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VÄXTTRENDER 2014

Plantagen har släppt Trädgårdsbarometern två år i rad.  
I år blir tredje året. Vi har i år breddat rapporten från en  
inblick i trädgårdsintresset till en inblick i intresset för växter  
för hela hemmet. Det har också gett Trädgårdsbarometern  
ett nytt namn, Växttrender.
 
Föregående år har Trädgårdsbarometern varit en uppskattad 
informationskälla för alla trädgårdsintresserade, och  
efterfrågan efter information kring det ökade intresset  
för odling både ute och inne har gjort att vi i år har utökat 
området till växtintresse både inne och ute.
 
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.

•  Framtagen i samarbete mellan Plantagen 
och HUI Research.

• Genomfördes första gången 2012.

•  Bytte namn från Trädgårdsbarometern  
till Växttrender 2014.

•  Baseras på svar från över 500 människor i Sverige



KRUKVÄXTER ÄR DET NYA INNE LÄNGTAN ATT ODLA OCH SKÖRDA UMGÅS TILLSAMMANS MED  
FAMILJ OCH VÄNNER I TRÄDGÅRDEN

TRENDSTUDIEN 2014



KRUKVÄXTER ÄR  
DET NYA INNE

KRUKVÄXTER OCH ATT INREDA MED VÄXTER I  
VÅRA HEM ÄR DEN ABSOLUT HETASTE TRENDEN 2014.  
VÅRA VITA SKANDINAVISKA HEM INREDS PÅ FLERA OLIKA 
INSPIRERANDE SÄTT MED VÄXTER.

Vi har kunnat se hur trenden kring att renovera och styla 
våra hem flyttat ut i trädgården där vi skapat rum att vara i 
under sommarhalvåret. Vi har inrett ute med loungegrupper 
och utekök, och ökat odlingsintresset kring ätbart. Nu tar vi 
med oss växterna och grönskan in i våra rum och hem. Vi 
låter växterna bli en del av inredningen. Växter ger våra hem 
en dimension till och skapar en trädgård även i våra rum  
inomhus. 70-tals djungeln 2.0 är här.

“Placera växter på pallar, piedestaler och hyllor, det 
skapar höjd och ger en fin effekt. Det ryms också fler 
växter på en liten yta. Lek med olika sorters gröna 
växter och deras höjd, bladform och färg.” säger 
Johanna Karlen, trädgårdsmästare på Plantagen.



•  Önskan om ett hälsosammare liv driver trenden. Växterna 
i våra hem skapar en bättre inomhusmiljö och ger våra 
hem mer liv.

•  Önskan att omge sig av naturen och komma närmare den, 
även om vi inte bor i skogsbrynet utan alltmer i städer, 
driver oss till att ta in mer natur, grönska och  
växter i våra hem.

•  Vi nordbor lever med årstidsskiftningar och genom att ta 
in växter i våra hem kan vi spegla även årstiderna hemma.

•  Krukväxter har alla en egen karaktär, precis som våra  
husdjur har.  Våra krukväxter speglar även oss som  
personer.  Vem vi är syns i vilka krukväxter vi väljer till våra 
hem. Här kan vi på ett nytt sätt styla våra hem och göra 
dem mer personliga.

Trendiga krukväxter 2014
•  Orkideer – Brudorkide/Phalanopsis är den populäraste 

blomman att ge bort i present och att inreda med. Den 
är stilren och passar i våra nordiska hem. Hortensia är en 
krukväxt som kommer och är lite av en kontrast till  
brudorkiden med sina stora maffiga blommor.

•  Gröna växter – blir som skulpturer i våra hem. Variationen 
på bladens form, storlek och färg är oändliga.

•  Lättskötta växter – suckulenter tex Euphorbia tirucalli är 
en ny trendväxt som vi börjar se i de trendigaste hemmen 
och inredningsmagasinen. 

“Samla många växter tillsammans på ett litet bord, klipp av en kvist och sätt i en fin vas, placera dem på rad i fönstret och skapa 
ett grönskande insynsskydd. Dela av rummet med en låg bänk där du kan sätta flera större växter tillsammans och bilda en 
grönskande vägg.” säger Johanna Karlen, trädgårdsmästare på Plantagen

KRUKVÄXTER ÄR  
DET NYA INNE



LÄNGTAN ATT 
ODLA OCH SKÖRDA

INTRESSET FÖR NÄRODLAT ELLER SJÄLVODLAT 
ÖKAR, VI TÄNKER PÅ VÅR MILJÖ OCH GÖR AKTIVA 
VAL. HYLLORNA I MATAFFÄRERNA MED EKOLOGISKA 
ALTERNATIV BLIR BARA FLER OCH FLER. VI SER HUR 
RESTAURANGER PROFILERAR SIG GENOM ATT HA EGNA 
ÖRTAGÅRDAR UPPE PÅ TAKET TILL RESTAURANGEN. 

Hälsotrenden växer, vi stävar efter långsiktigt välmående, vi 
springer och lagar nyttig god mat, mer än gärna något vi har 
odlat själva. Det fortsatta intresset för matlagning, kokböcker 
och topprenoverade kök ger oss ”Kitchen gardening” eller 
köksodling. Vi förenar det vi gillar, börjar odla där vi umgås 
och där vi lagar vår mat. Att bjuda familj och vänner på 
skördemiddag på egenodlat och inte bara inhandlat på 
Bondensmarknad är 2014.

Odling är ett fritidsintresse som är kreativt och skapande 
samtidigt som det ger oss bekräftelse och välmående när vi 
får något att växa. Trenden är en fortsättning på intresset för 
”mormors sysslor” så som syjunta/ stickcafe, virkade mor-
morsrutor, inlagt, långkok och hantverk.

2014 är året då självodlade grönsaker och kryddor 
slår igenom på allvar bland befolkningen,  
säger Johan Orre hortonom på Plantagen.



•  Intresset för att odla själv drivs av stävan efter ett 
hälsosamt liv där vi är medvetna om vad vi äter och vilket 
avtryck vi lämnar på miljön(carbon footprint)

•  Att odla själv tar det lokalt odlade till en ny nivå. Från 
Bondensmarkand in i hemmet. Helt plötsligt har du 
möjlighet att själv bestämma vad som odlas. Välj från hela 
världen och blanda det bästa från olika kulturer, regioner 
och favoriterna från senaste resan.

•  Alla kan odla. Det är lika trendigt i det lilla formatet, 
köksfönstret eller ampeln som tillsammans på innergården 
eller ute på landet.

•  Odla hela året, både ute och inne. Resandet ökar år för 
år och vi ser grönska och odlingar hela året runt och vill 
ta med dem hem, ute på sommaren och inne i våra hem 
under vintern.

Trendiga växter att odla
•  Vi gillar klassiska växter som passar hos oss i Norden.  

Äppelträd och bärbuskar är populära och symboliserar  
det lokala.

•  Kryddor i köket: en kruka med svenska klassisker som dill, 
gräslök, persilja, en kruka till den italienska maten med 
basilika, rosmarin och mynta, och en asiatisk kruka med 
koriander, citrongräs och thaibasilika. 

•  Drick din egen trädgård. Smoothies på egenodlat, som 
blåbär i kruka eller odlat till hembryggt öl.

Det har aldrig varit så inne att odla sina egna grönsaker och kryddor som nu. Odlingstrenden ligger helt i linje med den  
övriga utvecklingen med en ökad hälsomedvetenhet, mer fokus på grönt i kosten och råvaror som väljs ut med stor omsorg.  
2014 är året då självodlade grönsaker och kryddor slår igenom på allvar bland befolkningen,  
säger Johan Orre hortonom på Plantagen.

LÄNGTAN ATT 
ODLA OCH SKÖRDA



ATT UMGÅS TILLSAMMANS 
MED FAMILJ OCH VÄNNER  
I TRÄDGÅRDEN

Förra årets trend Rebelliska färger fortsätter.  Vi nordbor 
längtar efter starka färger, det gäller såväl kläder och 
heminredning som blommor. De klara starka färgerna och 
inslagen av neon lever kvar. Även förra årets trend den 
Naturliga trädgården växer sig starkare, vi ser gärna naturen 
själv som trädgårdsmästare. Det vildvuxna och ostyra får 
gärna ta plats. Detta ger oss tid till att umgås i trädgården 
istället för att tämja den. Intresset att ta vara på kunskap hos 
tidigare generationer, hantverket och kunnandet kring växter 
ökar.  
Vi vill vara experter och gärna förkovra oss i det senaste 
också när det gäller växter. 

Smådjur, speciellt våra bin, surras det om ännu mer i år.   
Vi vill alla ta hand om vår natur och våra viktiga bin som är 
avgörande om det ska blomma. Biforskare och norskan  
Gro Amdam var gäst hos Skavlan i slutet av 2013, där hon  
tog bina ännu närmare oss genom att visa hur de dansar för 
att hitta sin väg. Under 2014 är det viktigare att ha ett bihus 
och plantera pollenrika växter än att ha rätt designade  
kuddar i trädgården.

“Strålrubekia och Smällspirea (Djävulsbusken)  
är två växter vi kommer att få se mer av i år.  
Färgen som kommer är gul.”  
Joel Bråthen, trädgårdsmästare



•  Våga färg. Förra årets trend Rebelliska färger fortsätter och 
i år vågar vi även ta ut det i form. De raka linjerna är borta 
i årets trädgårdar.

•  Bjud in fåglar, fjärilar, bin och andra nyttodjur till din 
balkong och trädgård. Inred med humlebon, fjärilsholkar 
och välj växter de små vännerna föredrar.

Trendiga växter ute
•  Vi odlar från hela världen i våra trädgårdar och på våra 

balkonger.  Trädgårdshortensian är het både ute  
i trädgården och i kruka på balkong.

•  Buskar är inne för deras variationsrikedom och många 
användningsområden. Dessutom älskas de av fåglar och 
insekter. Tex Fjärilsbuddleja, smällspirea (djävulsbusken)  
och strålrubekia.

•  Vi vill nu gärna testa lite udda växter som inte alltid är de 
mest lättskötta vill vi testa nu.

ATT UMGÅS TILLSAMMANS 
MED FAMILJ OCH VÄNNER  
I TRÄDGÅRDEN



KONSUMENTSTUDIEN



SVENSKARNAS INTRESSE 
FÖR INREDNING, VÄXTER 
OCH TRÄDGÅRD

Frågan besvarades på en femgradig skala där  
1=helt ointresserad och 5=mycket intresserad.  
Andel intresserade avser andelen respondenter som 
angett värde 4 eller 5.

Kvinnor tenderar att vara mer intresserade av 
Heminredning, Blommor och växter samt Snittblommor 
och blomster-arrangemang än männen.

Hur interesserad  
är du av... Medelvärde Andel  

interesserade

Heminredning 3,3 45%
Att odla ätbart
(t.ex. grönsaker, kryddor, frukt) 3,1 40%

Blommor och växter 3,0 39%
Trädgård 3,0 38%
Snittblommor och  
blomsterarrangemang 2,5 22%



INREDNING, GRÖNSKA  
OCH VÄXTER ÄR VIKTIGT  
FÖR VÄLMÅENDET

•  3 av 4 svenskar anser att det är viktigt att trivas med sin heminredning
•  Två tredjedelar av svenskarna tycker det är viktigt att ha tillgång till parker och grönområden vid sin bostad
• 6 av 10 svenskar värderar grönskan utomhus i anslutning till bostaden samt att det finns blommor och växter i hemmet

Frågan besvarades på en femgradig skala 
där 1=inte alls och 5=i mycket hög grad



VÄNNER OCH TV-PROGRAM  
BIDRAR MED INREDNINGSINSPIRATION

Undersökningen visar att kvinnor tenderar att inhämta 
inspiration från fler källor än män. Fler kvinnor än män 
vänder sig exempelvis till inrednings- och möbelbutiker 
samt inredningstidningar för inspiration.



7 AV 10 ANSER ATT VÄLSKÖTTA VÄXTER BIDRAR TILL ETT 
POSITIVT INTRYCK, MEN 1 AV 4 ÄR OSÄKER PÅ HUR DE SKA 
SKÖTA SINA VÄXTER

Frågan besvarades på en femgradig 
skala där 1=instämmer inte alls  
och 5=instämmer helt och hållet.



VILKEN KÄNDIS VILL MAN HA  
INREDNINGSHJÄLP AV?

Observera att var tredje svensk (35%) 
inte önskar hjälp med att piffa upp sitt 
hem med växter och blommor.



VIKTIGT ATT VÄXTERNA  
ÄR LÄTTSKÖTTA



SVENSKARNA TAR HJÄLP  
MED ATT VATTNA UNDER SEMESTERN

•  Hela 57% av svenskarna ber en vän eller granne vattna under semestern. 
Ytterligare 6% lämnar sina växter hos en vän som tar hand om dem under tiden 
de är bortresta.

•  Omkring var femte svensk (18%) vattnar istället innan semestern och hoppas 
att växterna lever vid hemkomsten.



VÄXTTRENDER 2014  
- INOMHUS

Jämfört med under 2013, hur mycket av följande växter och 
blommor planerar du att ha i ditt hem under 2014?
Det tal som redovisas är nettotalet, dvs. andelen som tror att de kommer 
ha mer av en växtkategori i sitt hem minus andelen som svarade att de 
planerar att ha mindre av växten. Ett positivt värde tyder på en uppgång, 
medan ett negativt värde är tecken på en nedgång.

HETAST 2014
Gröna krukväxter +6

SVALAST 2014
Kaktusar -14  
Stora krukväxter (höjd minst 150 cm) -9 
Pelargoner -6

«OFÖRÄNDRAT»
Snittblommor +2 
Blommande krukväxter +/-0 
Orkidéer -2



SVENSKAR KOMMER I ÅR ATT LÄGGA  
MER TID PÅ INREDNING OCH TRÄDGÅRD

•  Omkring var fjärde svensk (23%) planerar att lägga mer tid på inredning till sitt hem samt tid på sin trädgård/sin balkong/sin 
terrass jämfört med 2013. Detta är betydligt fler än de som planerar att lägga mindre tid på inredning och trädgård/balkong/
terrass under 2014. Det är främst kvinnor som svarat att de planerar att lägga mer tid på inredning.

• 16% uppger samtidigt att de kommer att lägga mer pengar på växter och blommor under det kommande året. Lika många 
(15%) planerar dock att lägga mindre pengar på växter under 2014.

*Den sista frågan ovan har enbart ställts till dem som svarade  
att de hade tillgång till en trädgård, balkong eller terrass



9 AV 10 SVENSKAR HAR 
TILLGÅNG TILL TRÄDGÅRD/
BALKONG/TERRASS

Nu följer ett antal frågor som enbart ställs till dem som 
svarat att de har tillgång till trädgård, balkong eller terrass. 

9 av 10 svenskar svarade att de har tillgång till trädgård, 
balkong eller terrass antingen vid sitt permanenta boende 
eller vid sidan av sitt permanenta boende  
(t.ex. vid en sommarstuga eller kolonilott).



VIKTIGT ATT HA EN VACKER  
TRÄDGÅRD/BALKONG

•  4 av 10 (39%) anser att en vacker trädgård/balkong är lika viktigt som en smakfull inredning.  
En fjärdedel (26%) anser att heminredningen är viktigare.

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



VÄXTTRENDER 2014  
- UTOMHUS

Jämfört med under 2013, hur mycket kommer du att odla av 
följande i din trädgård/på din balkong/på din terrass under våren 
och sommaren 2014?
Det tal som redovisas är nettotalet, dvs. andelen som tror att de kommer 
odla mer av en växtkategori minus andelen som svarade att de planerar att 
odla mindre av växten. Ett positivt värde tyder på en uppgång, medan ett 
negativt värde är tecken på en nedgång., medan ett negativt värde är tecken 
på en nedgång.

HETAST 2014
Kryddor +13
Växter i kruka/balkonglåda +12
Grönsaker +7
Bär +5
Perenner +4

SVALAST 2014
Rotfrukter -7 
Barrväxter -6 
Medelhavsväxter -5

«OFÖRÄNDRAT»
Gräsmatta +2 
Lökväxter +1 
Frukt +1
Stenpartiväxter +/-0
Träd -1
Rosor -1

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



SLUTSATSER

•   Vår undersökning visar att svenskarna har ett relativt starkt intresse för heminredning. Man upplever även att 
det är viktigt med grönska och växter både i sitt hem och utomhus i anslutning till bostaden.

•  Välskötta växter och blommor anses bidra positivt till det intryck man får av ett hem. Det är även många 
som väljer växter och blommor till hemmet som passar med den övriga inredningen. Det är däremot få som 
använder sig av växter och blommor för att visa sin personliga stil i inredningen. Det anses viktigare att växterna 
är lättskötta. Var fjärde svensk är osäker på hur man ska sköta sina inomhusväxter.

•  Precis som i 2013 års Trädgårdsbarometer är det även under 2014 kryddor, växter i kruka/balkonglåda och 

grönsaker som är de kategorier av utomhusväxter som väntas öka mest under 2014. Trenden med att odla det 
som är ätbart, som t.ex. kryddor och grönsaker, verkar fortsätta växa. Att odla barrväxter och medelhavsväxter 
fortsätter samtidigt att dala i popularitet



SLUTSATSER

Kön

Man 52%
Kvinna 48%

Ålder

15-29 år 24%
30-45 år 22%
46-60 år 29%
Över 60 år 25%

Bostadstyp

Lägenhet 52%
Fritstående hus 35%
Radhus 12%
Annen bostadsform 1%

Bostadsort

Storstad 29%
Mellanstor stad 29%
Mindre stad/tätort 26%
Landsbygd 16%

Hushållsinkomst  
per månad

0-20 000 SEK 16%
20 001 - 40 000 SEK 26%
40 001 - 60 000 SEK 25%
60 001 - 80 000 SEK 8%
Över 80 000 SEK 4%
Vet ej/vill ej uppge 21%

Demografi
Nedanstående tabeller visar de svarandes demografiska profil


