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Plantagen Växttrender 2023 

Inledning
Sedan 2012 har Plantagen tagit fram den årligt återkommande rapporten 
Växttrender. Rapporten bygger på en konsumentundersökning om växter och 
trädgård samt på intervjuer med en rad olika experter inom de områden som 
trenderna berör.

Med rapporten vill vi på Plantagen förstå hur konsumenter i Sverige ser på 
trädgård och odling, och vad som är i fokus för deras intresse. I och med att 
rapporten gjorts under flera års tid har vi dessutom möjlighet att kontinuerligt 
följa hur olika trender utvecklas och hur konsumenternas intressen och 
preferenser skiftar över tid.

Under 2023 kommer rapporten som fokuserar på växternas superkrafter att 
släppas vid fem olika tillfällen under året, med fokus på fem olika teman:

• Nystarta året med växter inomhus - Hur växter bidrar till ökat välmående i 
hemmet, på jobbet och i skolan.

• Odla var du än är – Boosta dig själv med växternas kraft i trädgården, på 
balkongen eller på terrassen.

• Trädgårdens superkrafter - Hur livet i trädgården skapar energi och hälsa, för 
individen och för hela ekosystemet.

• De ätbara växternas kraft – För livet, hälsan, barnen och en hållbar framtid.

• Växternas kraft i juletider – Skapa julstämning med hjälp av växter.
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Sammanfattning

Nystarta året med växter 
inomhus
• Intresset för lättskötta växter ökar, och särskilt populära i år är riktiga 

retroklassiker som är lätta att rå om och som trivs bra i det svenska 
inomhusklimatet. 

• Hållbarhetstänket kring växter och odling spiller allt mer över på 
inomhusväxter. Det leder bland annat till ett större fokus på hur man ska ta 
hand om sina inomhusväxter på bästa sätt för att förlänga deras livslängd. 

• Växter i hemmet är ett riktigt lyckopiller. Att grönska är bra för hälsan är en 
gammal sanning – men forskning visar att växternas superkrafter också kan 
bidra till ökad lycka, bättre fokus och mer kreativitet. 

• Både att sköta om växter och att omge sig av växter skapar ett lugn hus 
svenskarna - 50 procent anser att det är avkopplande att sköta inomhusväxter 
och 66 procent anser att inomhusväxter bidrar till en lugn atmosfär i 
hemmet. 

• Sticklingstrenden är hetare än någonsin. 49 procent av svenskarna tar 
sticklingar. Intresset växer och är utbrett i samhället. Alla tar sticklingar –
gammal som ung! 
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Metod och demografi
METOD

Rapporten baseras på en konsumentundersökning med ett 
riksrepresentativt urval med 1 060 respondenter i Sverige. Dessutom har 
ett flertal intervjuer genomförts med experter inom växter, trender och 
inredning såväl som forskare inom natur och miljö.

DEMOGRAFI
Man 50%

Kvinna 49%

Annat 1%

Storstad 31%

Mellanstor stad 30%

Mindre stad/tätort 24%

Landsbygd 16%

Villa/fristående hus 33%

Radhus/kedjehus 9%

Lägenhet med balkong 48%

Lägenhet utan balkong 10%

Annan bostadsform 1%

Barnfamiljer 40%

Ensamstående 40%

Samboende 57%

Stockholm 23%

Östra Mellansverige 16%

Småland med öarna 9%

Sydsverige 15%

Västsverige 18%

Norra Mellansverige 9%

Mellersta Norrland 4%

Övre Norrland 6%
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Intervjuade experter

Lisen Sundgren 
Herbalist, författare samt 
natur- och skogsterapiguide.

Dr. Anna Maria 
Pálsdóttir
Docent och universitetslektor 
vid SLU.

Sindre Svines 
”Plantegutt” på Instagram –
influencer och plantexpert.

Martin Täubel
Adjungerad professor och 
chefsforskare vid THL.

Ragnhild Bang Nes 
Psykolog och lyckoforskare på 
Norwegian Institute of Public 
Health.

Kaja Krokan Aasen
Trädgårdsmästare och 
assisterande butikschef på 
Plantagen.

Mare Löhmus
Docent vid Karolinska 
Institutet.

Johannes 
Wätterbäck
författare och 
odlingsinspiratör som driver 
bloggen ’Farbror Grön’

Veronica Axelsson 
Trädgårdsmästare på 
Plantagen.

Armi Kunnaala
Ägare och grundare av 
blomsterbutik för räddade 
blommor, Hävikkikukkakauppa
Kukkis.

Leena Luoto  
Biolog och entreprenör inom 
trädgård och natur. 

Mira Pötrönen
Butikschef på Plantagen.

Johnny Kvernes
Trädgårdsmästare på 
Plantagen.

Monica Marcella 
Kjærstad
VD och projektansvarig på 
föreningen La Humla Suse.

Fotograf: Jenny Harrison

Fotograf: Jenny Svennås-Gillner SLU. 

Pirjo Uuttana
Butikschef på Plantagen

Fotograf: Jonna Monola
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• Inomhusväxter fortsätter att vara populära bland svenskarna – och intresset 
växer både för gröna och blommande växter. Snittblommor, som är mer 
trendkänsliga, fortsätter att öka i intresse just nu – som lägst låg intresset på 
28 procent under 2020 men är uppe i 33 procent i årets undersökning.

• Kvinnor är mer intresserade av inomhusväxter än män - 57 procent av 
kvinnorna i Sverige är intresserade av gröna inomhusväxter, jämfört med 37 
procent av männen.

• Intresset för gröna och blommande växter är relativt jämnt fördelat över 
åldersgrupperna och oberoende av hur man bor. Snittblommor däremot är 
populärare i storstäderna, kanske till följd av att man har mindre grönska och 
blommande växter kring sig eller ett större fokus på trender.

• Stressade personer är generellt mer intresserade av alla typer av 
inomhusväxter, omkring 47 procent jämfört med 35 procent. Den lugnande 
effekten hos inomhusväxter kan därmed potentiellt medföra ett högre 
intresse hos stressade individer. 

Intresset för inomhusväxter 
fortsätter att öka

47%
är intresserade 

av gröna 
inomhusväxter

47%
av stressade personer är 

intresserade av någon typ av 
inomhusväxt, jämfört med 35
procent bland de som inte är 

stressade
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Intresset för inomhusväxter över tid

33%

44%

47%

50%

62%

Snittblommor

Blommande inomhusväxter

Gröna inomhusväxter

Växter som ger en bättre inomhusmiljö

Lättskötta inomhusväxter

Andel som är intresserade av olika typer av inomhusväxter

47%
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33%
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Andel intresserade av inomhusväxter

Gröna inomhusväxter Blommande inomhusväxter

Snittblommor
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Lättskötta växter lockar allra flest
• Lättskötta växter toppar listan på typen av inomhusväxter som svenskarna är 

intresserade av – 62 procent är intresserade av lättskötta växter.

• Även inomhusväxter som bidrar till en bättre inomhusmiljö lockar 
svenskarna. 50 procent är intresserade av att ha inomhusväxter som bidrar 
till en bättre inomhusmiljö. 

• Personer som är engagerade i hållbarhetsfrågor är mer intresserade av 
inomhusväxter som bidrar till en bättre inomhusmiljö – kanske är de 
mer medvetna om vilka positiva effekter växterna kan ha på vårt 
välmående och hälsa. 

76%
av personer engagerade i 

hållbarhetsfrågor är 
intresserade av 

inomhusväxter som bidrar till 
en bättre inomhusmiljö, 

jämfört med 35% av de som 
inte är det

62%
är intresserade 

av lättskötta 
inomhusväxter

Experten Armi Kunnaala tipsar – så maxar du växternas 
livslängd

”Många överkompenserar när de glömt ta hand om sina 
växter. Om man till exempel glömt att vattna på länge 
övervattnar man ofta istället, vilket kan dränka växten.

Ta istället reda på vad växten behöver i förhand och ge dem 
uppmärksamhet. Växter ger ofta tecken på vad de behöver. 

Var även försiktig med att flytta runt växter för mycket.”

- Armi Kunnaala, 
Ägare och grundare av blomsterbutik för räddade blommor, 

Hävikkikukkakauppa Kukkis.

Fotograf: Jonna Monola
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Experten Sindre Svines tipsar – odla inomhus 
året runt

”Om man vill sprida ut arbetet med växter kan 
man börja förkultivera flera ätbara växter 

såsom tomat, gurka och chili inomhus redan i 
december och januari. Dessa ätbara växter 
kräver mycket ljus likt tropiska växter. Så en 

solrik fönsterkarm eller plantljus är nödvändigt. 
Odling inomhus kräver inte nödvändigtvis så 
mycket plats och kan därmed vara ett sätt för 
de med mindre bostäder att ägna sig åt växter 

under en större del av året.”

- Sindre Svines, ”Plantegutt” på Instagram,
influencer och plantexpert

Unga köper inomhusväxter 
under hela året
• Hösten och våren är de tider på året då svenskarna köper mest 

inomhusväxter – 46 procent respektive 44 procent köper sina 
inomhusväxter under våren och hösten. Under sommaren är det 
färre (30 procent) som köper inomhusväxter, troligen till följd av ett 
större fokus på utomhusodling då.

• Bland yngre är dock växtinköpen jämnare fördelade över året. 
Potentiellt har det att göra med hur olika generationer tillbringar 
somrarna, eller ett större fokus hos äldre på att spegla säsongen i 
inomhusmiljön.

41%
45% 46% 48% 48%

46%44%

38%
33%
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30%

44%
40% 38%
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Vilken tid på året konsumenterna i respektive åldersgrupp köper inomhusväxter

På våren På sommaren På hösten På vintern
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Retroväxter gör en comeback
• I takt med att lättskötta växter ökar i popularitet gör retroväxter 

som gullranka och fikus en comeback i de svenska hemmen. Det är 
växter som är lätta att rå om, som enkelt anpassar sig till det 
nordiska inomhusklimatet och som dessutom andas en härligt 
nostalgisk känsla för inte minst unga konsumenter. 

68%
Av svenskarna anser att 

inomhusväxter är en 
viktig detalj i 

heminredningen

”Många av de växter som är trendiga just nu är 
växter som var populära på 80-talet, så som fikus, 

gullranka och zamioculcas.

Många av de gamla klassikerna är växter som tål 
mycket och som trivs i vårt inomhusklimat.”

- Kaja Krokan Aasen,
trädgårdsmästare och assisterade butikschef Plantagen
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Grönt utmanas av 
färgsprakande 44%

är intresserade av 
blommande 

inomhusväxter

”Jag har märkt ett växande intresse för 
orkidéer hos mina unga följare.”

- Sindre Svines, ”Plantegutt” på Instagram,
influencer och plantexpert

Experten Dr. Anna Maria Pálsdóttir
tipsar!

”Att mixa olika färger och former på 
växter kan skapa en mer livlig plats i 

hemmet. Kom ihåg att välja växter som 
du själv tycker om. Trivs växterna så 

trivs du!”

- Dr. Anna Maria Pálsdóttir
Docent och universitetslektor vid SLU
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Andel som är intresserade av blommande inomhusväxter

• 2023 års inomhusväxter går i blomstrandets tecken.
Gröna evergreens som monstera, kaktusar och
suckulenter går aldrig ur tiden. Samtidigt har
färgglada växter blivit alltmer populära och
blommande växter har ökat i intresse de senaste
tre åren.

• Blommande växter är särskilt populärt bland
kvinnor där hela 55% är intresserade av kategorin.

Fotograf: Jenny Svennås-Gillner SLU. 
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Tänk hållbart även inomhus
• Att göra hållbara val i trädgården har för många konsumenter blivit

allt mer självklart, till exempel i form av att odla bivänliga växter
och blommor. Men hållbarhetstänket går att applicera även på
hur vi väljer inomhusväxter. Det handlar inte minst om vilken typ
av växter vi väljer till våra hem.

• Ett annat sätt att tänka hållbart är att återanvända krukor år efter
år eller odla i gamla mjölk- och äggkartonger.

Experten Armi Kunnaala tipsar!

• Välj inhemska och närproducerade
växter. Det är större sannolikhet att
de kommer överleva då de är
anpassade till vårt klimat. Dessutom
är det bättre för miljön.

• Och vill du utöka antalet plantor kan
du alltid ta sticklingar. Det är även
något man kan ge bort och/eller
byta med folk i sin närhet för att få
in nya roliga växter i hemmet.

- Armi Kunnaala, 
Ägare och grundare av blomsterbutik för räddade 

blommor, Hävikkikukkakauppa Kukkis.

Fotograf: Jonna Monola
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Maxa lyckan med växter i hemmet
Det finns omfattande forskning som visar på att vi mår bättre när vi 
omringar oss med grönska. Både växtens färger och former såväl som 
dess doft kan minska känslor som oro och ångest. 

Ragnhild Bang Nes, som är psykolog och lyckoforskare har i sin 
forskning sett att det finns fem vägar som leder till ökat 
välbefinnande:

• Knyt band med din omgivning

• Var närvarande

• Lär dig nya saker

• Var fysiskt aktiv

• Ge eller bidra till andra

Odling och trädgårdsarbete är nära sammankopplat med samtliga av 
dessa – vilket indikerar att växter i hemmet har potential att vara ett 
riktigt effektivt lyckopiller.

”Trädgårdsarbete och 
odling tickar i samtliga 
fem boxar och är som 

lyckans kinderägg.”

– Ragnhild Bang Nes, 
Psykolog och lyckoforskare
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”Att ha en krukväxt att rå om skapar en känsla 
av sammanhang, att vara behövd och det i sin 

tur är gynnsamt för hälsan.”

– Lisen Sundgren,
Herbalist, författare samt natur- och skogsterapiguide

Fotograf: Jenny Harrison

57% 
av svenskarna tycker att det 

är intressant att följa hur 
växten växer 
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Växter bidrar till ökad 
kreativitet, energi och fokus

Att det är bra för hälsan att vistas i grönområden vet de flesta –
men forskning visar också att själva doften av växter kan vara 
stressreducerande, öka välbefinnandet och påverka humöret. 

Dr. Anna-Maria Palsdottir, som forskar vid SLU, menar att till 
exempel nyklippt gräs, lavendel, doftpelargon (Dr Westerlund) 
och rosor kan ha särskilt lugnande effekter. 

För att maximera den positiva dofteffekten av växter inomhus 
tipsar Anna-Maria om att ta på växten – det stimulerar nämligen 
växten till att producera mer doft från sina doftkörtlar. Det gäller 
dock endast doftväxter då ”icke doftande” inte har samma 
egenskaper. 

”Växter påverkar vårt humör! 
Färgstarka växter ger en 
särskilt stor energiboost
medan nedtonade färger 
lugnar. På kontoret kan 

lummiga växter bidra till 
bättre arbetsmiljö.”

– Dr. Anna Maria Pálsdóttir, 

Docent och universitetslektor vid SLU

”Odling är tätt 
sammankopplat med 

kreativitet. Att odla är som 
att komponera en 
symfoniorkester.”

– Johannes Wätterbäck, författare och 
odlingsinspiratör som driver bloggen 

’Farbror Grön’

Fotograf: Jenny Svennås-Gillner SLU. 
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Skapa en lugnande atmosfär med 
växter 
• Under det senaste året har svenskarna blivit mer stressade –

andelen som uppger att de är mycket eller ganska ofta stressade 
har ökat från 50 till 52 procent sedan ifjol. 

• Både att ha växter runt sig men också att sköta om växterna har en 
lugnande och meditativ effekt – det syns både i forskning men också 
i hur svenskarna uppfattar växternas påverkan. 50 procent av 
svenskarna anser att det är avkopplande att sköta inomhusväxter 
och 66 procent anser att inomhusväxter bidrar till en lugn atmosfär 
i hemmet. 

66%
av svenskarna anser att 

inomhusväxter bidrar till 
en lugn och harmonisk 

atmosfär i hemmet.

”God sömn är en förutsättning 
för god hälsa, örter som 

kamomill och lavendel hjälper 
oss komma till ro på kvällen. För 

att få i sig antioxidanter och 
vitaminer är nypon, havtorn och 

blåbär bra att äta under 
vinterhalvåret”

- Lisen Sundgren, 
Herbalist, författare samt natur- och 

skogsterapiguide

Fotograf: Jenny Harrison
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50%
av svenskarna anser 

att doften av en 
växt/blomma gör 

dem lugna.

Doften av växter kan ha en lugnande effekt för 
människor. Experten Lisen Sundgren, herbalist, 
författare samt natur- och skogsterapiguide, 
tipsar om växter med en lugnande effekt:

• Lavendel – Att dofta på lavendel kan ha en 
lugnande effekt för nervsystemet. Att ha en 
liten lavendelpåse vid sängen kan hjälpa en 
komma till ro på kvällen.

• Dr Westerlund – har en doft som ger 
upplevelsen av en friskare luft

• Myskmadra – har lugnande och 
kramplösande effekter

Fotograf: Jenny Harrison
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Intresset för växter som ger en bättre inomhusmiljö ökar. 50 procent av 
svenskarna uppger att de är intresserade av växter som ger en bättre 
inomhusmiljö, jämfört med 47 procent i fjol. Kanske har det att göra med 
ett generellt större fokus på hälsa och luftkvalitet, inte minst i 
efterdyningarna av den globala pandemin. Speciellt intresserade av växter 
som ska vara bra för inomhusklimatet är de som har barn, där hela 57 
procent uppger att det finns ett intresse. 

Martin Täubel, adjungerad professor och chefsforskare vid THL, har i sin 
forskning visat att inomhusväxter bidrar till en mer diversifierad 
hemmikrobiom. Andra studier har visat att exponering för en mer varierad 
mikrobiom tidigt i livet kan spela en roll för att träna det utvecklande 
immunsystemet hos spädbarn.

Viss forskning tyder på att växter skulle kunna användas för att modifiera den 
relativa luftfuktigheten inomhus, vilket kan vara särskilt fördelaktigt i det 
nordiska klimatet med ibland mycket låg luftfuktighet i mekaniskt 
ventilerade byggnader under kalla vintermånader.

Växande intresse för växter som ger en bättre inomhusmiljö
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Sticklingstrenden hetare än 
någonsin
Att ta sticklingar har de senaste åren varit en het trend, 
som vuxit sig ännu starkare i år. Omkring 49 procent av 
svenskarna tar sticklingar.

• Att odla sticklingar med barn är särskilt populärt – 64 
procent av de som odlar med barn tar sticklingar. Att 
ta sticklingar och odla dem med barnen är ett enkelt 
sätt att engagera dem i odlandet året om.

• Det är vanligare bland personer som är engagerade i 
hållbarhetsfrågor att ta sticklingar (67 procent). Men 
trenden är bred och väletablerad – 38 procent av de 
som inte är så intresserade av hållbarhet tar också 
sticklingar.

• Kvinnor tar mer sticklingar än män, 59 procent 
jämfört med 39 procent. Intresset för sticklingar är 
däremot jämnt fördelat över åldrarna.

49% 
tar sticklingar

64%
av de som odlar 

med sina barn tar 
sticklingar

”Palettblad, monstera och gullrankan 
är växter som är enkla att rota och 
därför enkla att lyckas med att ta 

sticklingar av.”

- Sindre Svines, ”Plantegutt” på Instagram,
influencer och plantexpert

45%
45%

49%

43%

44%

45%

46%

47%

48%

49%

50%

2021 2022 2023

Andelen som tar sticklingar ökar
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