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Hvorfor et hagebarometer?

På Plantasjen er vi eksperter på planter og hage og 
oppdaterer oss stadig på de ferskeste trendene. 

Vi vil dele livskvaliteten som hagen gir oss med så 
mange som mulig. I 2012 lanserer vi derfor Planta-
sjens Kunnskapsløft –  en satsning for å inspirere, 
vekke interesse og gi mennesker litt grønnere fingre. 
Sammen med kundene våre skaper vi Europas mest 
inspirerende hager. 

En av de viktigste delene i satsningen har du foran 
deg nå. Med Hagebarometeret gir vi den interesserte 
et innblikk i hvordan det står til med hageinteressen i 
Sverige, Norge og Finland akkurat nå i 2012. Vi viser 
også hva som kommer – hvilke trender som er rundt 
hjørnet.

Hagebarometeret er et resultat av et samarbeid 
mellom HUI Research og Plantasjen.

Med Hagebarometeret ønsker vi både å presenterer 
fakta og tilby ny kunnskap om utviklingen i hagebran-
sjen i tillegg til å peile trendene som ifølge eksperter 
og forbrukere former utviklingen i fremtiden. 

Målet vårt er at Hagebarometeret som en årlig 
rapport skal bli den naturlige kilden  til kunnskap på 
temaet hage. 

Eric Lundberg,  
Markedsdirektør

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

Hagebarometeret 
består av en forbrukerundersøkelse 
som baseres på svar fra mer enn 

1000 respondenter i Sverige, Norge 
og Finland og av en trendstudie som 
baseres på forbrukerundersøkelsen 
og resultatet fra åtte dybdeintervjuer 

med hageeksperter i de 
tre landene.
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Trendstudien er basert på resultatet av følgende forbruker-
undersøkelse i tillegg til dybdeintervjuer med 8 hageeksperter.  
En fortegnelse over disse finnes i slutten av rapporten.

Trendstudie - tre tydelige trender

Ekspress-
hagen

Fra hage til 
matbord

Ute er det 
nye inne

•  Mindre skala
•  Tilfredsstillende og 

avkoblende

•  Hagen skal innredes
•  Den nye stua
•  Økt trendfølsomhet

•  Hagen gir økt status
•  En vakker hage øker verdien 

på boligen

•  Ferdigvokst gir oss 
raske resultater
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• Det er inne å innrede ute

Økt trendfølsomhet

•  Hagen, terrassen eller balkongen ses som en 
forlengelse av stua. Et sted for sosial omgang og 
avkobling. 

•  Retro, romantisk, nostalgisk, minimalistisk, grønt, 
naturnært og middelhavet er ”salgstrendene” som 
nevnes akkurat nå.

•  Hagen blir viet omsorg, tid og penger på samme 
måte som resten av hjemmet. Flere og flere har 
innsett at hagen er et område som bør utnyttes 
mer. 

•  Salget av utemøbler, terrassevarmere og hagebe-
lysning øker.

•  Forbrukere etterspør nye produkter og vet hva 
som er populært, f. eks. etter å ha sett det på TV 
eller i magasiner. Dette stiller krav til forhandlerne 
som må tilpasse sortimentet og være oppdaterte. 

•  Hagen er blitt viktigere i forbindelse med salg av 
bolig.

Ute er det 
nye inne

Hagen er en forlengelse  
av stua De som bor i 

byen vil leve 
organisk

Ønske om å oppholde 
seg utendørs større 
deler av året

Å ha en fin  
hage er status

Hagen betyr mer ved 
boligsalg

En vakker hage er like viktig 
som et vakkert innredet 
hjem

Vi innreder hagen med 
like mye omsorg som 
hjemmet

Økt trendfølsomhet
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Ekspress-
hagen

• Ekspresshagen

•  Hagen er blitt viktigere i forbindelse med salg av 
bolig. Denne trenden kan føre til økt etterspørsel 
etter hagetjenester f. eks. hagearkitekter, anlegg 
og stell av hagen.

•  Økt interesse for halvfabrikat, dvs. fullvoksne 
vekster som trær, busker og stauder.  
Vi vil se raske resultater. 

•  Selv de som ikke har kunnskap om hagestell 
ønsker å vise frem en flott fasade Man er redd for 
å mislykkes om man gjør alt fra bunnen av. 

Selv vi som ikke har kunnskap om 
hage ønsker å vise frem en flott 
fasade

Hagen er fasaden 
vår utad

Først og fremst trær, 
busker, stauder

Vilje til å betale 
for raske løsninger

Hagen er blitt viktigere ved 
salg av bolig

Hagen påvirker prisen 
på boligen
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Fra hage til 
matbord

• Fra hage til matbord

•  Trenden gjelder fremfor alt det som kan spises – 
grønnsaker, frukt, bær og krydder. Grønnsaksfrø 
selger bedre enn blomsterfrø. 

•  Egen dyrking skjer i liten skala, siden mange ikke 
har kunnskap eller plass til å dyrke i større skala.

•  Jamie Oliver-krukker med frø, jord og enkle instruk-
sjoner selger bra på Plantasjen.

•  Slow gardening blir mer og mer populært.

•  Vi vil ha mindre hagearbeid og mer glede av det vi 
dyrker.

Dyrking i mindre skala av 
fremfor alt grønnsaker, 
frukt, bær og krydder

Dyrk det selv – og spis 
det! Grønnsaksfrø selger 
bedre enn blomsterfrø. Økt helsebevissthet og uro 

for tilsetningstoffer

Økt miljø-
bevissthet

Tilfredsstillende og avkoblende å 
dyrke selv
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Blant landene som sammenlignes er det finnene som har størst 
interesse for hage, mens svenskene er de som er minst interes-
serte. 

Respondentene fikk oppgi hvor interesserte de var av hage 
på en skala fra 1–5 der 1 = "svært uinteressert" og 5 = "svært 
interessert". De som oppga verdien 4 eller 5 anses å være 
interesserte av hage. 

Forbrukerundersøkelsen

42% 37% 34%

Finnene
er mest 
hage-

interesserte
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Hagen er viktig ved salg av bolig

•  8 av 10 anser at det er viktig med tilgang til 
balkong eller terrasse når de bytter bolig. Like 
mange anser at en velstelt hage øker verdien på 
en bolig. 

• Hagen skal innredes

•  Nesten halvparten (42–46 %) av de som har tilgang 
til hage, balkong eller terrasse synes at det er like 
viktig med en vakker hage/balkong/terrasse 
som med en smakfull innredning.

•  En tredjedel av de som har hage/balkong/terrasse 
ønsker seg nye utemøbler mens ca. 20–30 % 
ønsker seg enten innebygd balkong/terrasse, 
svømmebasseng, drivhus eller badestamp.  

Vi bruker stadig mer tid i hagen

•  Hver femte svenske og hver fjerde finne og nord-
mann oppgir at de planlegger å bruke mer tid på 
arbeid med hage, balkong eller terrasse sam-
menlignet med i 2011. 

•  Det er populært å dyrke selv.

Hva sier forbrukerne?

”Jeg vil gjerne dyrke 
mine egne grønnsaker 
og rotfrukter.”

Denne påstanden er 4 av 10 svensker og finner enige i, og 
3 av 10 nordmenn. Gjelder samtlige, også de som ikke har 
tilgang til hage. 

”Jeg vil gjerne så 
mine egne grønnsaker, 
krydder og planter.”

37 % er enige i denne påstanden ved å svare 4 eller 5 
på den femdelte skalaen. Forskjellene mellom landene er veldig 
små. Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.
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%

Hvilke muligheter har du til å dyrke ved din permanente bolig?

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Sverige
Norge
Finland

Hage Balkong Terrasse Grønnsaksland/
Kolonihage

Ikke tilgang til 
permanent-

bolig

Spørsmålet ovenfor ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, balkong eller terrasse. Resultaten viser at 9  
av 10 har tilgang til hage, balkong eller terrasse. Den lille andelen som ikke hadde muligheter til å dyrke noe  
ved den permanente boligen, hadde tilgang til dette ved en hytte eller lignende. 

9 av 10 har 
mulighet 

til å dyrke
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Hagetoppen

Hva synes du er det viktigste med hagen/
balkongen/terrassen din?

Sverige, % Norge, % Finland, %

At den er et trivelig sted å sitte 35 37 30

At den er lettstelt 22 14 19

Grønne og frodige omgivelser 11 5 10

At det blomstrer 8 10 10

At det er et trivelig sted å grille 8 10 11

At barna har plass til å leke og bevege seg 6 9 9

At det er adskilt og uten innsyn 6 10 5

At det er stilrent 2 3 5

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse. 

Det skal være 
trivelig og 

lettstelt

Nye 
utemøbler og 
innebygd ter-
rasse øverst  

på ønske-
listen

Vi satser på 
potteplanter 
og balkong-
kasser i år
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Sverige, % Norge, % Finland, %

Innebygd terrasse eller balkong 31 19 30

Svømmebasseng 27 20 21

Nye utemøbler 26 40 32

Badestamp 23 20 21

Drivhus 21 21 24

Steinlagte partier 17 21 15

Tak over terrassen eller balkongen 14 22 21

Ny grill 13 15 22

Fullvoksne trær eller busker 12 7 11

Hjelp av en gartner 12 7 7

Selvgående gressklipper 10 8 7

Syrinhekk som rammer inn sitteplass 9 6 7

Hagearkitekt 9 13 10

Terrassevarmer (gassdrevet) 5 16 17

Hagetraktor 4 6 8

Hjelp av en arborist 3 1 1

Sverige, %

Planter i krukke/balkongkasse 25

Stauder 15

Grønnsaker 12

Gressplen 11

Krydder 8

Norge, %

Planter i krukke/balkongkasse 31

Gressplen 15

Krydder 7

Stenpartiplanter 6

Roser 6

Stauder 6

Finland, %

Planter i krukke/balkongkasse 20

Krydder 15

Grønnsaker 9

Gressplen 9

Stauder 8

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse. De fikk velge maks tre alternativer

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, bal-
kong eller terrasse. Respondentene fikk kun velge ett alternativ. 
De fem vanligste svarene i hvert land vises ovenfor.

Hva kommer du først og fremst til å satse 
på å dyrke i hagen/ på balkongen/terras-
sen din våren og sommeren 2012?

Hva skulle helst ønske deg til hagen/balkongen/terrassen hvis 
du ikke behøvde å ta hensyn til kostnaden? 
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Balkong og 
terrasse er 

svært viktig 
når vi bytter 

bolig

I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1

Sverige
Norge
Finland

Jeg synes 
hagearbeid er 
avkoblende

Det er viktig for 
meg at det fins 
muligheter til å 
dyrke ved min 
bolig

Hvis jeg bytter 
bolig er det 
viktig for meg at 
boligen har en 
hage

Hvis jeg bytter bolig 
er det viktig for 
meg at boligen har 
balkong eller 
terrasse

I hvilken grad er du enig i følgende påstander:

Huseiere og eiere av rekkehus synes hagen er viktigere enn de som bor bor i leilighet. 
Når de bytter bolig er det viktig for dem at den nye boligen har hage. 

Vurdering på en skala fra 1-5, der 1="Helt uenig" 
og 5="Helt enig". 

Velstelt  
beplantning 
øker verdien 
på en bolig

I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1

Sverige
Norge
Finland

En velpleid hage 
øker verdien på 
boligen

En balkong med 
velpleide 
vekster og fine 
utemøbler øker 
verdien på 
boligen

En terrasse 
med velpleide 
vekster og fine 
utemøbler øker 
verdien på 
boligen
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Hva av følgende er viktigst for deg?

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Sverige
Norge
Finland

Å ha en vakker 
hage/balkong/terr
asse

Å ha smakfull 
hjemmeinnred-
ning

Å ha en vakker 
hage/balkong/terr
asse er like viktig 
som å ha en 
smakfull 
innredning

Verken vakker 
hage/balkong/ 
terrasse eller 
smakfull 
innredning er 
viktig for meg

Vet ikke

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.

Fint utemiljø  
er like viktig 

som fin  
innredning
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I hvilken grad er du enig i følgende påstander?

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1

Sverige
Norge
Finland

Jeg henter 
inspirasjon fra 
hagemagasiner 
eller 
TV-programmer

Jeg henter inspiras-
jon ved å besøke 
andre hager/
balkonger/terrasser

Jeg snakker gjerne 
med en av de 
ansatte i butikken 
når jeg kjøper 
planter for å få 
tips og råd

Hvor ofte egner du deg til hagearbeid og 
lignende (ikke gressklipping) i løpet av 
barmarksesongen?

0 20 40 60 80 100%

21% 20%30% 29%

15% 25%33% 27%

10% 29%29% 32%

Flere ganger per uke
Noen gang per uke
Noen gang/ganger 
per måned
Sjeldnere enn en 
gang per måned

Sverige

Norge

Finland

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.

•  Svenskene bruker mest tid på hagen, over halv-
parten egner seg til hagearbeid minst en gang i 
uken.

•  Kun 16–19 % oppgir derimot at de stadig kjøper 
inn frø og planter i løpet av sesongen.

Vi bruker mye tid  
på hagearbeid

Hvor finner vi 
inspirasjon?
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%

Hvilke av følgende fantes i din hage/ på din balkong/terrasse i 2011? 

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Sverige
Norge
Finland

Gressplen Ettårige 
blomster

Stauder Busker Trær Frukt Bær Krydder Grønnsaker Rotfrukter

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.

I hagen 2011

•  Svensker, og til en viss grad også nordmenn, dyrker generelt 
mer planter enn finnene gjør. Mens svensker og finner i 
større grad enn nordmenn dyrker spiselige vekster (bær, 
krydder, grønnsaker og rotfrukter) 
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Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.

Vi planlegger å bruke mer eller  
like mye tid på hagen

Kommer du til å bruke mer eller mindre penger 
på planter, hageprodukter og utemøbler i 2012 
sammenlignet med 2011? 

0 10 3020 5040 70 80 9060 100%

17% 13%54% 16%

21% 10%51% 18%

13%51% 17%

Mer penger
Like mye penger
Mindre penger
Vet ikke

Sverige

Norge

Finland 19%

Kommer du til å bruke mer eller mindre 
tid på hagen/balkongen/terrassen din i 
2012 sammenlignet med 2011?

0 10 3020 5040 70 80 9060 100%

20% 7%60% 13%

26% 4%58% 12%

8%52% 14%

Mer tid
Like mye tid
Mindre tid
Vet ikke

Sverige

Norge

Finland 26%
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I hvilken grad er du enig i følgende påstander?
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Sverige
Norge
Finland

Jeg vil gjerne 
bestille 
fullvoksne trær, 
busker og 
planter

Jeg vil gjerne 
spesialbestille 
sjeldne panter 
og varer som 
ikke fins i 
butikken

Jeg vil gjerne 
kjøpe 
ferdigsådde 
grønnsaker, 
krydder og 
planter

Jeg vil gjerne 
kjøpe blomster 
og planter via 
internett

Andel som har svart 4 eller 5 på skalaen (1=”helt uenig” 
og 5=”helt enigt” )

Spørsmålet ble kun stilt til de som hadde tilgang til hage, 
balkong eller terrasse.

I hvilken grad er du enig i følgende påstander:

Vi vil 
gjerne ha 
det enkelt

Vi kan tenke 
oss å kjøpe 
tjenester til 

hagen

%

I hvilken grad er du enig i følgende påstander?
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Sverige
Norge
Finland

At noen regelmes-
sig steller hagen 
min, f. eks. planter 
blomster og luker 
ugress (ikke bare 
gressklipping)

At noen ved spesielle 
tilfeller gjør mer 
omfattende 
hagearbeid, f. eks 
planter hekk, 
beskjærer frukttrær 
eller anlegger en 
blomsterrabatt.

At en hagearkitekt 
planlegger hagen 
min
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Prognose for  
i Norden i 2012

HUI Researchs kommentar:

•   Handelen er midt oppe i den tøffeste krisen siden begynnelsen på 90-tallet. I 2012 
kommer ikke forbrukerne til å få hjelp av senkede skatter og renter på samme måte 
som i 2011. Sammenlignet med de siste 14 årene med sterk tilvekst er 2011 og 
2012 veldig svake år. 

•   Med perspektivet at verdensøkonomien og Norden har gjennomgått, og fortsatt gjen-
nomgår, en av de dypeste økonomiske krisene i moderne tid er en svak salgsutvikling 
imidlertid en mild konsekvens. Salget øker fortsatt, men økningen er svak. 

•   De nordiske forbrukerne er i det minste ganske godt forberedt på krisen. 
Husholdene har sannsynligvis en buffer. 

•   Den psykologiske effekten av en krise bør ikke undervurderes, men dersom omverde-
nen gir optimistiske signaler fins det ressurser å handle for. 

•   Det er naturlig å forvente at 2012 blir et svakt år, men forbered for et oppdemt shop-
pingbehov i 2013. 

Land Prognose 2012 Kilde

Finland 1 % (Kuppa)

Norge 3,5 % (Virke)

Sverige 1,5 % (HUI Research)
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Forbrukerstudie

Trendstudie

Metode:

I februar 2012 gjennomførte HUI Research en spørreunder-
søkelse med et tilfeldig utvalg innbyggere i Sverige, Norge 
og Finland for å kartlegge interesser og meninger om hage 
og for å ta pulsen på dem i forkant av hagesesongen 2012. 
Totalt antall respondenter presenteres i tabellen nedenfor:

De som ble intervjuet i trendstudien var:

André Strömqvist, Allt om trädgård
Ebba Svanholm, sjefredaktør for Drömhem och Trädgård
Göran Carlsson, direktør og redaktør for hageforumet Odla.nu
Hilde Poppe, gartner, Plantasjen Norge
Johanna Karlén, gartner, Plantagen Sverige
Kenneth Ingebretsen, Blogger og gartner, Plantasjen Norge
Leena Luota, Biolog, hagepedagog og redaktør
Terttu Pajumäki, gartner, Plantagen Finland

Land Antall fullstendige svar

Sverige 358

Norge 358

Finland 349

Totalt 1 065
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