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• Snabb mat! Det gröna köket. 

• Odla för livet!

• Fler odlar mer överallt.

• Kvinnor vill odla rätt. Män vågar odla fel.

KONSUMENTSTUDIEN

Växttrender 2016 – inomhus

Odlingstrender 2016 – utomhus
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VÄXTTRENDER 2016

MED BÅDA FÖTTERNA rejält planterade i verklighetens blom

jord, kommer här årets spaning över svenska folkets växtvanor.

Vad du håller i din hand är alltså 2016 års upplaga av  

Plantagens Växttrender. En sammanfattning av tydliga svar på 

HUI:s undersökning kombinerad med våra egna tankar om det 

gröna Sverige.

I år har vi bl. a. tittat på skillnaden mellan mäns och kvinnors 

odlande.

Vi ser även ett fortsatt ökande intresse för egenodlad mat och 

att den miljömedvetna kundgruppen, som sätter större vikt vid 

hållbarhet och minskad miljöpåverkan, blir allt större.

Samtidigt kan vi läsa mellan raderna om en ökad kunskap om 

växternas direkta inverkan på vår hälsa. Vi kan se hur efter

frågan på syregivande och luftrenande växter ökar i våra 

butiker och hur de påverkar människors sätt att inreda med 

grönt på nya sätt.

Odla för livet!

•  Framtagen i samarbete mellan Plantagen och HUI Research.

•  Genomfördes första gången 2012.

•  Bytte namn från Trädgårdsbarometern till Växttrender 2014.

•  Baseras på svar från över 1 000 människor i Sverige
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SNABB 
MAT!

TRENDSTUDIEN 2016

Snabb mat! Det gröna köket.

Odla för livet!

Fler odlar mer. Överallt.

Kvinnor vill odla rätt. Män vågar odla fel.
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SNABB 
MAT!

SNABB MAT! DET GRÖNA KÖKET.

SVENSKA FOLKET ÄLSKAR grönt! Alltmer och överallt.

Att odla det man själv vill äta är ingen övergående trend. 

Intresset ökar hela tiden och även de som gett upp i försöken 

med de egna odlingarna (32%) lovar att göra ett nytt försök  

i år.

Samtidigt är oron stor för att inte veta tillräckligt och man ef

terfrågar kvalificerad rådgivning. Däremot är man inte lika villig 

att betala för det som tidigare år. Kanske har det minskade 

RUTavdraget spelat in?

Att köpa växter via Internet är inte heller aktuellt. Man vill se 

sina växter i verkligheten. 

Största hindret verkar, som vanligt, vara bristen på odlings

utrymme och tid. Därför tror vi att vår egen satsning på effek

tiva och snabba lösningar för väldigt begränsade utrymmen 

kommer att slå väl ut.

”Snabb mat” och ”Tillsätt bara vatten” är två begrepp som 

kommer att bli välkända bland Plantagens vänner.

”Många tror att man behöver en hel trädgård för att kunna odla 
ätbart, när de flesta i själva verket klarar sig med några väl 
valda krukor på balkongen”

Johan Orre, Hortonom på Plantagen.
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ODLA FÖR LIVET!

REDAN IDAG VÄLJER 2 av 3 gröna växter till sina hem och var 

femte svensk (19%) uppger att de har fler än 20 inomhus växter. 

Att det gröna flyttar in överallt blir allt tydligare för varje år.

 

I dag vet många av våra kunder även hur mycket gröna växter 

inomhus betyder direkt för din hälsa.

I undersökningen som ligger grund för Växtrapporten finns 

tyvärr inga direkta frågor om växternas läkande egenskaper, 

men intresset för hälsovårdande växter ökar härligt mycket 

bland våra kunder. Vi får hela tiden frågor om vilka växter som 

gör mest för din hälsa 

I undersökningen kan vi även se hur männen väljer att placera 

sina gröna luftrenare och syrealstrare i arbetsrummet, medan 

kvinnorna vill ha hälsan i sovrummet och köket.

Vi tror bara att det är en tidsfråga innan kunskapen om växter

nas helande verkan slår igenom. 

Mindre stress, renare luft och bättre luftfuktighet kommer att 

ingå i framtidens konkurrens om bra personal. Det kanske 

rentav blir lag på att ha gröna växter på jobbet? 
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FLER ODLAR MER. ÖVERALLT.

SOM VANLIGT ÄR intresset för trädgård och odling störst på 

landsbygden (53 %) och det är där man även säger sig ha bäst 

koll på de rådande växttrenderna samt bäst kunskap om träd

gårdsskötsel och odling. Men under det senaste året ökade 

antalet svenskar som håller sig uppdaterade om trender inom 

växter och trädgård. Inte minst är många intresserade av de 

nya platser som man kan använda i sin odling. 

Balkongen och uteplatsen är gamla favoriter, men nu ökar 

också kunnandet om hur man kan utöka odlingsytorna till helt 

nya områden. Tak, parker och inomhusodlingar är bara några 

exempel. 

Går vi över Atlanten till de amerikanska storstäderna finner vi 

förbluffande kreativitet på begränsade ytor. Besök gärna The 

High Line på Manhattan, en gammal järnväg mitt i stan som 

förvandlats till en grönskande oas för människor och växter.

Det är framför allt bland de unga som vi finner de verkliga 

nytänkarna. Var femte under 26 år väljer ekologiskt. De odlar 

själva, lyssnar på naturens signaler och engagerar sig i det 

gröna hemmet, precis lika mycket som om det låg långt ute på 

landsbygden. Att plantera en levande luftrenare i en stor kruka 

på golvet i vardagsrummet är lika mycket naturlig hälsåvård 

som härlig heminredning.

”Trångbodd ? Plantera dina kryddor och växter i amplar och 
skapa höjd och kontraster. Du får plats med mycket mer än du 
tror trots att ytan är liten.” 

Johan Orre, hortonom på Plantagen 
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KVINNOR VILL ALLTID ODLA RÄTT.  
MÄN VÅGAR ODLA FEL.

Säkert är det en genusfråga som kräver en egen avhandling, 

men undersökningen belyser faktum: Kvinnor vill veta mer 

hur de ska plantera på bästa sätt och lägger stor möda på att 

söka kunskap om odling. Kvinnor har ett större intresse än män 

för trädgård, blommor och växter. De är överhuvudtaget mer 

intresserade av den gröna miljön.

Män å andra sidan, är mer öppna för att hitta på nya saker med 

växterna och provar gärna nya vägar. En så enkel sak som att 

ställa krukorna på golvet, istället för i fönstret eller på sidobor

det, är faktiskt en manlig företeelse. Kanske är det just därför 

som krukorna växer sig allt större? I dag är det inte ovanligt att 

möta en mindre djungel av högresta plantor som frodas i själv

vattnande jättekrukor när man är på besök hos yngre manliga 

vänner. 

Men trots det stora intresset för växter anser sig endast en av 

fyra svenskar ha goda kunskaper om hur de ska sköta om sina 

växter. Om det är en utveckling mot ökande skillnad mellan 

manlig och kvinnlig kunskap, får nästa års undersökning avgö

ra. Viktigast är trots allt att vi vill och vågar göra livet grönare 

tillsammans.
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PLANTERA FÖR  

ETT LÅNGT LIV

NÄR FRAMTIDENS ODLING ÄR HÄR,  
HITTAR DU DEN PÅ PLANTAGEN.

VI ÄR STÄNDIGT nyfikna på nya trender och förbättringar av  

traditionella metoder.

Det är lika spännande och roligt, som absolut nödvändigt för 

Plantagens naturliga utveckling. Stort som smått. Vi tittar på 

allt som för oss framåt mot en bättre miljö. Här kan du se det 

senaste vi undersöker: 

Säg adjö till alla tunga jordsäckar!

I en miljö som fortfarande har problem med utsläpp, kan odling 

utan jord bli ett alternativ. Några av försöken går ut på att man 

istället planterar i gele och på tunna dukar. Man kan även 

addera självabsorberande kristaller för att slippa vattna så ofta. 

Eller skaffa en helt ny gräsmatta genom att bara rulla ut en 

fiberduk och vattna.

Varför inte låta tråkiga torget blir en bilfri park för en vecka? 

Där du som minst väntar dig en grön oas och som mest behö

ver den, kan POPUPTrädgården vara en räddning. Vi har re

dan sett exempel i bl a Berlin och på Södermalm i Stockholm. 

Växterna och all utrustning du behöver finns faktiskt redan  

i dag på Plantagen.

Har du själv några spännande, enkla eller helt vansinniga idéer 

om framtidens odling? Hör av dig till oss!
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BAKGRUND OCH SYFTE

Sedan år 2012 har HUI Research årligen genomfört en konsu

mentundersökning på uppdrag av Plantagen. Rapporten gick 

under de två första åren under namnet Trädgårdsbarometern, 

men bytte år 2014 namn till Växttrender och fokuserar numera 

enbart på den svenska marknaden.

KONSUMENTSTUDIE

På kommande sidor presenteras resultaten av den konsument

studie som genomförts i Sverige. 

Undersökningen genomfördes i form av en webbenkät i 

februari 2016 och målgruppen var svenskar i åldern 1879 år. 

HUI Research har använt sig av Cints webbpaneler och urvalet 

var slumpmässigt och representativt för den svenska befolk

ningen. Undersökningen besvarades av totalt 1 018 personer 

år 2016. 

Då vissa frågor är återkommande från tidigare år redovisas 

även jämförelser med tidigare resultat. Nedan tabell redogör 

för antal svaranden per år. Samma metod har använts alla år 

och urvalet har varit slumpmässigt och representativt för den 

svenska befolkningen. År 2012 och 2014 genomfördes dock 

inte lika många intervjuer på den svenska marknaden.
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SVENSKARNAS INTRESSE FÖR ODLING, VÄXTER OCH TRÄDGÅRD

Närmare hälften av svenskarna (46 %) svarar att de är intres

serade av odling av ätbara växter. Detta är en högre andel än 

under 2015 års mätning då 37 % svarade att de hade detta 

intresse. 

Även svenskarnas intresse för levande blommor och växter 

(43 %), trädgård (38 %) och snittblommor (27 %) har ökat jämfört 

med föregående års undersökning.

Värden inom parentes avser 2015 års undersökning

Hur intresserad är du av… Medelvärde Andel  

intresserade

Odling av ätbara 
växter
(t.ex. bär, kryddor, grönsaker)

3,3
(3,0)

46 %
(37 %)

Levande blommor och  
inomhusväxter

3,2
(2,9)

43 %
(33 %)

Trädgård och skötsel av  
utomhusväxter

3,0
(2,8)

38 %
(32 %)

Snittblommor och blomster
arrangemang

2,7
(2,4)

27 %
(20 %)

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.
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STÖRRE INTRESSE FÖR  
TRÄDGÅRD PÅ LANDSBYGDEN

• Trädgårdsintresset är allra störst bland dem som bor på 

landsbygden. Mer än hälften (51 %) av landsbygdsborna sva

rade att de är intresserade av trädgård vilket kan jämföras 

med riksgenomsnittet på 38 %. Samma mönster noterades 

under förra årets undersökning. Även intresset för odling av 

ätbara växter är störst på landsbygden (52 %).

• Jämfört med förra årets undersökning har intresset för att 

odla själv ökat mest bland personer bosatta i storstäderna 

och mellanstora städer. År 2015 svarade 37 % av storstads

borna att de var intresserade av att odla eget. Denna andel 

har ökat till 48 % år 2016. Hos personer bosatta i mellansto

ra städer har intresset ökat från 33 % till 45 %.
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ODLINGSINTRESSET STORT I ALLA ÅLDERSGRUPPER

• Intressen tycks även skilja sig åt mellan olika åldersgrupper:

– Äldre personer över 45 år är betydligt mer intressera

de av Levande blommor och inomhusväxter. Omkring 

hälften av dem över 45 år är intresserade av detta, 

jämfört med omkring 35 % bland yngre svenskar.

– Medan cirka 30 % av unga svenskar (upp till 35 år) 

säger sig vara intresserade av Trädgård och skötsel 

av utomhusväxter uppgår andelen till hela 46 % bland 

dem över 55 år.

– Intresset för Odling av ätbara växter (46 %) samt Snitt

blommor och blomsterarrangemang (27 %) är dock 

ungefär lika stort i alla åldersgrupper.

Män Kvinnor

Levande blommor och inomhusväxter 30 % 55 %

Snittblommor och blomsterarrangemang 14 % 39 %

Trädgård och skötsel av utomhusväxter 33 % 44 %

Odling av ätbara växter 38 % 53 %

• Kvinnor har precis som tidigare år ett större intresse än 

männen inom samtliga områden rörande blommor, växter, 

trädgård och odling:
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HUR BRA KOLL HAR SVENSKARNA PÅ TRENDER?

I vilken utsträckning håller du 
dig uppdaterad om rådande 
trender och mode inom följande 
områden?

Andel som håller sig uppdatera
de om trender  och mode

Matlagning
46 %

(40 %)

Träning och hälsa
34 %

(34 %)

Heminredning
32 %

(30 %)

Växter och trädgård
32 %

(23 %)

Lika många svenskar håller sig uppdaterade om trender inom 

växter och trädgård som inom heminredning. Mellan 2015 och 

2016 ökade dessutom andelen svenskar som anser sig ha koll 

på trender inom växter och trädgård från 23 % till 32 %.

Frågan besvarades på en femgradig skala där 
1=inte alls och 5=i mycket hög grad. Andelen 
som presenteras avser de som svarat värde  
4 eller 5 på skalan.
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2 AV 3 VÄLJER GRÖNA 
VÄXTER TILL HEMMET

• Den typ av inomhusväxt som allra flest svenskar föredrar att 

köpa till hemmet är gröna växter. Det finns tydliga skillnader 

mellan könen, 72 % procent av kvinnorna och 57 % av män

nen uppger att de gärna köper gröna växter. Även orkidéer 

är betydligt mer populära bland kvinnorna (53 %) än hos 

männen (37 %). Skillnaden mellan könen syns också i att 

18 % av männen uppgav att de inte köper inomhusväxter, 

medan blott 7 % av kvinnorna uppgav samma sak.

• Kaktusar var den enda växtsort som unga föredrog till sitt 

hem i högre grad än övriga. 27 % av dem under 26 år  

uppgav att de föredrar kaktusar i hemmet.
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11-20 VÄXTER VANLIGAST 
I SVENSKA HEM

• De flesta svenskar (53 %) uppger att de har någonstans mel

lan 6 och 20 inomhusväxter i hemmet. Det vanligaste svaret 

var 1120 växter (29 %). Var femte svensk (19 %) uppger att 

de har fler än 20 inomhusväxter i sitt hem.

• Ålder är en faktor som har stor betydelse för hur många 

inomhusväxter man har. Bland svenskar över 56 år upp

ger drygt 60 % att de har fler än 10 växter i sitt hem. Bland 

svenskar under 45 är det istället bara omkring 35 % som 

uppger att de har fler än 10 växter.

• Det finns också en skillnad mellan dem som bor i villa och 

dem som bor i lägenhet. Endast 3 % av de som bor i villa 

uppger att de inte har några levande växter alls i hemmet. 

Bland dem som bor i lägenhet svarade istället var tionde 

(9 %) att de saknar växter hemma. Villaägare har dessutom 

fler växter hemma än dem som bor i lägenhet. 63 % av 

dem som bor i villa har över 10 växter i sitt hem. Bland dem 

som bor i lägenhet uppgav 37 % att de har över 10 växter 

hemma. Dessa skillnader förklaras givetvis delvis av att 

villaägare har mer utrymme för växter i sitt hem än de som 

bor i lägenhet.
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MÄN OCH KVINNOR PLACERAR 
SINA VÄXTER OLIKA I HEMMEN

• Fönsterplats i vardagsrummet är den absolut vanligaste 

placeringen av växter i svenska hem. Omkring 95 % svarar 

att de har sina växter i fönstren i vardagsrummet. Utöver det 

skiljer sig dock de svenska kvinnorna från männen avseen

de var de placerar växterna i sina hem. Medan kvinnor ofta

re väljer att placera växter på sidobord (37 %) väljer männen 

golvet (43 %). Kvinnor har dessutom blommor i kök (88 %) 

och i sovrum (64 %) i större utsträckning än män, medan 

männen placerar växter i arbetsrum/gästrum (41 %) oftare  

än kvinnorna.

• De personer som har få växter hemma har i första hand 

sina växter i vardagsrum och sovrum och nästintill enbart i 

fönstren, medan de med många växter i hemmet har spridit 

ut växterna i många olika rum och på olika platser. De med 

fler än 20 växter har betydligt oftare valt placeringar som  

på golvet (60 %), på piedestal (53 %) eller hängande i 

amplar (34 %).
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UTSEENDET VIKTIGAST VID VAL AV SNITTBLOMMOR

Vad av följande är viktigast för dig då du köper snittblommor 

eller blomsterarrangemang?

Utseendet – att de passar i mitt hem eller 
passar personen jag skall ge dem till

Att de lämpar sig för tillfället

Att de håller sig fina länge

Att de är prisvärda

Att de är ekologiskt odlade

Att de är trendiga

Något annat

Jag köper aldrig snittblommor/ 
blomsterarrangemang

31 %

20 %

16 %

12 %

4 %

1 %

0 %

15 %
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FÄRDIGA BUKETTER MEST POPULÄRA HOS KONSUMENTERNA

Hur vill du helst köpa snittblommor eller 

blomsterarrangemang?

Färdig bukett 
med en typ av 
blomma, t.ex. 
10pack rosor 
eller tulpaner

Färdigt arrang
emang med 

flera blommor/
växter

Genom att själv 
plocka ihop 

en bukett med 
hjälp av expedit

Annat sätt

Frågan har enbart ställts till dem som 
svarade att de köper snittblommor

36 %

28 %

33 %

3 %
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MÅNGA SVENSKAR ODLAR 
EGNA ÄTBARA VÄXTER

• Drygt 4 av 10 svenskar (41 %) uppger att de odlat ätbara 

växter, såsom grönsaker, frukter och bär, tidigare och att de 

kommer att fortsätta göra så i år. Det finns en stor skillnad i 

ålder, där äldre i högre grad uppger att de kommer att odla  

i år.

• Odlandet är mer utbrett bland dem som bor på lands

bygden (60 %) jämfört med i städerna (38 %). Även villa

ägare är överrepresenterade bland dem som odlar. Båda 

dessa resultat kan kopplas till att personer bosatta på  

landsbygden och i villa har bättre odlingsmöjligheter än 

övriga svenskar.

• Intressant är att andelen som uppger att de odlar egna 

ätbara växter också är relativt hög bland de som inte har ett 

uttalat växt eller trädgårdsintresse. 32 %av de som säger 

att de inte är intresserade av växter uppger att de odlat 

ätbara växter tidigare och kommer att fortsätta med det i år.

• Omkring 2025 % inom samtliga åldersgrupper och hos 

båda könen uppgav att de odlat tidigare, men var osäkra på 

om de skulle göra det i år.
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7 AV 10 SOM ODLAR SJÄLVA GÖR 
DET FÖR UTMANING OCH NÖJE

• Majoriteten (68 %) av de som uppgav att de odlar egna 

ätbara växter uppger att de gör det för att det är roligt och 

utmanande. Naturligt nog är detta svar vanligast hos de 

respondenter som har ett intresse för odling, växter eller 

trädgård. 75 % av dessa respondenter uppgav nöje eller 

utmaning som huvudsaklig anledning. Många lockas även 

av att det är hälsosamt (53 %) och närproducerat (39 %).

• Hos yngre svenskar som odlar är en vanlig anledning till det 

egna odlandet att det är billigare än att köpa i butik, vilket 

26 % av dem under 26 år svarade.
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AVSAKNAD AV ODLINGSMÖJLIGHETER ETT HINDER FÖR MÅNGA

Vad är det som gör att du inte odlar ätbara växter? 

Flera svar möjligt.

Frågan har enbart ställts till dem som 
svarade att de inte odlar själva

Att odla  
intresserar mig 

inte

Jag har inte 
möjlighet att 

odla i min 
bostad

Jag köper hellre 
mina grönsaker, 
frukter och bär 

i butik

Jag är rädd 
att misslyckas 
med odlingen/

är osäker på hur 
jag ska sköta 

odlingen

Någon annan i 
hushållet sköter 

odlingen i 
hemmet

Annan  
anledning

46 %

36 %

24 %

8 % 8 %
5 %
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MÅNGA SVENSKAR  
ANSER SIG HA DÅLIGA  
ODLINGSKUNSKAPER

• Generellt sett säger sig svenskarna ha relativt dålig kunskap 

när det gäller odling och växtskötsel. Jämfört med 2015 års 

undersökning har dock svenskarnas upplevda kunskaps

nivå stigit något, framförallt kring odling av ätbara växter. 

Andelen som uppgav att de har goda kunskaper steg där 

från 24 % till 28 % i årets undersökning. Andelen som  

uppgav att de har en låg kunskapsnivå låg precis som  

förra året mellan 4050 % för samtliga kategorier.

• Kvinnor anser sig ha betydligt bättre kunskap än männen 

avseende skötsel av inomhusväxter. Medan 36 % av kvin

norna anser sig ha god kunskap om skötsel av inomhus

växter svarade endast 17 % av männen detta. Även när det 

kommer till odling av ätbara växter anser sig kvinnorna ha 

bättre kunskap än männen, 31 % jämfört med 25 %. När det 

kommer till trädgårdsskötsel samt odlingssätt noteras inga 

skillnader mellan könen.

• Den upplevda kunskapen hänger även ihop med intresse

nivå. Bland dem som är intresserade av växter anser sig 

53 % ha bra kunskap om skötsel av inomhusväxter och 

bland dem som är intresserade av trädgård anser sig 56 % 

ha bra kunskap om trädgårdsskötsel.
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9 AV 10 SVENSKAR HAR  
TILLGÅNG TILL TRÄDGÅRD, 
BALKONG ELLER TERRASS

90 % av svenskarna 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). Denna fråga har ställts varje år sedan 2012 och 

andelen har legat stadigt omkring 90 % varje år. 

Vissa av frågorna i denna undersökning har enbart ställts  

till dem som svarat att de har tillgång till trädgård, balkong eller 

terrass. Detta markeras med en textruta i det övre  

högra hörnet.
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EKOLOGISKA VÄXTER VIKTIGT FÖR UNGA

• Utseendet är den viktigaste faktorn svenskarna tar hänsyn 

till vid val av utomhusväxter, 34 % ser det som viktigast. Allra 

tydligast är detta hos personer med ett intresse för växter 

och trädgård där 45 % väljer efter utseende.

• Män samt personer under 26 år är överrepresenterade 

bland dem som svarar att de inte själva väljer utomhus

växter till sin bostad.

Jag väljer alltid ekologiska produkter 
när den möjligheten finns

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

• Även i år kan vi notera att yngre personer oftare väljer 

ekologiska växter. Detta gäller såväl utomhusväxter, som 

inomhusväxter och snittblommor. Omkring 5 % av svenskar

na under 26 år väljer i första hand växter som är ekologiska. 

I de äldre åldersgrupperna är detta mycket ovanligt, endast 

omkring 1 % av dem över 55 år väljer ekologiskt i första 

hand.

• På frågan nedan som handlar om val av produkter i allmän

het, inte bara växter, ser vi dock inte lika tydliga skillnader 

mellan olika åldersgrupper. Omkring 2025 % svarar att de 

alltid väljer ekologiska produkter om den möjligheten finns.

23 % 29 % 48 %

Andel instämmer (45)

Andel varken eller (3)

Andel instämmer inte (12)
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ODLINGSTRENDER SOMMAREN 2016

På vilket sätt planerar du att odla dina utomhusväxter sommaren 2016? 

Flera svar möjliga.

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

Större utekrukor

Mindre utekrukor

Rabatter i marknivå

Trädgårdsland

Balkonglåda

Hängande amplar

Upphöjda odlingsbäddar/pallkragar

Spaljéer/växtväggar/balkongavskiljare

Växthus

Mindre drivhus

Annat sätt

Jag odlar inga utomhusväxter

50 %

34 %

33 %

32 %

31 %

23 %

18 %

13 %

11 %

7 %

2 %

17 %
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UTEKRUKOR MEST POPULÄRA

• Utekrukor fortsätter att vara svenskarnas mest populära 

sätt att odla utomhusväxter även år 2016. Hälften (50 %) av 

svenskarna planerar att odla i större utomhuskrukor och en 

tredjedel (34 %) i mindre utekrukor.

• 17 % svarade att de inte planerar att odla utomhusväxter i år. 

Denna andel var högre hos männen (22 %) än hos  

kvinnorna (13 %).

• Kvinnor planerar att odla på fler sätt än männen 2016.  

I genomsnitt svarade kvinnorna genom att kryssa i 2,7 av de 

odlingssätt som fanns som svarsalternativ, medan männen 

kryssade i 2,3 odlingssätt. Att odla i hängande amplar var 

betydligt mer populärt bland kvinnorna (28 %) än hos  

männen (18 %).

Frågan har enbart ställts till dem som svarade att de 
hade tillgång till en trädgård, balkong eller terrass
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TRÄDGÅRDENS ÖNSKELISTA 2016

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

Vad av följande vill du helst ha i din trädgård/på din balkong sommaren 2016?

Loungemöbler/sittgrupp

Inglasad terrass eller balkong

Växthus

Solstolar

Matbordsgrupp

Grill

Belysning

Tak över terrassen eller balkongen

Markplattor/stenläggning

Hängmatta

Utekök

Något annat

17 %

11 %

10 %

9 %

9 %

8 %

7 %

6 %

6 %

5 %

5 %

7 %
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1 AV 5 ÖNSKAR  
FÄRDIGPLANTERADE 
BALKONGLÅDOR

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

• 20 % av svenskarna med tillgång till trädgård, balkong 

eller terrass kan tänka sig att betala för färdigplanterade 

balkonglådor. Bland yngre personer (upp till 45 år) kan  

omkring var fjärde (26 %) tänka sig att betala för detta. 

Bland storstadsborna uppgår andelen till 30 %.

• Den mest populära tjänsten tycks vara en trädgårdsskola, 

där man ges möjlighet att lära sig om odling och skötsel 

av utomhusväxter. 27 % kan tänka sig att betala för detta. 

Storstadsbor är mer intresserade av detta än övriga, 32 % 

av dem svarade att de kan tänka sig att betala för en  

trädgårdsskola.

• Även för dessa tjänster kan vi se att yngre vuxna, framförallt 

i åldern 2645 år, är mer benägna att betala för tjänster.
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INTRESSE FÖR KÖP AV VÄXTER PÅ INTERNET

• Det är fortfarande relativt få svenskar som vill köpa växter 

via ehandel, endast 6 %. Detta är ungefär i nivå med förra 

året, då 7 % svarade att de kunde tänka sig köpa växter  

via internet.

• Bland unga svenskar, upp till 35 år, är dock intresset för 

ehandel av växter större. Fler än var tionde vill köpa växter 

på internet (13 %).

Jag vill gärna köpa mina blommor 
och växter via internet

Andel instämmer (45)

Andel varken eller (3)

Andel instämmer inte (12)

6 10 84
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DEMOGRAFI

Nedanstående tabeller visar de svarandes demografiska profil.

Kön

Man 50 %

Kvinna 50 %

Ålder

1830 år 25 %

3145 år 21 %

4660 år 27 %

Över 60 år 27 %

Bostadstyp

Lägenhet med balkong/terrass 42 %

Lägenhet utan balkong/terrass 10 %

Villa /fristående hus 38 %

Radhus 8 %

Annan bostadsform 2 %

Bostadsort

Storstad 27 %

Mellanstor stad 28 %

Mindre stad/tätort 29 %

Landsbygd 16 %
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