
 
 
 

Hagebarometeret 2013 – utvalgte funn 
 
• Kvinner vil plante, menn vil grille 
Norske kvinner og menn deler hageinteressen, men er opptatt av forskjellige ting. Blant 
annet er kvinner er mer positive til å få profesjonell hjelp i hagen enn det menn er, mens 
menn er mer interesserte i å investere i grill og sitteklipper enn det kvinner er.  
 
• Naturlige nord 
Hageinteressen varierer etter hvilken landsdel man bor i, og mellom Nord-Norge og Øst-
Norge er forskjellene størst. Mens nordlendingene foretrekker en naturnær stil i hagen, 
kunne flere Oslo-folk tenke seg hjelp av en hagearkitekt.  
 
• Hagen påvirker boligkjøpet 
6 av 10 vurderer hagen når de er på boligjakt, og mener en attraktiv hage er med på å 
påvirke kjøpet. Vi ønsker oss hager som både er lettstelte og som har et vakkert utseende.  
 
• Alle har hage 
9 av 10 nordmenn har tilgang til hage, balkong eller terrasse der de kan dyrke frem planter.  
Folk i storby har sjeldnere tilgang til hage, og er også de som bruker minst tid på 
hagearbeid. I gjennomsnitt vil nordmenn bruke 20 % mer tid og penger på hagen i år.  
 
• Grønne planter er viktig for helsen 
Nordmenn mener at både innendørs- og utendørsplanter er med på å påvirke helsen. 6 av 
10 mener at grønne planter utendørs i høy grad påvirker hvordan de føler seg, mens 4 av 
10 mener det samme om grønne planter innendørs.  
 
• Utemøbler topper ønskelisten 
I gjennomsnitt mener nordmenn de vil bruke 20 % mer tid og penger på hagen i år. På 
spørsmål om hva vi ønsker å investere i fir 2013, kommer henholdsvis utemøbler, grill og 
belysning øverst på ønskelisten.  
 
• Lettstelt avslapning 
At den er lettstelt, at det er et sted man kan slappe av og at man kan nyte solen, er de tre 
viktigste faktorene for nordmenn når de skal beskrive hagen, balkongen eller terrassen. 
Stilmessig er det en naturnær stil som appellerer mest. Moderne og romantisk kommer på 
henholdsvis annen og tredje plass. 
 
 
Alle funnene er hentet fra Hagebarometeret for 2013, og vi ber om at det henvises til rapporten ved 
bruk. Hagebarometret er en årlig rapport som utarbeides av Plantasjen og HUI Research. 
Rapporten har som mål å presentere fakta og tilby ny kunnskap om utviklingen i hagebransjen. I 
årets undersøkelse, som ble utført i februar 2013, ble over 3000 forbrukere i Norge, Sverige og 
Finland spurt om sitt synspunkt på forskjellige hagespørsmål. I tillegg ble det foretatt ni 
dybdeintervjuer med noen av bransjens fremste hageeksperter.  


