
I

Hage
barometeret

2013
En rapport om hage i Norge, Sverige og Finland

Plantasjen i samarbeid med 
HUI Research



1

Innhold

1.

2.

I år skal hagen være 
naturlig. Fargene er  

derimot iøynefallende.
”HagebaRometeRet  

2013 

tRendUndeRsøkelsen

den naturlige naturen 5
opprørske farger 7
Ute enda mer inne 9

FoRbRUkeR- 
UndeRsøkelsen 

Hagens funksjon i våre liv 12
Hagetoppen 2013 15
økonomi og tid 21
Fokus norge 26
metode  29



2

HagebaRometeRet 2013

2

med Hagebarometeret gir vi et innblikk i hageinteressen i norge, 

sverige og Finland akkurat nå i 2013. 

I fjor var Hagebarometeret en nyttig informasjonskilde for alle 

hageinteresserte, og derfor er årets svargrunnlag blitt utvidet 

til det tredoble og trendanalysen er utdypet med noen av  

bransjens mest populære inspiratorer.    

På Plantasjen brenner vi for å inspirere, vekke interesse og gi 

folk litt grønnere fingrer. en viktig del av dette arbeidet har du 

nå fremfor deg. sammen med kundene våre skaper vi europas 

mest inspirerende hager! 
 

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

   Utarbeidet i samarbeid mellom Plantasjen og HUI 
Research.

   nordens mest omfattende hageundersøkelse.

   ble første gang gjennomført i 2012.

   basert på svar fra over 3 000 forbrukere i norge, 
sverige og Finland, sammen med 9 ekspert-
intervjuer.



tRendUndeRsøkelsen

bort med store forandringer i hagen, eksotiske planter og 

perfeksjon. Hagen skal være naturlig. Fargene er derimot 

iøynefallende, inspirert av 1970- og 1980-tallet og futurisme. 

Innredningsboomen flytter ut, og vi vil leve nær naturen i flere 

hagerom. 

slik kan man oppsummere hagetrendene for 2013 hvis 

hageekspertene får rett – vi har samlet deres observasjoner 

til tre klare trender. 

1.

3



Den naturlige 
naturen

Opprørske 
farger

Ute enda mer 
inne

TRENDUNDERSØKELSEN

4



.

Den naturlige naturen

Stil- og innholdsmessig er det veldig naturnære på vei inn med 

vekster som trær, bregner, mose og gress som vokser vilt i vår 

nordiske natur. Vi dyrker stadig mer spiselige vekster, og nå ønsker 

vi også velkommen småkryp og dyr i hagen. Vi ser at de er en 

forutsetning for alt liv i hagen.

  ønsket om å komme nær naturen driver trenden

  dyrkingen skal være miljøvennlig

  dyrkingen av spiselige vekster øker – særlig urter og grønnsaker

   Vekster som vokser vilt i den nordiske naturen er populære

”
anne Havåg Holter-Hovind

Folk ønsker seg en levende hage der 
også dyrene trives. Å mate fugler har lenge 
vært populært, men nå ser vi en voksende 
interesse for insekter også, for eksempel 
insekthotell.

”
kjersti bergesen

Når det gjelder større hager og 
hager i forbindelse med sommerhus 
og hytter, så tror jeg «naturhage» 
kommer til å bli mer populært – 
altså «mindre inngripen i naturen».

TRENDUNDERSØKELSEN
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”Vi ser en tilbakevending til gamle 
tresorter og busker som vi vet 

trives naturlig i vårt klima. Når 
det gjelder løkplanter, betyr det 
at folk gjerne kjøper narsisser, 

allium og botaniske tulipaner som 
formerer seg selv.

Jasper van der Zon

TRENDUNDERSØKELSEN
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Opprørske farger

Årets farger er uregjerlige. Pastellfarger og hvitt fortsetter, men vil 

man være i forkant, skal man satse på knallfarger og da gjerne i 

kombinasjon. Zinnia og metallisk er to parallelle fargetrender. 

  klare knallfarger kommer for fullt

  bladvekster, redskap, møbler og tekstiler er fargesterke 

  metallisk og zinnia er to parallelle trender

  Fargene går igjen i både brokete kombinasjoner og som ensfargede

  det vil bli kjøpt mye hvitt i vår, og gjerne i kombinasjon med svart

  svarte tomater, lilla gulrøtter og squash i uvanlige former kommer for fullt 

”
Hilde Poppe

Som helhet er det  
mye sølv, rustrødt og  
bronse som kontrastfarger.

TRENDUNDERSØKELSEN
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”
anna Hedrén

Hele bloggverdenen 
har falt for zinnia, og de 
finnes i mange herlige 
farger.



” Det finnes to hovedtrender når det 
gjelder farger: Enten går man for 

sterke, klare farger i en brokete 
kombinasjon. Eller så velger man 

ensfarget. De mest populære 
tulipanene akkurat nå er for 

eksempel Rembrandt-tulipaner. 
Jasper van der Zon

”

TRENDUNDERSØKELSEN
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  Innredningstrenden påvirker atferden vår i hagen 

 Flere hagerom som dekker ulike behov

   Vi vil selv velge våre arbeidsoppgaver og unngår ting som «må gjøres» 

   Hvis et dyrkingsprosjekt er for vanskelig eller arbeidskrevende, 
velger vi noe enklere neste gang

  Vi kjøper mer ferdigplantet 

   etterspørselen etter hagetjenester er forventet å øke

Hagen, altanen eller balkongen ses som en forlengelse av stuen, en 

plass der man kan være sammen og slappe av.  I år er ute enda mer 

inne – ettersom vi innreder stadig flere rom i hagen. Alt vi gjør inne, 

vil vi kunne gjøre ute, slik som å lage mat, bade og ta en liten lur.

Ute enda mer inne

” Vi kommer til å være mer i hagen og bare 
slappe av, alene eller sammen med andre. Dette fører 
blant annet til at vi ønsker oss større og flere sitte-
plasser, som så innredes mer og mer slik vi innreder 
innendørs. Når vi synes den første sitteplassen har 
blitt flott, så fortsetter vi med en ny.

TRENDUNDERSØKELSEN

”

Hilde Poppe

Det er mange som vil ha hjelp 
med å klippe hekker og beskjære 
trær. Jeg tror ikke det er lenge før 
vi ser det samme med gressklipping 
og snømåking. Folk leier inn andre 
for å få tid til å gjøre det som er 
morsomt og lett.

anne Havåg Holter-Hovind
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”Vår motreaksjon til det intense 
livet og kaoset er at vi vil sette 

oss ned og virkelig ta oss tid til 
en hobby. Hageinteressen fører til 

at vi kjøper produkter som igjen 
krever mer tid, som vi gjerne 

bruker siden vi verdsetter tiden  
i hagen.

TRENDUNDERSØKELSEN

””
Henrik landén
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Hagen fyller en viktig funksjon i våre liv. den gir oss ro og en 

følelse av frihet – dette er stedet der vi følger utviklingen over 

tid og som vi selv kan påvirke. stedet der vi tenker, føler, 

lukter og er sammen med andre. der vi rett og slett lever. 

drivkreftene for hageinteressen er mange og varierende. I 

dette avsnittet deler mer enn 3 000 mennesker sine synspunkt 

om hage. 

FoRbRUkeRUndeRsøkelsen

  Hagens funksjon i våre liv

  Hagetoppen 2013

  økonomi og tid

  Fokus norge

2.
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Svenskene er mest hageinteresserte

  kvinnene er betydelig mer hageinteresserte enn mennene i sverige og Finland. I norge er interessen mer likt fordelt.

  Hageinteressen øker jo eldre man er.

  de verdiordene og stemningene som de svarende i høyest grad forbinder med hage, er avkobling, Fredfullt, tidkrevende og Fysisk aktivitet.

40 % 27 % 35 %

de svarende skulle oppgi hvor hageinteresserte de var på en skala fra 1–5, der 1 = «svært lite interessert» og 5 = «svært interessert». 
de som oppgav verdi 4 eller 5 anses å være hageinteresserte. 

andel InteResseRte: andel InteResseRte: andel InteResseRte:

HVIlke oRd FoRbIndeR dU  
med Hage?

HVIlke oRd FoRbIndeR dU 
med Hage?

HVIlke oRd FoRbIndeR dU 
med Hage?

avkobling 67
Fredfullt 66
Fysisk aktivitet 61
tidkrevende 58
barnevennlig 57

avkobling 62
Fredfullt 59
Fysisk aktivitet 58
tidkrevende 58
barnevennlig 57

avkobling 67
Fredfullt 66
Fysisk aktivitet 64
tidkrevende 55
barnevennlig 55

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • Hagens FUnksJon I VåRe lIV
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Hageglede med egne ord

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • Hagens FUnksJon I VåRe lIV

Ungene stortrives med leke- 
apparat og stor trampoline.

Se at det vokser rundt en.

Se insektene svirre omkring.

Resultatet av  
arbeidet.

Hyggelige utemåltider 
med venner og familie 
på solfylte dager.

Å være ute med hunden 
og føle meg nær naturen :)

Å se at det vokser og 
gror, og å kunne spise 
bær og frukt fra egne 
busker og trær. 

Hva er det med hagen som gir deg størst glede? 
Slik høres det ut når folket selv setter ord på gleden med hage.

Hva er det med hagen som gir deg størst glede? 
slik høres det ut når nordmenn selv setter ord på gleden med hage.

Tenker bedre når jeg gjør  
hagearbeid, det passer utmerket 
godt inn i min daglige jobb, 
som består av mye tenkearbeid.Å kunne slappe av  

i fine omgivelser, å 
ligge på plenen og 
bare snuse inn hage-
duftene og nyte sola.
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Grønne planter er viktig for helsen

så stor innvirkning har planter utendørs og innendørs på helsen.   

   Planter utendørs i forbindelse med boligen har større betydning enn planter innendørs. 

   Planter innendørs er viktigst for svenskene. 

   Jo eldre man er, desto større betydning har planter innendørs. 

HVoR VIktIg eR det med PlanteR InnendøRs FoR Helsen?

Sverige

0 10080604020

Norge

Finland

Andelen i høy 
grad

Andelen verken 
eller

Andelen ikke i det 
hele tatt

55 27 18

42 32 26

41 26 32

HVoR VIktIg eR det med PlanteR UtendøRs FoR Helsen?

Sverige

0 10080604020

Norge

Finland

Andelen i høy 
grad

Andelen verken 
eller

Andelen ikke i det 
hele tatt

72 19 9

60 25 15

70 20 11

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • Hagens FUnksJon I VåRe lIV
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Ettårige blomster, stauder og busker på toppen

HVa ble dyRket I 2012?

spørsmålet ble kun stilt til dem som svarte at de hadde tilgang til hage, balkong eller terrasse

Ettårige blomster/vekster

Stauder

Busker

Trær

Plen

Frukt

Bær

Urter

Grønnsaker

Rotfrukter

Ingen av ovennevnte

0 604020

Sverige

Norge

Finland

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • HagetoPPen 2013
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Mest inn og ut i hagen for 2013

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • HagetoPPen 2013

0

Nedenfor vises vekstene man vil dyrke henholdsvis mer eller mindre av i 2013 sammenliknet med 2012. 

tallet som oppgis er nettotallet, dvs. andelen som oppgir at de vil dyrke mer av veksten minus andelen som svarte at de vil 
dyrke mindre av den. en positiv verdi tyder på en oppgang, mens en negativ verdi er tegn på nedgang.  

spørsmålet ble kun stilt til dem som svarte at de hadde tilgang til hage, balkong eller terrasse

Sverige Norge Finland

Sverige Norge Finland

Vekster i krukke/ 
balkongkasse

Urter Grønnsaker Stauder Bær

Barvekster Middelhavsvekster RoserTrær FruktSteinpartivekster RotfrukterPlen Løkvekster

10

5

5

0

-5

15

13

6

14

10 9

4
6

8

6

1

5

0

14

5

2

mest Inn 2013

mEST INN
Balkongkasser og urter 

mEST UT
Barvekster og middelhavsvekster 

mest Ut 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 vil vi ha møbler og belysning

HVa aV Følgende VIl dU InVesteRe I FoR 2013?

spørsmålet ble kun stilt til de som svarte at de hadde tilgang til hage.

Drivhus

Utemøbler

Grill

Uteplass

Taklegging over altan/uteplass

Innglassing av altan/uteplass

Belysning til hagen

Terrassevarmer

Basseng

Badestamp

Utekjøkken

Gruslagte områder

Steinlegging i naturstein

Sitteklipper

Selvgående gressklipper

Ingen av ovennevnte

0 4020

Sverige

Norge

Finland

   I 2013 planlegger 
man spesielt å 
investere i utemøbler, 
belysning til hagen og 
grill.

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • HagetoPPen 2013
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Lettstelt og avslapping er viktigst

HVa eR VIktIgst I Hagen elleR På balkongen/teRRassen?

spørsmålet ble kun stilt til dem som svarte at de hadde tilgang til hage, balkong eller terrasse.

At det er lettstelt

Et sted der man kan slappe av 

At det blomstrer

Et koselig sted der man kan spise og 
være sammen med andre

Å kunne nyte solen

At det er mulighet for å dyrke  
egne grønnsaker/urter/frukter

At det er atskilt og beskyttet mot innsyn

At jeg føler meg nær naturen

At barna har plass til  
å bevege seg og leke på

At det er stilrent

At bekjempingsmidlene  
som brukes er miljøvennlige

At hagen/balkongen/terrassen matcher 
husets eksteriør og utseende

At hagen/balkongen/terrassen matcher 
innendørs innredning

0 604020

Sverige

Norge

Finland

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • HagetoPPen 2013
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Drømmehagen er naturnær

En moderne og stilren hage

En romantisk hage

En naturnær hage

En middelhavsinspirert hage

Vet ikke / ingen av alternativene

0 20 40

HVIlken stIl stemmeR best med dIn dRømmeHage?

spørsmålet ble kun stilt til de som svarte at de hadde tilgang til hage

Sverige Norge Finland

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • HagetoPPen 2013



21

9 av 10 har tilgang til hage, balkong eller terrasse

0
Ja Nei

20

40

60

80

100
%

HaR dU tIlgang tIl Hage, balkong elleR teRRasse?

93

7

93

7
12

88

88

Sverige Norge Finland

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • økonomI og tId

%

HVoR mye tId bRUkeR dU På HageaRbeId?

0

20

40

Flere ganger i uken Én gang per uke Mer sjelden enn én gang  
per måned

Én gang / noen ganger per 
måned

Sverige Norge Finland

   storbymennesker bruker 
mindre tid enn andre på 
hagearbeid. 

   svenskene bruker mest tid på 
hagearbeid. 

24 22
14

33
23

35

22 27 26
21

28 25
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20 % mer tid og penger på hagen i år

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • økonomI og tId

0

0

20

20

40

40

60

60

VIl dU bRUke meR elleR mIndRe tId På Hagen/balkongen/teRRassen I 2013 
sammenlIknet med 2012?

VIl dU bRUke meR elleR mIndRe PengeR På PlanteR/HagePRodUkteR og 
UtemøbleR I 2013 sammenlIknet med 2012?

Mer tid

Mer penger

Mindre tid

Mindre penger

Like mye tid

Like mye penger

Vet ikke

Vet ikke

%

%

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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Hagens betydning ved boligbytte

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • økonomI og tId

0

0

20

20

40

40

60

60

Hagens betydnIng Ved bolIgbytte

HVa ønskeR man aV Hagen Ved et bolIgbytte? 

En attraktiv hage er helt 
avgjørende for beslutnin-

gen om å bytte bolig

At den er lettstelt

En attraktiv hage påvirker 
mitt valg, men er ikke 

avgjørende

At den er vakker og velstelt 
når jeg overtar den

Om hagen er attraktiv eller 
ikke spiller ingen rolle for 

meg

At det er potensial for å 
gjøre hagen vakker

Jeg vil ikke flytte til en 
bolig med hage

At det er steder der barna 
kan leke

Vet ikke

At det er mulighet for å 
benytte den til grillfester 

og selskaper

%

%

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

spørsmålet ble kun stilt til de som svarte at hagen hadde betydning ved boligbytte

Hagen har betydning 
ved boligbytte, men er 
ikke avgjørende

6 av 10  
vurderer hagen  

ved huskjøp

Vi ønsker oss 

lettstelte 
hager med 

potensial 
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4 av 10 vil leie inn en hagearkitekt

Hjelp av en gartner til 
å stelle hagen

Hjelp av en  
hage arkitekt til å 

designe hagen

Hjelp av en arborist Ingen av ovennevnte

Sverige Norge Finland

0

20

40

60

HVIs dU Ikke måtte ta Hensyn tIl kostnaden, HVIlke aV Følgende 
HagetJenesteR kUnne dU tenke deg å benytte deg aV? (FleRe sVaR eR mUlIg.)

%

33
37

28

38
42 41

19

9
12

34 33
37

spørsmålet ble kun stilt til de som svarte at de hadde tilgang til hage.

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • økonomI og tId

Kvinner og yngre 
personer vil  
oftere enn  

andre kjøpe  
hage 

tjenester



25



26

Rotfrukter – hvis nordlendingene får velge

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • FokUs noRge

Regionale resultater 

I Nord-Norge  
foretrekker man en  
naturnær stil i hagen. 

I Vest-Norge bruker man 
mer tid i hagen i 2013 i for-
hold til i de andre regionene. 

I Vest-Norge har man 
tenkt til å plante mer 
frukt enn i andre deler 
av landet.

Hageinteressen er 
størst i Vest-Norge.

Få Oslo-folk vil ha hjelp av  
en hagearkitekt selv om man 
ikke behøvde tenke på 
kostnaden. 

I Nord-Norge planter man 
mer rotfrukter i år sammen-
liknet med i andre regioner.
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Unge er mer romantiske – alder og holdning

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • FokUs noRge

0
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   Unge mennesker mener i større grad enn eldre at en attraktiv hage har innvirkning på 
huskjøp. 

   drømmehagen for unge mennesker er romantisk og moderne stilren. For eldre er  
drømmehagen mer naturnær. 

   yngre mennesker ønsker i større grad enn eldre å få hjelp med design og stell av hagen. 

Moderne stilrent

Romantisk

Naturnær

Middelhavsinspirert

Ønsker hjelp av gartner

Ønsker hjelp av  
hagearkitekt

Påvirkning for 
boligkjøp



28

Kvinner vil ha hagearkitekt – menn vil ha sitteklipper

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • FokUs noRge

Menn og kvinner i hagen 

   I norge er hageinteressen jevnt fordelt mellom kjønnene. kvinnene har 
imidlertid tenkt til å bruke mer tid i hagen i 2013. 

 

   stilen på kvinners drømmehage er romantisk, mens menn foretrekker en 
naturnær stil. 

   kvinner er mer positive til å få profesjonell hjelp i hagen. spesielt av 
hagearkitekter, men også av gartnere. 

   menn er mer interesserte i å investere i grill og sitteklipper enn kvinnene, 
som er mer avventende når det gjelder investeringer i hagen. 
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Metode

HUI Research gjennomførte i februar 2013 en spørreundersøkelse 
blant et tilfeldig utvalg innbyggere i norge, sverige og Finland for å 
kartlegge deres interesse for og synspunkter om hage samt for å ta 
pulsen på dem før hagesesongen 2013. totalt antall svarende 
presenteres i tabellen nedenfor:

forbrukerundersøkelse

land antall sVaR

sverige 1 096
norge 1 151
Finland 1 089
totalt 3 336

Disse ble intervjuet i trendundersøkelsen:

Jasper van der Zon (nl) sjefdesigner for verdens største 
blomsterhage, tulipanparken keukenhof  i nederland. 

Hannu Sarenström (se) Hageinspirator, forfatter, driver 
bloggen Hannu på kinnekulle. 

Henrik Landén (se) Produktsjef for sveriges største  
bransjemesse innen hage, elmia garden. 

Anne Havåg Holter-Hovind (no) arkitekt, driver norges 
største hageblogg, moseplassen. 

Kjersti bergesen (no) Programleder for tid for hjem på tV2 
og hagedesigner. 

Hilde Poppe (no) gartner, Plantasjen norge

Anna Hedrén (se) landskapsingeniør, driver hagebloggen 
anna Vattenkannas trädgård. 

Terttu Hilli (FI) Hortonom som arbeider som hagedesigner i 
eget foretak kolumbus. 

foRbRUKERUNDERSØKELSEN • metode
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