
Nordiske pyntevaner – tradisjon slår trender
Nordisk design eksporteres over hele verden, og trendfølelsen i de nordiske landene er høy. Med unntak av julepynten.
Plantasjens ferske undersøkelse om pyntevaner i Norge, Sverige og Finland viser at vi foretrekker tradisjonell julepynt. Bare
én av ti stresser med pyntingen, men de fleste mener det er nødvendig å pynte for å komme i julestemning.

I underkant av 9 000 svensker, nordmenn og finner deltok i Plantasjens undersøkelse om vaner og holdninger knyttet til julepynt. Hele 98 %
oppgir at de pynter hjemme til jul, og startskuddet for julepyntingen går den første advent. Det er også den helgen som sammen med juleuken
er den mest intensive når det gjelder pynting.

Tradisjon framfor trender 
Kun ca. 10 % av de spurte oppgir at de følger de siste trendene når det gjelder julepynt. Inspirasjon hentes fra familie, venner og
interiørblader. Tradisjonelle farger som rødt, hvitt, gull og sølv dominerer i julepynten. Åtte av ti setter opp utebelysning – den skal helst være
ensfarget og den skal ikke blinke.

Ikke et stressmoment
Over 80 % av de spurte oppgir at det er nødvendig med julepynt for å komme i julestemning. Ikke mange føler seg stresset over å skulle pynte
til jul, og kun en tredjedel mener det er viktig å kunne vise fram et vakkert pyntet hjem for familie og venner. Julepyntingen gjøres først og
fremst for de som bor i huset.

Kvinnens område
Det er hovedsakelig kvinnen i familien som bestemmer pyntingen inne. Dette oppgir 7 av 10 av de som har svart. Valg av utendørs pynt tas i
større grad sammen, og det gjelder også valg av juletre. Ca. 50 % oppgir at de har tenkt å kjøpe juletre i år, og én av tre kan tenke seg et
juletre av plast.

Nedenfor vises landsspesifikke fakta fra Plantasjens juleundersøkelse. Det fullstendige resultatet fra undersøkelsen er vedlagt. 

Fakta for Norge

Halvparten av alle nordmenn bruker 1–2 dager på å pynte til jul hvert år.
85 % synes det er nødvendig med pynt for å komme i julestemning.
75 % oppgir at de pynter i hagen eller på balkongen.
39 % setter ut nisser eller andre figurer i hagen.
66 % har tenkt å kjøpe juletre i år.
Det er først og fremst forhandlerens utvalg som avgjør hvor juletreet skal kjøpes.
88 % av alle nordmenn blir vanligvis fornøyde med husets juletre, noe som er ca. 15 % høyere enn for svensker og finner.
Én av tre kvitter seg med treet etter jul ved å bruke det som ved.
65 % kjøper 3–10 juleblomster hvert år.
54 % synes at amaryllis er den vakreste juleblomsten.
19 % synes at deres pyntestil kan beskrives som "uttrykksfull med mye farge og glitter".
53 % beskriver pyntestilen som "nøktern og stilren".
55 % av alle nordmenn synes det er viktig å kunne vise fram et vakkert pyntet hjem for familie og venner, mens hos svenskene er tallet
26 % og finnene 35 %.
10 % opplever at det å pynte til jul er et stressmoment.

Slik er undersøkelsen utført: Spørreundersøkelse for medlemmene i Plantasjens kundeklubb. Totalt antall svar er 8 927, hvorav 2 293 i Norge, 3 511 i Sverige og 3 123 i Finland

For nærmere opplysninger kan du kontakte:

Hilde Poppe, gartner, Plantasjen Norge AS, tlf: +47 95075278, hilde.poppe@plantasjen.no

Eric Lundberg, nordisk markedsdirektør, Plantasjen ASA, tlf: +46 70 10 41 047, eric.lundberg@plantagen.se

Plantasjen er Nord-Europas største hagesenterkjede med 39 butikker i Sverige, 58 i Norge og 10 i Finland. I Norge har Plantasjen butikker fra
Tromsø i nord til Mandal i sør. Plantasjen har et bredt utvalg av vekster og hageprodukter. I sortimentet inngår alt fra hagemøbler, krukker og
griller til hjemmeinnredning, gaveartikler og snittblomster. I tillegg til det brede produktsortimentet har Plantasjen utdannede hagemestere i
samtlige butikker.


