93

7
12

88

88

Sverige Norge Finland

KONSUMENTSTUDIEN • EKONOMI OCH TID

%

HUR MYCKET TID ÄGNAR DU ÅT TRÄDGÅRDSARBETE?

0

20

40

Flera gånger i veckan Någon gång per vecka Mer sällan än en gång 
per månad

Någon gång/några gånger 
per månad

Sverige Norge Finland

   Storstadsbor ägnar mindre tid 
än övriga åt trädgårdsarbete. 

   Svenskarna lägger mest tid på 
trädgårdsarbete. 

24 22
14

33
23

35

22 27 26
21

28 25
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20 % mer tid och pengar på trädgården i år

KONSUMENTSTUDIEN • EKONOMI OCH TID

0

0

20

20

40

40

60

60

KOMMER DU ATT LÄGGA MER ELLER MINDRE TID PÅ DIN TRÄDGÅRD/BALKONG/
TERRASS UNDER 2013 JÄMFÖRT MED ÅR 2012?

KOMMER DU UNDER 2013 ATT LÄGGA MER ELLER MINDRE PENGAR PÅ VÄXTER/
TRÄDGÅRDSPRODUKTER OCH UTEMÖBLER JÄMFÖRT MED ÅR 2012?

Mer tid

Mer pengar

Mindre tid

Mindre pengar

Lika mycket tid

Lika mycket 
pengar

Vet ej

Vet ej

%

%

21

20 19 16

54 53 54

11 11 14 15 18 16

24

60 54 56

7 7 9 12 15 13
22

Sverige Norge Finland

Sverige Norge Finland
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Trädgårdens betydelse vid bostadsbyte

KONSUMENTSTUDIEN • EKONOMI OCH TID

0

0

20

20

40

40

60

60

TRÄDGÅRDENS BETYDELSE VID BOSTADSBYTE

VAD ÖNSKAR MAN AV TRÄDGÅRDEN VID ETT BOSTADSBYTE? 

En attraktiv trädgård 
är helt avgörande vid 

beslutet att byta bostad

Att den är lättskött

En attraktiv trädgård 
påverkar mitt val, 

men är inte avgörande

Att den är vacker 
och välskött när 
jag övertar den

Om trädgården är attraktiv 
eller inte spelar ingen 

roll för mig

Att det finns potential att 
göra trädgården vacker

Jag vill inte flytta till en 
bostad som har trädgård

Att det finns ytor för 
barnen att leka på

Jag vill inte flytta till en 
bostad som har trädgård

Att det finns möjligheter 
att utnyttja den för 
grillfester och kalas

%

%

9

31

12

33

11

26

54

14

49

11

55

27

13

35

14

32

12

21

12

10

14

10

11

12

11 11

443

12

Sverige Norge Finland

Sverige Norge Finland

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att trädgården hade någon betydelse vid bostadsbyte

Trädgården har bety-
delse vid bostadsbyte, 
men är inte avgörande

6 av 10 
väger in trädgården 

vid husköp

Vi önskar oss 

lättskötta 
trädgårdar 

med potential 
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4 av 10 vill anlita trädgårdsarkitekt

Hjälp av en trädgårds-
mästare som sköter 

trädgården

Hjälp av en trädgårds-
arkitekt som designar 

din trädgård

Hjälp av en arborist Inget av ovanstående

Sverige Norge Finland

0

20

40

60

OM DU INTE BEHÖVDE TA HÄNSYN TILL KOSTNADEN, VILKA AV FÖLJANDE TRÄDGÅRDS-
TJÄNSTER SKULLE DU KUNNA TÄNKA DIG ATT ANVÄNDA DIG AV? (FLERA SVAR MÖJLIGT)

%

33
37

28

38
42 41

19

9
12

34 33
37

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de hade tillgång till en trädgård.

KONSUMENTSTUDIEN • EKONOMI OCH TID

Kvinnor och yngre 
personer är mer 

benägna än övriga 

att köpa 
trädgårds-

tjänster
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Få utnyttjar RUT

* Dessa tjänster ingår inte i RUT-avdraget i Sverige

ANDEL (I PROCENT) SOM PLANERAR ATT UTNYTTJA 

RUT-AVDRAGET TILL OLIKA TRÄDGÅRDSTJÄNSTER 2013 SVERIGE FINLAND

Gräsklippning 3 4
Snöskottning 3 5
Häckklippning 4 2
Mossbekämpning 2 1
Ogräsrensning 2 1
Fällning eller kvistning av träd på gården — 7
Skötsel av trädgård — 2
Planteringsarbeten* — 2
Bekämpning av skadedjur* — 0
Krattning — 1
Vattnande av blommor — 1
Nej, planerar inte att utnyttja RUT-AVDRAGET 2013 91 86

KONSUMENTSTUDIEN • EKONOMI OCH TID
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Rotfrukter – om nordborna får välja
Regionala resultat 

41% av stockholmarna 
associerar ordet ”kost-
samt” med trädgård, i 
västsvergie är siffran 
endast 29%. I Väst är man mest 

intresserad av att inves-
tera i natursten jämfört 
med andra regioner.

I södra Sverige hade man 
helst anlitat en trädgårds-
mästare om man inte 
behövde tänka på kostnaden. 

I norr kommer man 
plantera mer rotfrukter 
i år jämfört med andra 
regioner.

I Västsverige anses en att-
raktiv trädgård ha mindre 
påverkan på husköp än i 
andra regioner.  

I Skåne är kryd-
dor mest populärt. I söder gillar man medel-

havsstilen relativt mer än 
i andra regioner. 

I Stockholm planerar 
man lägga mer pengar på 
trädgård i år än tidigare.

I Stockholm tänker man 
odla på balkongen mer 
än i övriga landet. 

Trädgårdsintresset är jämnt 
fördelat i landet med ca 40%.

I norra Sverige föredrar 
man en naturnära stil i  
trädgården. 

KONSUMENTSTUDIEN • FOKUS SVERIGE
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Unga mer romantiska – ålder och attityd

0

0 0

15–30

15–30 15–30

31–45

31–45 31–45
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45–60 45–60

60+

60+ 60+

20

10
10

10

40

20

20

50

30

60

30

30

70

40 50

40

   Unga människor anser i större utsträckning att en attraktiv trädgård har inverkan 
på husköp än äldre. 

   Drömträdgården för unga människor är romantisk, för äldre är den mer naturnära. 

   Yngre människor önskar i större utsträckning än äldre anlita en trädgårdsmästare, 
äldre vill hellre ta hjälp av en  trädgårdsarkitekt. 

Modernt stilrent

Romantisk

Naturnära

Medelhavsinspirerad

Önskar hjälp av 
trädgårdsmästare

Önskar hjälp av 
trädgårdsarkitekt

Påverkan bostadsköp

KONSUMENTSTUDIEN • FOKUS SVERIGE
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Kvinnor vill ha möbler – män växthus

   Hela 48 % av kvinnorna anser sig trädgårdsintresserade, siffran för män 
är betydligt lägre 34 %. 

 

   Kvinnorna ser helst en romantisk stil på drömträdgården, män föredrar 
en naturnära stil. 

   Kvinnorna är mer positiva till att anlita professionell trädgårdshjälp. 
Och främst då av en trädgårdsarkitekt.

   Männen är i år mer intresserade av att investera i växthus medan 
 kvinnorna hellre köper utemöbler.

Manligt och kvinnligt i trädgården 

KONSUMENTSTUDIEN • FOKUS SVERIGE
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Metod

HUI Research genomförde i februari 2013 en enkätundersökning 
med ett slumpmässigt urval invånare i Sverige, Norge och Finland 
för att kartlägga deras intresse och åsikter om trädgård samt för 
att ta pulsen på dem inför trädgårds säsongen 2013. Totalt antal 
svarande presenteras i nedanstående tabell:

Konsumentstudie

LAND ANTAL SVAR

Sverige 1 096
Norge 1 151
Finland 1 089
Totalt 3 336

De som intervjuades i trendstudien var:

Jasper van der Zon (NL) Chefsdesigner på världens största 
blomsterträdgård, tulpanparken Keukenhof  i Nederländerna. 

Hannu Sarenström (SE) Trädgårdsinspiratör, författare, 
driver bloggen Hannu på Kinnekulle. 

Henrik Landén (SE) Produktchef för Sveriges största 
branschmässa inom trädgård, Elmia Garden. 

Anne Havåg Holter-Hovind (NO) Arkitekt, driver Norges 
största trädgårdsblogg Moseplassen. 

Kjersti Bergesen (NO) , Programledare Tid för hjem på 
TV2 och trädgårdsdesigner. 

Anna Hedrén (SE) Landskapsingenjör, driver trädgårds-
bloggen Anna Vattenkannas Trädgård. 

Terttu Hilli (FI) Hortonom som arbetar som trädgårds-
designer i det egna företaget Kolumbus. 

Johan Orre (SE) Hortonom på Plantagen i Farsta,  medverkar 
i TV-programmet Trädgårdshjälpen.
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