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Fritidsodling i Sverige – en översikt 
Leisure Gardening in Sweden – an Overview 

Sammanfattning 
Över hälften av Sveriges hushåll odlar ätbara växter 

Drygt 50 % av hushållen odlar någon form av ätbara växter. Av de hushåll som bor i villa eller på 

jordbruksfastighet odlar över 75 % ätbara växter. Motsvarande siffra för de som bor i lägenhet är drygt 

30 %. Den vanligaste odlingsplatsen för ätbara växter är trädgård vid permanentboendet, knappt 70 % 

av de som odlar ätbara växter odlar på det viset. Cirka 25 % av hushållen odlar ätbara växter på bal-

kong eller uteplats vilket är den näst vanligaste odlingsplatsen.  

Cirka 3 miljarder kr spenderades på växter och fröer 

Drygt 60 % av hushållen spenderade pengar på växter till fritidsodling under 2012. Totalt spenderade 

hushållen knappt 2,6 miljarder kr på växter och 0,4 miljarder kr på fröer under 2012. I summan för 

växter ingår utgifter för icke ätbara växter, till exempel lökar och utplanteringsväxter. Om värdena 

summeras spenderade alltså svenska hushåll knappt 3 miljarder kr på växter och fröer, vilket motsva-

rar ungefär 880 kr per hushåll bland de hushåll som spenderade minst 1 kr på växter och fröer. 

Egenproducerat är bättre än köpt anser 45 % av hushållen  

Vi bad hushållen i undersökningen att ta ställning till ett antal påståenden kopplade till fritidsodling.  

Resultaten visar att drygt 45 % av hushållen instämmer helt med påståendet att egenproducerat är 

bättre än köpt. Av de som odlar ätbara växter instämmer nästan 60 % helt medan motsvarande värde 

för de som inte odlar ätbara växter är knappt 35 %.  
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Statistiken med kommentarer 

Inledning 

Fritidsodling är en av de vanligaste fritidssysselsättningarna i Sverige. Fritidsodling är ett vitt begrepp 

och kan innefatta allt från odling på balkonger till extensiv skötsel av villaträdgården eller intensiv 

odling i syfte att vara självförsörjande på grönsaker, frukt och bär. Kunskapen om fritidsodlingens 

omfattning och betydelse är låg eftersom det i princip inte finns någon statistik på området. Dock finns 

en efterfrågan på sådan statistik. 

 

I denna rapport presenteras resultatet av en undersökning om fritidsodling som initierats av Jordbruks-

verket och genomförts av SCB och Jordbruksverket tillsammans. Syftet med undersökningen var att få 

en bild av svensk fritidsodling. Under oktober 2012 skickades en enkät ut per post till cirka 7 000 hus-

håll, varav drygt 56 % besvarade enkäten. I enkäten ingick bland annat frågor kring attityder om fri-

tidsodling, hur stor summa pengar som spenderas på växter och fröer samt hur mycket tid som ägnas 

åt fritidsodling.  

 

Undersökningen täcker in både ätbara växter och prydnadsväxter odlade utomhus, dock omfattar inte 

alla frågor i frågeblanketten de båda typerna av växter. Vidare är frågorna riktade till hela hushållet 

och inte till en enskild person i ett hushåll. Den person i ett hushåll som enkäten var adresserad till 

svarade alltså för hela hushållet. Detta kan ge en något missvisande bild för svaren på de påståenden i 

enkäten som syftar till att mäta hushållens attityder om fritidsodling. I en del figurer är hushållens svar 

fördelade efter de hushåll som odlar och de som inte odlar ätbara växter. De hushåll som inte odlar kan 

därmed fortfarande odla icke ätbara växter utomhus såsom prydnadsväxter. För information om antal 

frågor och frågetyp, se frågeblanketten i Bilaga 1. Antalet hushåll beräknas i den här undersökningen 

till omkring 4,1 miljoner. Parallellt med denna undersökning genomförde SCB en telefonundersökning 

om hushållens odling och konsumtion av ätbara växter. Resultatet av den undersökningen kommer att 

publiceras i en senare rapport.  

Odling av ätbara växter 

I Sverige odlar drygt hälften av alla hushåll någon form av ätbara växter. Den andel av hushållen som 

odlar är ungefär lika stor i hela landet. Om hushållen som odlar ätbara växter fördelas efter boende-

form finns dock stora skillnader. Figur A visar att drygt 75 % av alla hushåll som bor i villa eller på 

jordbruksfastighet odlar ätbara växter medan motsvarande siffror för hushåll som bor i radhus och 

lägenhet uppgår till knappt 65 % respektive drygt 30 %. Kategorin ”Annat” är en restpost och repre-

senterar boendeformer som inte kan klassificeras som villa, lägenhet, radhus eller jordbruksfastighet. 

Exempel på typ av boende inom denna kategori är studentrum, äldreboende eller husvagn. Bland de 

hushåll som uppgett boendeformen ”Annat” är det knappt 25 % som odlar ätbara växter. Som jämfö-

relse kan det vara intressant att känna till att cirka 49 % av Sveriges samtliga hushåll bor i lägenhet 

enligt vår undersökning. Vidare bor 38 % av hushållen i villa, omkring 8 % i radhus och 4 % på jord-

bruksfastighet. Kategorin ”Annat” utgör omkring 2 % av det totala antalet hushåll.  
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Figur A. Odling av ätbara växter efter boendeform  

 
 

Om hushållen fördelas efter antal personer i hushållet finns också skillnader vad gäller i vilken ut-

sträckning man odlar ätbara växter, se Figur B. Av de hushåll som består av fyra personer odlar cirka 

75 % av hushållen. Bland hushållen bestående av 2 personer är det drygt 60 % av hushållen som odlar 

ätbara växter. Som minst odlar hushållen bestående av 1 person där cirka 40 % odlar ätbara växter. 

Jämförelsevis kan sägas att hushållen bestående av 2 personer utgör 39 % av alla Sveriges hushåll 

enligt vår undersökning. Den näst största gruppen är hushåll med 1 person som står för 32 % av hus-

hållen. Vidare utgör hushållen med 3 personer samt 4 personer 14 % respektive 11 % av alla hushåll. 

Slutligen står gruppen hushåll med 5 eller fler personer för 5 % av Sveriges hushåll. Vi frågade även 

hushållen om de odlar ätbara växter i växthus. Totalt har cirka 10 % av alla hushåll i Sverige möjlighet 

att odla i växthus. 

 
Figur B. Odling av ätbara växter efter antal personer i hushållet 
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Var sker odling av ätbara växter? 

Den viktigaste förutsättningen för odling är tillgång till mark. När hushållen svarade på var de odlar 

ätbara växter hade de sju svarsalternativ med möjlighet att fylla i ett eller flera alternativ. Observera att 

värdena i detta avsnitt enbart avser de som faktiskt odlar ätbara växter, det vill säga drygt hälften av 

hushållen.  

 

Det är vanligast att man odlar i trädgård vid permanentboendet, knappt 70 % av hushållen odlar på 

detta viset, se Figur C. Cirka 25 % av hushållen odlar på balkong eller uteplats, vilket är de näst van-

ligaste odlingsstället. Efter det följer odling inomhus (20 %) och fritidshus (15 %). Odling inomhus 

kan exempelvis vara odling av kryddväxter. Färre än 5 % av hushållen som odlar ätbara växter odlar 

på kolonilott. Notera att summan av de olika andelarna överstiger 100 % eftersom vissa hushåll angett 

att de odlar på fler än ett ställe.  

 

Figur C. Val av odlingsplats för ätbara växter 

 

 

Det finns skillnader i val av odlingsplats mellan olika delar av Sverige, vilket troligen främst kan för-

klaras av olika odlingsförutsättningar i olika delar av landet. Exempelvis är andelen hushåll i Norrland 

som odlar ätbara växter i trädgård lägre än för hushållen i Götaland och Svealand. Andelen hushåll 

som odlar i trädgård uppgår till drygt 60 % i Norrland, knappt 65 % i Svealand och slutligen drygt 

70 % i Götaland. Andelen som odlar på balkong/uteplats är högst i Svealand där knappt 30 % odlar på 

det viset och lägst i Norrland där drygt 20 % odlar på balkong eller uteplats. Odlingen av ätbara växter 

inomhus är som vanligast förekommande i Götaland där drygt 20 % av hushållen odlar inomhus. 

 

Om man ser till samtliga kombinationer av olika svarsalternativ gällande var hushållen odlar så är 

trädgård vid permanentboendet fortfarande den enskilt vanligaste odlingsplatsen. Knappt 50 % av 

hushållen som odlar ätbara växter gör detta. Omkring 10 % av hushållen odlar enbart på balkongen 

eller uteplatsen. Ungefär 7 % odlar ätbara växter endast vid fritidshuset medan 5 % av hushållen odlar 

både i trädgård och inomhus. Vidare odlar cirka 5 % på balkong/uteplats samt inomhus och ytterligare 

5 % odlar i både trädgård vid permanentboendet och i anslutning till fritidshus. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Trädgård

Balkong/uteplats

Inomhus

Fritidshus

Kolonilott

Annan mark

Övrigt



 7 Statistikrapport 2013:08 

 

 

 
 

 

 

Statistik från Jordbruksverket 

Hur mycket pengar spenderar hushållen på växter och fröer? 

I undersökningen frågade vi hur mycket pengar som hushållen spenderat på växter till fritidsodling 

under 2012. Här frågade vi alltså både om ätbara växter och växter som inte går att äta, till exempel 

prydnadsväxter som påskliljor och syrenbuskar. I frågan bad vi hushållen inkludera utgifter för lökar, 

småplantor, utplanteringsväxter etc. men exkludera utgifter för prydnadsväxter lämpliga att ha inom-

hus, maskiner, jord och gödsel. Figur D visar att drygt 60 % av alla hushåll någon gång under 2012 

spenderade pengar på växter till fritidsodling medan knappt 40 % inte spenderade några pengar alls. 

Omkring 25 % av hushållen spenderade 1-499 kronor och knappt 20 % spenderade 500-999 kronor. 

Knappt 2 % av hushållen spenderade 4 000 kr eller mer under 2012. 

 

Figur D. Summa per hushåll spenderat på växter  

 

 

I Figur E har hushållen grupperats efter om de odlar ätbara växter eller inte. Föga förvånande spende-

rar en mycket större andel av hushållen som odlar, pengar på växter jämfört med de hushåll som inte 

odlar. Notera att de som inte odlar ätbara växter fortfarande kan spendera pengar på växter då utgifter 

för lökar, småplantor och utplaneringsväxter även ingår i summan spenderad på växter. Hela 90 % av 

hushållen som odlar ätbara växter spenderade pengar på växter under 2012, motsvarande siffra för de 

som inte odlar ätbara växter är knappt 30 %. 
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Figur E. Summa per hushåll spenderat på växter efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte  

 

 

Figur F visar summa pengar per hushåll spenderat på växter i förhållande till vart hushållen odlar ät-

bara växter. Knappt 70 % av hushållen som odlar ätbara växter gör det i trädgård vid permanentboen-

det, andelen hushåll inom denna kategori som spenderade minst 500 kr under 2012 uppgår till knappt 

60 %. Motsvarnade andel för hushållen som odlar på balkong/uteplats är knappt 50 %. 

 

Figur F. Summa per hushåll spenderat på växter efter val av odlingsplats 

 
 

Figur G illusterar hur mycket pengar som hushåll med möjlighet att odla i växthus spenderade under 

2012. Om figuren jämförs med Figur E kan man dra slutsatsen att hushåll med växthus i högre ut-

sträckning spenderar pengar på växter jämfört med hushåll som odlar någon form av ätbara växter. 

Notera att hushållen som angett att de odlar i växthus med stor sannolikhet främst tillhör kategorin 

som odlar ätbara växter i Figur E. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Odlar

Odlar inte

0 1-499 kr 500-999 kr 1000-1999 kr

2000-3999 kr 4000-7999 kr 8000 kr eller mer

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Trädgård

Fritidshus

Kolonilott

Annan mark

Balkong/uteplats

Inomhus

Övrigt

0 1-499 kr 500-999 kr 1000-1999 kr

2000-3999 kr 4000-7999 kr 8000 kr eller mer



 9 Statistikrapport 2013:08 

 

 

 
 

 

 

Statistik från Jordbruksverket 

Figur G. Summa per hushåll spenderat på växter bland de med växthus 

 
 

I undersökningen frågade vi också hur mycket pengar som hushållen spenderat på fröer till fritidsod-

ling under 2012. I denna fråga bad vi hushållen inkludera utgifter för gräsfrö. Drygt 45 % av alla hus-

håll har spenderat pengar på fröer, se Figur H. Cirka 20 % av hushållen har köpt fröer för 50-199 kr. 

 

Figur H. Summa per hushåll spenderat på fröer  

 

Hur mycket tid ägnar hushållen åt fritidsodling? 

I undersökningen frågade vi även hur mycket tid som hushållen spenderat på fritidsodling under 2012. 

Under perioden mars till oktober 2012 ägnade drygt 60 % av samtliga hushåll i Sverige minst 1 timme 

per vecka åt fritidsodling. Figur I visar att det var vanligast att hushållen spenderade mellan 1 och 4 

timmar i veckan, vilket nästan 50 % av alla hushåll gjorde. I denna tidsåtgång inkluderas trädgårds-

skötsel, gräsklippning, plantering av blommor, rensning av rabatter etc. 
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Figur I. Antal timmar som hushållen ägnar åt fritidsodling 

 
 

En stor andel av hushållen som inte ägnar någon tid åt fritidsodling lägger heller inga pengar på väx-

ter. Figur J visar också att de hushåll som spenderar mest tid på fritidsodling inte nödvändigtvis spen-

derar mer pengar än de hushåll som ägnar något färre timmar. I kategorin 1-4 timmar per vecka åter-

finns knappt 50 % av hushållen – inom denna kategori spenderade den största andelen hushåll mellan 

1-499 kr på växter under 2012.  

 

Figur J. Antal timmar som hushållen ägnar åt fritidsodling efter spenderad summa pengar 

 

 

Hushållens totala summa pengar och tid spenderade på fritidsodling 

Det är intressant att uppskatta den totala summan pengar och tid i antal timmar som Sveriges hushåll 

spenderade på fritidsodling under 2012. Enligt våra beräkningar spenderade Sveriges hushåll 

2 579,5 miljoner kr på växter och 416,6 miljoner kr på fröer under 2012. Totalt spenderade alltså Sve-

riges hushåll knappt 3 miljarder kr på växter och fröer till fritidsodling vilket motsvarar ungefär 730 kr 

per hushåll och år för samtliga hushåll. Om summan fördelas enbart på de hushåll som angett att de 
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spenderat pengar på växter och fröer uppgår summan till 880 kr per hushåll och år. Vidare ägnade 

svenska hushåll totalt knappt 441 miljoner timmar på fritidsodling under 2012 vilket motsvarar 12,6 

miljoner timmar per vecka under perioden mars till oktober. Beräknat för samtliga hushåll innebär det 

att varje hushåll i genomsnitt ägnar 3 timmar per vecka under odlingssäsongen, vilken varar mellan 

mars och oktober. Om den totala spenderade tiden fördelas enbart på det antal hushåll (uppräknade 

värden) som i undersökningen angett att de ägnar tid åt fritidsodling uppgår antalet timmar till knappt 

5 timmar per vecka och hushåll under odlingssäsongen. 

 

Beräkningarna är baserade på antalet hushåll som angivit respektive intervall multiplicerat med me-

delvärdet i respektive intervall. Antalet hushåll avser uppräknade värden eftersom det är en urvalsun-

dersökning som gjorts. Förenklat kan man säga att beräkningen gjorts genom att multiplicera till ex-

empel andelen hushåll som angett att de spenderade 500-999 kr på växter (17,6 %) med det totala an-

talet hushåll som uppgick till cirka 4,1 miljoner. Denna summa multipliceras sedan med medelvärdet 

för intervallet som i detta fall är 750 kr. För gruppen som angett att de spenderat över 8 000 kr på väx-

ter har vi antagit medelvärdet 10 000 kr och för gruppen som angett mer än 2 000 kr på fröer har vi 

räknat med medelvärdet 2 500 kr. Samma beräkning görs sedan för samtliga intervall, vilket ger det 

slutliga värdet. För det totala antalet timmar som svenska hushåll lagt på fritidsodling under perioden 

mars till oktober 2012 görs motsvarande beräkning. Vi räknar med att perioden mars till oktober består 

av totalt 35 veckor och att medelvärdet är 18 timmar per vecka för de hushåll som angett att de lagt 15 

eller fler timmar per vecka på fritidsodling.  

Attityder kring fritidsodling 
I undersökningen bad vi hushållen ta ställning till 10 påståenden om fritidsodling. Värt att notera är att 

det rimligen är en person som svarat för hela hushållet, varför svaren egentligen inte kan sägas repre-

sentera alla personer i hushållet. Varje påstående kunde besvaras genom att kryssa för 1, 2, 3, 4 eller 

”Ingen åsikt”, där 1= Instämmer inte alls och 4=Instämmer helt. Den information som anses vara av 

särskilt intresse presenteras för respektive påstående, samtlig data finns samlad i Tabeller i denna rap-

port. I tabellerna redovisas andel av totalt antal hushåll i Sverige. Inom parantes anges det 

95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle 

ha erhållits vid en totalräkning täcks in med 95 procents sannolikhet.  

 

Svarsfördelningen på påståendena har korsats med övriga svar i enkäten vilket innebär att vi kan stu-

dera om det finns någon koppling mellan hushållens attityd till fritidsodling och boendeform, antal 

personer i hushållet samt vilken summa pengar och tid man ägnar åt fritidsodling. Generellt har det 

liten betydelse i vilken del av landet man bor i förhållande till hushållens inställning till olika påståen-

den.  

 

Vissa värden redovisade i rapporten ska tolkas med viss försiktighet eftersom andelen av det totala 

antalet hushåll är liten för vissa kategorier. Kategorin hushåll som består av 5 personer eller fler mots-

varar knappt 5 % av det totala antalet hushåll medan gruppen som angett boendetypen ”Annat” mots-

varar knappt 2 % av det totala antalet hushåll. Kategorin som spenderat mer än 8 000 kr på växter 

motsvarar knappt 0,5 % av hushållen och tillsammans med de som spenderat 4 000-7 999 kr motsvarar 

de båda knappt 2 % av hushållen. Andelen hushåll som spenderat mer än 500 kr på fröer motsvarar 

knappt 3 % av samtliga hushåll. Slutligen spenderade knappt 4 % av samtliga hushåll mer än 15 tim-

mar per vecka på fritidsodling under mars till oktober.   
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Statistik från Jordbruksverket 

1 Det är roligt med trädgårdsarbete och odling 

På påståendet ”Det är roligt med trädgårdsarbete och odling” svarade cirka 30 % av hushållen ”In-

stämmer helt”. Vissa regionala skillnader finns i svarsfördelning. Drygt 30 % av hushållen i Götaland 

och Svealand instämmer helt med påståendet jämfört 25 % av hushållen i Norrland. Omkring 10 % av 

hushållen instämde inte alls och drygt 15 % hade ingen åsikt.  

 

Figur K visar tydligt att många av hushållen som inte har någon åsikt om huruvida det är roligt med 

trädgårdsarbete och odling är hushåll som inte odlar ätbara växter. Bland hushållen som odlar någon 

form av ätbara växter instämmer drygt 45 % helt med påståendet.  

 

Figur K. Påstående 1, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte  

 

 

Figur L visar tydligt att hushållen som spenderar mest pengar på växter är de som i störst utsträckning 

tycker det är roligt med trädgårdsarbete och odling. Den vanligaste kategorin vad gäller pengar spen-

derade på växter är förutom 0 kr, 1-499 kr. Inom denna kategori svarade knappt 40 % av hushållen 

”Instämmer helt”. Av de kategorier som lägger 1 000 kr eller mer instämmer minst knappt 50 % av 

hushållen helt med påståendet. Bland hushållen som inte spenderar några pengar alls är andelen som 

inte har någon åsikt alls hög, knappt 40 %.  

 

Figur L. Påstående 1, svarsfördelning efter spenderad summa pengar 
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Statistik från Jordbruksverket 

Det finns även skillnader i boendeform och hur hushållen svarat på påståendet ”Det är roligt med 

trädgårdsarbete och odling”. För de som bor i villa eller på jordbruksfastighet är det närmare 40 % av 

hushållen som svarat ”Instämmer helt” medan det är endast knappt 25 % av de som bor i lägenhet som 

svarat ”Instämmer helt”, se Figur M. Dessa skillnader är naturligtvis kopplade till att hushållen odlar 

ätbara växter i olika utsträckning beroende på boendeform, se Figur A.  

 

Figur M. Påstående 1, svarsfördelning efter hushållens boendeform  

 

 

2 Att odla är avkopplande 

Det är ungefär 30 % av Sveriges hushåll som ”Instämmer helt” med påståendet ”Att odla är avkopp-

lande”. En femtedel av hushållen svarade att de inte har någon åsikt medan cirka 10 % svarade ”In-

stämmer inte alls”. Boendeformen har relativt liten påverkan för hur hushållen svarat.  

 

Figur N visar hushållens inställning till påstående 2 fördelat efter hur mycket pengar de lade på växter 

under 2012. Figur N liknar Figur L till stor del. De hushåll som spenderar mest pengar på växter är de 

som i störst utsträckning tycker det är avkopplande att odla. Av de kategorier som lägger 1 000 kr eller 

mer instämmer minst knappt 45 % av hushållen helt med påståendet.  

 

Figur N. Påstående 2, svarsfördelning efter spenderad summa pengar
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Statistik från Jordbruksverket 

Hushåll som tycker att det är avkopplande att odla tenderar att spendera mer tid på fritidsodling. Figur 

O visar att 30 % av hushållen som ägnar 1-4 timmar per vecka åt fritidsodling instämmer helt med 

påståendet, motsvarande andel är drygt 55 % bland hushållen som lägger mellan 5 och 14 timmar i 

veckan. Knappt 80 % av hushållen som spenderar minst 15 timmar på fritidsodling instämmer helt 

med påståendet. 

 

Figur O. Påstående 2, svarsfördelning efter antal timmar som hushållen ägnar åt fritidsodling 

 

3 Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade av odling för 
att jag ska odla 

Av samtliga hushåll så är det cirka 10 % som instämmer helt med detta påstående, medan 30 % svarat 

”Instämmer inte alls”. Drygt 20 % av hushållen har ingen åsikt. Om svaren fördelas efter hushåll som 

odlar ätbara växter och de som inte gör det framgår vissa intressanta skillnader, se Figur P. Omkring 

35 % av hushållen som odlar ätbara växter instämmer inte alls med påståendet medan andelen för de 

som inte odlar uppgår till drygt 25 %. Dessutom har de som inte odlar ätbara växter i mycket högre 

utsträckning inte någon åsikt i frågan. 

 

Figur P. Påstående 3, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte  
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Statistik från Jordbruksverket 

 

4 Egenproducerat är bättre än köpt 

Drygt 45 % av samtliga hushåll instämmer helt med påståendet ”Egenproducerat är bättre än köpt” 

medan drygt 5 % inte instämmer alls. Vidare har knappt 20 % av hushållen ingen åsikt. Figur Q visar 

att de som odlar ätbara växter i högre utsträckning anser att egenproducerat är bättre än köpt jämfört 

med hushållen som inte odlar. Knappt 60 % av hushållen som odlar svarade ”Instämmer helt”, motsva-

rande andel för de som inte odlar ätbara växter är knappt 35 %. Andelen som inte instämmer alls är 

dessutom högre bland de som inte odlar. 

 

Figur Q. Påstående 4, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte 

 

5 När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar 

Drygt 20 % av landets samtliga hushåll svarar ”Instämmer helt” på påståendet ”När man odlar egna 

ätbara växtslag sparar man pengar”. Vidare har drygt 20 % av hushållen ingen åsikt medan bara 

knappt 10 % svarat ”Instämmer inte alls”. Figur R visar svarsfördelningen fördelat efter hushåll som 

odlar ätbara växter och de som inte odlar. Tydligt är att en större andel av hushållen som odlar ätbara 

växter anser att man sparar pengar när man odlar sina egna frukter och grönsaker jämfört med hushål-

len som inte odlar ätbara växter. Cirka 25 % av hushållen som odlar instämmer helt med påståendet, 

motsvarande siffra för de som inte odlar är drygt 15 %. 
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Statistik från Jordbruksverket 

Figur R. Påstående 5, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte 

 

6 Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara växtslag 

En relativt stor andel av hushållen instämmer helt eller delvis med påståendet ”Kunskap om odling är 

viktig för att kunna odla ätbara växtslag”. Omkring 5 % av samtliga hushåll instämmer inte alls med 

påståendet och knappt 20 % har ingen åsikt. Resterande 75 % av hushållen instämmer alltså helt eller 

delvis. Inga större skillnader i svarsfördelning finns mellan olika boendeformer. Figur S illusterar att 

det är ungefär lika stor andel, cirka 30 %, av hushållen som odlar ätbara växter och de som inte gör det 

som svarat ”Instämmer helt” med påståendet. Däremot är det en större andel av hushållen som odlar 

ätbara växter som instämmer delvis jämfört med de som inte odlar. 

 

Figur S. Påstående 6, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte 

 

7 Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt 

Föga förvånande har majoriteten av hushållen inte som mål att bli självförsörjande på frukt och grönt. 

Över 60 % av alla svenska hushåll instämmer inte alls med påståendet ”Mitt mål är att bli självförsör-

jande på frukt och grönt”. Dessutom har knappt 20 % av hushållen ingen åsikt. Enbart 2 % av hushål-

len svarade ”Instämmer helt”.  
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Statistik från Jordbruksverket 

En större andel, knappt 70 %, av hushållen som odlar ätbara växter instämmer inte alls med påståendet 

jämfört med gruppen som inte odlar (55 %), se Figur T. Knappt 90 % av hushållen som inte odlar har 

antingen ingen åsikt eller instämmer inte alls med påståendet. 

 

Figur T. Påstående 7, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte 

 
  

8 Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande 

En relativt liten andel av det totala antalet hushåll instämmer helt med påståendet ”Att odla egna ät-

bara växtslag är fysiskt ansträngande”. Knappt 10 % hushållen svarade ”Instämmer helt” medan 

20 % av hushållen svarade ”Instämmer inte alls”. Cirka 25 % har ingen åsikt i frågan.  

 

Figur U visar att de hushåll som ägnar allra mest tid åt fritidsodling är den kategori inom vilken störst 

andel anser att det är fysiskt ansträngande att odla ätbara växter. Inom kategorin 15 timmar eller fler 

per vecka instämmer knappt 35 % med påståendet. I kategorin 1-4 timmar per vecka återfinns knappt 

50 % av hushållen – inom denna kategori instämmer knappt 10 % med påståendet medan 25 % inte 

instämmer alls. 

 

Figur U. Påstående 8, svarsfördelning efter antal timmar som hushållen ägnar åt fritidsodling 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Odlar

Odlar inte

1 2 3 4 Ingen åsikt



 18 Statistikrapport 2013:08 

 

 

 
 

 

 

Statistik från Jordbruksverket 

 
 

9 Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv 

Hushållen sett till hela Sverige är neutralt inställda till påståendet ”Det är tidskrävande att odla ätbara 

växtslag till sig själv”. Andelen hushåll som svarat det ena eller det andra svarsalternativet är relativt 

lika för samtliga svarsalternativ. Den största andelen, drygt 25 %, kryssade för svarsalternativ 3 medan 

drygt 20 % av hushållen inte har någon åsikt.  

 

Om hushållens svar fördelas efter hur många timmar per vecka som varje hushåll ägnar åt fritidsodling 

åskådliggörs skillnader i svarsfördelning. Figur V visar att ju fler timmar per vecka som hushållen 

spenderar på fritidsodling desto större andel av hushållen anser att det är tidskrävande att odla ätbara 

växter. I kategorin 1-4 timmar per vecka instämmer drygt 15 % av hushållen helt med påståendet. 

 

Figur V. Påstående 9, svarsfördelning efter antal timmar som hushållen ägnar åt fritidsodling 

 

Figur W visar hur hushållen svarat beroende på om de odlar ätbara växter eller inte. En intressant 

skillnad mellan de olika grupperna är att en större andel av hushållen som inte odlar svarat ”Instämmer 

helt” jämfört med hushållen som odlar ätbara växter. Vidare är det en större andel av hushållen som 

odlar som inte instämmer alls med påståendet jämfört med de som inte odlar ätbara växter. De som 
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Statistik från Jordbruksverket 

odlar anser alltså i mindre utsträckning att det är tidskrävande att odla ätbara växtslag jämfört med 

hushållen som inte odlar. Rimligtvis kan svarsfördelningen förklaras av att hushållen som inte odlar 

anser att odling är tidskrävande och därför inte sysslar med odling. Av Tabell 15 framgår det också att 

de hushåll som spenderade mest pengar på växter under 2012 är de som i störst utsträckning instäm-

mer med påståendet. 
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Figur W. Påstående 9, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte 

 

 

10 Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta 

Över 45 % av hushållen instämmer helt i detta påstående medan färre än 5 % av hushållen svarat ”In-

stämmer inte alls”. I Figur X görs en jämförelse i svarsfördelning mellan de hushåll som odlar ätbara 

växter och de hushåll som inte gör det. Tydligt är att hushållen som odlar ätbara växter instämmer med 

påståendet i mycket högre utsträckning än de som inte odlar. Drygt 60 % av hushållen som odlar in-

stämmer helt medan motsvarande andel är knappt 30 % för de hushåll som inte odlar. Bland hushållen 

som inte odlar ätbara växter uppgår andelen som inte har någon åsikt till 40 % jämfört med drygt 5 % 

för hushållen som odlar. 

 

Figur X. Påstående 10, svarsfördelning efter hushåll som odlar ätbara växter eller inte  

 
 

Figur Y visar att många av hushållen tycker att egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än 

köpta oberoende av hur mycket pengar man spenderar på växter. Detta gäller med undantag för de 

hushåll som inte lade några pengar alls, svarsfördelningen inom denna kategori är tydligt avvikande 
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från övriga kategorier och många av dessa hushåll har ingen åsikt i frågan. Bland hushållen som spen-

derade mellan 500 kr och 3999 kr på växter under 2012 svarade minst 63 % ”Instämmer helt” på på-

ståendet.  

 

Figur Y. Påstående 10, svarsfördelning efter spenderad summa pengar 
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Tabeller 

Teckenförklaring 

Explanation of symbols 

- Noll Zero 

0 
0,0 

Mindre än 0,5 
Mindre än 0,05 

Less than 0.5 
Less than 0.05 

 
.. 

Uppgift inte tillgänglig eller för 
osäker för att anges 

Data not available 

. Uppgift kan inte förekomma Not applicable 

* Preliminär uppgift Provisional figure 
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1. Andel hushåll som odlar ätbara växter  

1. Proportion of households that grows edible plants  

 Odlar ätbara växter  Odlar inte ätbara 
växter 

Sverige 53,8 (± 4,2)  46,2 (± 4,2) 

      

Landsdel      

Götaland 54,4 (± 6,2)  45,6 (± 6,2) 

Svealand 54,4 (± 7,1)  45,6 (± 7,1) 

Norrland 50,1 (± 12,5)  49,9 (± 12,5) 

      

Typ av boende      

Villa 77,7 (± 3)  22,3 (± 3) 

Radhus 64,7 (± 8,9)  35,3 (± 8,9) 

Jordsbruksfastighet 77,5 (± 5,4)  22,5 (± 5,4) 

Lägenhet 32,5 (± 7,8)  67,5 (± 7,8) 

Annat .. ..  75,4 (± 22,8) 

 
     

Antal i hushållet      

1 person 38 (± 9,7)  62 (± 9,7) 

2 personer 61,2 (± 5,8)  38,8 (± 5,8) 

3 personer 51,9 (± 10,6)  48,1 (± 10,6) 

4 personer 75,3 (± 6,5)  24,7 (± 6,5) 

5 personer 55,3 (± 13,1)  44,7 (± 13,1) 
      

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna  

konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med  

95 procents sannolikhet.  

  



 24 Statistikrapport 2013:08 

 

 

 
 

 

 

Statistik från Jordbruksverket 

2. Andel hushåll som odlar ätbara växter i växthus 

2. Proportion of households that grows edible plants in greenhouse 

 Odlar ätbara växter i 
växthus 

 Odlar inte ätbara 
växter i växthus 

Sverige 10,6 (± 2,1)  89,4 (± 2,1) 

      

Landsdel      

Götaland 10,8 (± 3,5)  89,2 (± 3,5) 

Svealand 11,2 (± 3,4)  88,8 (± 3,4) 

Norrland 8,3 (± 2,6)  91,7 (± 2,6) 

      

Typ av boende      

Villa 16,2 (± 1,9)  83,8 (± 1,9) 

Radhus .. ..  90,4 (± 6,7) 

Jordsbruksfastighet 24,7 (± 5,3)  75,3 (± 5,3) 

Lägenhet .. ..  94,3 (± 3,9) 

Annat .. ..  98,4 (± 2) 

 
     

Antal i hushållet      

1 person .. ..  93,5 (± 4,8) 

2 personer 14,3 (± 3,3)  85,7 (± 3,3) 

3 personer 10,3 (± 4,3)  89,7 (± 4,3) 

4 personer 11,7 (± 5)  88,3 (± 5) 

5 personer 6,2 (± 2,7)  93,8 (± 2,7) 
      

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna  

konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha erhållits vid en totalräkning täcks med  

95 procents sannolikhet. 
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3. Var odling av ätbara växter sker 

3. Cultivation site for production of edible plants  

 Trädgård Fritidshus Kolonilott Annan mark Balkong / uteplats Inomhus Övrigt 

Sverige 67,5 (± 3,6) 15,2 (± 3,6) .. .. .. .. 26,3 (± 4,6) 20,3 (± 4,5) 1,6 (± 0,4) 

               

Landsdel               

Götaland 71,7 (± 7,8) 11,5 (± 3,7) .. .. 1,2 (± 0,6) 25,1 (± 7,6) 21,8 (± 6,9) 1,6 (± 0,7) 

Svealand 63,7 (± 7) 17,9 (± 6,4) .. .. 0,9 (± 0,5) 28,9 (± 7,5) 19,1 (± 6,7) 1,3 (± 0,6) 

Norrland 62,5 (± 16,8) 21,5 (± 14,4) .. .. .. .. .. .. .. .. 2,3 (± 1,4) 

               
Typ av  
boende               

Villa 95,3 (± 1,9) 9,2 (± 1,3) .. .. 1,2 (± 0,5) 9,7 (± 2,1) 13,5 (± 2,2) 1,8 (± 0,6) 

Radhus 72,8 (± 16,1) 14,7 (± 5) .. .. .. .. 32,2 (± 16,3) 19,6 (± 10,1) .. .. 
Jordbruks- 
fastighet 96,4 (± 2,3) .. .. .. .. .. .. 6,8 (± 3,5) 11,9 (± 4,7) 6,3 (± 3,4) 

Lägenhet .. .. 28,5 (± 12) .. .. .. .. 59,2 (± 13,9) 34,8 (± 14,1) .. .. 

Annat 80,6 (± 15,1) 27,5 (± 18,3) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
              

Antal i  
hushållet               

1 person 42,5 (± 11,3) .. .. .. .. .. .. 35,3 (± 15,7) 30,3 (± 15,5) .. .. 

2 personer 69,4 (± 6,2) 19,2 (± 5,1) .. .. 1,2 (± 0,5) 24,8 (± 6,5) 15,3 (± 4,8) 2,1 (± 0,7) 

3 personer 64,9 (± 14,1) 6 (± 2,3) 0 (± 0) .. .. 32,3 (± 14,4) 22,9 (± 11,2) .. .. 

4 personer 92,3 (± 6,4) 12 (± 6,4) .. .. .. .. 16,8 (± 8,2) 19,1 (± 6,5) .. .. 

5 personer 92,9 (± 3,3) 6,8 (± 3,4) .. .. .. .. 12,3 (± 4,4) 15,9 (± 5,2) .. .. 
 

              

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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4. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på växter till fritidsodling 

4. Distribution of household expenditure on plants for leisure gardening  

 0 kr 1-499 kr 500-999 kr 1 000-1 999 kr 2 000- 
3 999 kr 

4 000- 
7 999 kr 

8 000 kr  
eller mer 

Sverige 38,3 (± 4,4) 26,3 (± 3,6) 17,6 (± 2,9) 11,2 (± 2,2) 5 (± 0,8) 1,3 (± 0,6) .. .. 

               

Landsdel               

Götaland 39,9 (± 6,5) 25,1 (± 4,7) 16,9 (± 3,7) 12,1 (± 3,8) 4,9 (± 1,4) 0,8 (± 0,3) 0,2 (± 0,2) 

Svealand 34,5 (± 7,3) 27,7 (± 6,1) 18,9 (± 5,1) 10,3 (± 2,9) 5,9 (± 1,4) .. .. .. .. 

Norrland 42,3 (± 13,2) 26,3 (± 10,5) 16,9 (± 8,4) 10,3 (± 4,5) 3,4 (± 1,4) .. .. .. .. 

               
Typ av  
boende               

Villa 17,7 (± 3,1) 30,7 (± 2,4) 22,6 (± 2,2) 16,7 (± 1,9) 9,4 (± 1,2) 2,1 (± 0,5) .. .. 

Radhus 21,9 (± 8) 22,2 (± 5,3) 27,1 (± 7,7) 19,9 (± 11,6) 7,5 (± 4,8) .. .. 0 (± 0) 
Jordbruks-
fastighet 23,6 (± 5,5) 28,7 (± 5,6) 20,7 (± 5,2) 17 (± 4,6) 6,8 (± 2,9) .. .. .. .. 

Lägenhet 56,9 (± 8,3) 23,8 (± 7) 12,5 (± 5,5) .. .. .. .. .. .. .. .. 

Annat 75,5 (± 22,8) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) .. .. 

 
              

Antal i  
hushållet               

1 person 58,4 (± 10,1) 20,9 (± 7,5) 13,6 (± 6,7) .. .. 0,7 (± 0,5) .. .. 0 (± 0) 

2 personer 26,3 (± 5,6) 30,1 (± 5) 21,9 (± 4,2) 15 (± 3,9) 5,4 (± 1) 1,1 (± 0,4) .. .. 

3 personer 38,6 (± 10,8) 28,5 (± 10,3) 14,5 (± 5,8) 8 (± 2,2) 7,4 (± 3,2) .. .. .. .. 

4 personer 22 (± 6,6) 25,9 (± 6,4) 20,9 (± 5,3) 16,2 (± 3,1) 11,1 (± 5) 2,8 (± 1,2) 1 (± 0,7) 

5 personer 35,8 (± 13,8) 25,3 (± 10,5) 12,2 (± 4,1) 11,8 (± 4,2) 9 (± 3,5) 2,5 (± 1,6) .. .. 

               
Odlar ätbara 
växter               

Ja 10,4 (± 3,2) 35,4 (± 4,5) 26,8 (± 4,2) 17,5 (± 3,6) 7,5 (± 1,4) 1,8 (± 0,4) .. .. 

Nej 71,1 (± 6,2) 15,5 (± 5,1) 6,8 (± 3) 3,8 (± 1,8) 2,1 (± 0,9) .. .. .. .. 

               
Odlar ätbara 
växter på  
följande  
platser               

Trädgård 9,1 (± 1,2) 32,2 (± 2,4) 26,6 (± 2,7) 18,7 (± 2) 10,1 (± 1,8) 2,5 (± 0,6) .. .. 

Fritidshus .. .. 33,9 (± 12) 32,3 (± 13,1) 14,8 (± 7,2) 6 (± 2,4) .. .. .. .. 

Kolonilott .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 

Annan mark .. .. 62,9 (± 36,1) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 
Balkong/ 
uteplats .. .. 45,7 (± 13,8) 28,7 (± 12,3) .. .. 4,1 (± 1,5) 1 (± 0,6) .. .. 

Inomhus .. .. 44,7 (± 14) 25 (± 11,8) 10,6 (± 3,5) 6,8 (± 2,4) 2,6 (± 1,3) .. .. 

Övrigt .. .. 47,5 (± 13,3) 17,4 (± 9,4) 14,3 (± 9,3) .. .. .. .. 0 (± 0) 

               
Odlar ätbara 
växter i  
växthus               

Ja .. .. 30,2 (± 9,8) 35,4 (± 10,8) 18,3 (± 6) 8,5 (± 2,5) 2,2 (± 1,1) .. .. 

Nej 42,3 (± 4,7) 25,8 (± 3,8) 15,5 (± 2,8) 10,3 (± 2,4) 4,6 (± 0,9) 1,2 (± 0,7) .. .. 
 

              

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet.  
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Statistik från Jordbruksverket 

4. forts. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på växter till fritidsod-

ling 

4. cont. Distribution of household expenditure on plants for leisure gardening  

 0 kr 1-499 kr 500-999 kr 1 000-1 999 kr 2 000- 
3 999 kr 

4 000- 
7 999 kr 

8 000 kr  
eller mer 

Tid               

0 tim/vecka 87,3 (± 5,5) 8,7 (± 4,4) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 

1 - 4 tim/vecka 13,8 (± 4,3) 38,1 (± 5,4) 25,4 (± 4,9) 15,6 (± 4,2) 5,6 (± 1,4) .. .. .. .. 

5 - 14 tim/vecka 2,9 (± 1,3) 24 (± 3,6) 28 (± 4,9) 25,6 (± 5,7) 15 (± 3,6) 3,6 (± 1,3) .. .. 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 25,8 (± 15,5) 18,2 (± 8,2) 11,5 (± 5,7) 5,9 (± 3,8) .. .. 
 

              

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

5. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på fröer till fritidsodling 

5. Distribution of household expenditure on seeds for leisure gardening  

 0 kr 1-49 kr 50-199 kr 200-499 kr 500-999 kr 1 000-1 999 kr 2 000 kr 
eller mer 

Sverige 54,3 (± 3,9) 11,4 (± 2,5) 20,1 (± 2,8) 11,3 (± 2,1) 2 (± 0,3) 0,6 (± 0,2) .. .. 

               

Landsdel               

Götaland 56,3 (± 5,5) 11,1 (± 3,4) 19,3 (± 3,5) 10,3 (± 2,9) 2,2 (± 0,5) 0,7 (± 0,3) .. .. 

Svealand 49,9 (± 6,9) 13,5 (± 5) 20,9 (± 4,7) 12,7 (± 3,3) 1,7 (± 0,5) 0,6 (± 0,3) .. .. 

Norrland 58,5 (± 11,8) 6,9 (± 2,3) 20,9 (± 9,9) 10,9 (± 7,4) 2,3 (± 1,1) .. .. .. .. 

               
Typ av  
boende               

Villa 33 (± 2,9) 14,8 (± 1,9) 30 (± 2,3) 16,6 (± 1,9) 3,7 (± 0,7) 1 (± 0,4) .. .. 

Radhus 40,1 (± 8,9) 19,7 (± 11,5) 20,2 (± 4,9) 16,3 (± 7,8) 2,8 (± 1,5) .. .. .. .. 
Jordbruks-
fastighet 32,9 (± 6) 11,4 (± 3,9) 29,6 (± 5,7) 16,6 (± 4,5) 6,9 (± 3,1) .. .. .. .. 

Lägenhet 74,1 (± 7,2) 7,5 (± 4,5) 12 (± 5,3) 6 (± 3,8) .. .. .. .. 0 (± 0) 

Annat 77,2 (± 21,3) .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 0 (± 0) .. .. 

 
              

Antal i  
hushållet               

1 person 71,3 (± 8,6) 10,8 (± 5,9) 11,8 (± 5,9) .. .. 1,1 (± 0,6) .. .. .. .. 

2 personer 45,2 (± 5,6) 12,6 (± 3,9) 23,6 (± 3,6) 15,8 (± 4,2) 1,9 (± 0,5) 0,6 (± 0,3) .. .. 

3 personer 57 (± 9,9) 9,7 (± 4,3) 22,1 (± 8,6) 8,3 (± 3,2) 2 (± 0,9) .. .. .. .. 

4 personer 36,7 (± 7) 11,5 (± 5) 29,1 (± 6,4) 16,8 (± 3,2) 4,6 (± 1,5) .. .. .. .. 

5 personer 46,8 (± 12,6) 10,4 (± 3,8) 21 (± 10,3) 13,7 (± 4,6) 2,6 (± 1,7) .. .. .. .. 

               
Odlar ätbara 
växter               

Ja 28,8 (± 4,6) 14,9 (± 3,3) 32,2 (± 4,1) 19,3 (± 3,6) 3,3 (± 0,6) 0,9 (± 0,3) .. .. 

Nej 84 (± 4,9) 7,2 (± 3,8) 6 (± 3,1) 1,9 (± 0,9) 0,5 (± 0,2) .. .. .. .. 

               
Odlar ätbara 
växter på  
följande platser               

Trädgård 23,1 (± 2,4) 15,6 (± 2) 34,8 (± 2,4) 20,3 (± 2,4) 4,2 (± 0,8) 1,1 (± 0,4) .. .. 

Fritidshus 31,1 (± 13,7) 10,3 (± 6,8) 35,1 (± 13) 18,8 (± 7,7) 3,7 (± 1,9) .. .. .. .. 

Kolonilott .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 0 (± 0) 

Annan mark .. .. .. .. .. .. 61,5 (± 37,3) .. .. .. .. .. .. 

Balkong/uteplats 31,4 (± 13,2) 16,1 (± 10,5) 27,1 (± 11,1) 22,8 (± 11,7) 1,7 (± 0,9) .. .. .. .. 

Inomhus 18,4 (± 11,7) 14 (± 9,5) 40,5 (± 13,4) 22,9 (± 11,1) 3,2 (± 1,5) .. .. .. .. 

Övrigt 22,5 (± 11,6) 17,9 (± 10,8) 31,9 (± 12,1) 21 (± 10,6) .. .. .. .. 0 (± 0) 

               
Odlar ätbara 
växter i växthus               

Ja .. .. .. .. 31 (± 7,5) 33,2 (± 9,3) 4,8 (± 1,8) 1,4 (± 1) .. .. 

Nej 58,9 (± 4,1) 11,1 (± 2,6) 18,8 (± 3) 8,6 (± 2) 1,7 (± 0,3) 0,5 (± 0,2) .. .. 
 

              

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 
erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

5. forts. Fördelning av hur hushållen spenderat pengar på fröer till fritidsodling 

5. cont. Distribution of household expenditure on seeds for leisure gardening 

 0 kr 1-49 kr 50-199 kr 200-499 kr 500-999 kr 1 000-1 999 kr 2 000 kr eller 
mer 

Tid               

0 tim/vecka 95,5 (± 3,4) .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 0 (± 0) 

1 – 4 tim/vecka 37,5 (± 5,5) 18,7 (± 4,6) 29,9 (± 5) 11,3 (± 3) 1,8 (± 0,5) 0,6 (± 0,3) .. .. 

5 - 14 tim/vecka 11,5 (± 2,5) 11,1 (± 2,5) 33,6 (± 4,3) 35,6 (± 6,1) 5,8 (± 1,7) 1,6 (± 0,9) .. .. 

15 tim/vecka- 6,8 (± 4,2) 7,4 (± 4,6) 20,8 (± 9,1) 44,2 (± 20,7) 10,8 (± 5,9) .. .. .. .. 
 

              

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

6. Fördelning av hur hushållen spenderat tid på fritidsodling 

6. Distribution of time spent by households on leisure gardening 

 0 tim/vecka 1-4 tim/vecka 5-14 tim/vecka 15 tim/vecka eller mer 

Sverige 36,6 (± 4,5) 47,4 (± 4,3) 12,4 (± 1,4) 3,5 (± 1,3) 

         

Landsdel         

Götaland 38,8 (± 6,6) 46,3 (± 6,1) 12,2 (± 1,6) 2,8 (± 0,7) 

Svealand 35,7 (± 7,7) 48 (± 7) 13 (± 3,2) 3,3 (± 1,8) 

Norrland 31,6 (± 13) 49,9 (± 12,8) 11,8 (± 3,4) .. .. 

         

Typ av boende         

Villa 10,6 (± 1,8) 60,6 (± 2,7) 23,7 (± 2,2) 5,1 (± 1,1) 

Radhus 15,2 (± 5,6) 68 (± 8) 13,5 (± 5,4) 3,4 (± 1,8) 

Jordbruksfastighet 15 (± 4,7) 48,8 (± 6,3) 29 (± 5,6) 7,2 (± 3,5) 

Lägenhet 60,8 (± 8,2) 34,7 (± 8,1) .. .. .. .. 

Annat 74 (± 24) .. .. .. .. .. .. 

 
        

Antal i hushållet         

1 person 56 (± 10,3) 35,1 (± 9,8) 5,9 (± 1,7) .. .. 

2 personer 26,2 (± 6,1) 50,8 (± 5,8) 17,9 (± 3) 5 (± 1,7) 

3 personer 38 (± 11) 49,7 (± 10,6) 11 (± 3,6) 1,3 (± 0,7) 

4 personer 17,7 (± 6,9) 65,7 (± 6,6) 14,8 (± 2,9) 1,8 (± 1) 

5 personer 29,8 (± 13,4) 55,4 (± 12,9) 10,8 (± 4) .. .. 

         

Odlar ätbara växter         

Ja 4,7 (± 1,9) 68 (± 3,8) 21 (± 2,6) 6,3 (± 2,4) 

Nej 72,8 (± 5,7) 24,1 (± 5,6) 2,7 (± 1) 0,4 (± 0,2) 

         
Odlar ätbara växter på 
följande platser         

Trädgård 3,7 (± 0,8) 63,5 (± 2,5) 26,7 (± 2,3) 6 (± 1,2) 

Fritidshus .. .. 72,5 (± 9,1) 21,8 (± 8,3) 4,9 (± 2,2) 

Kolonilott .. .. 72,8 (± 28,4) .. .. .. .. 

Annan mark .. .. .. .. .. .. 59,2 (± 39,2) 

Balkong/uteplats .. .. 76,9 (± 10,5) 10,1 (± 4,9) .. .. 

Inomhus .. .. 67,2 (± 12,2) 16 (± 4,9) .. .. 

Övrigt .. .. 48,6 (± 13,4) 27,3 (± 11,8) 16,9 (± 10,4) 

         
Odlar ätbara växter i 
växthus         

Ja .. .. 51,9 (± 10,3) 34,8 (± 8,7) 12,8 (± 5,7) 

Nej 40,8 (± 4,7) 46,9 (± 4,6) 9,8 (± 1,1) 2,4 (± 1,3) 
         

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

7. Påstående 1: Det är roligt med trädgårdsarbete och odling 

7. Statement 1: Gardening and cultivation of plants is fun 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 10 (± 2,8) 15,4 (± 3,1) 27,4 (± 3,8) 30,3 (± 3,7) 16,8 (± 4) 

           

Landsdel           

Götaland 11,1 (± 4,4) 16 (± 4,4) 25,1 (± 4,8) 31,8 (± 5,6) 15,9 (± 5,7) 

Svealand 9,4 (± 4,6) 15,3 (± 4,9) 29,1 (± 6,5) 30,5 (± 5,8) 15,6 (± 6,1) 

Norrland 7,9 (± 4,3) 13,7 (± 8,2) 30,8 (± 11,7) 24,6 (± 8,9) 23 (± 13,3) 

           

Typ av boende           

Villa 8,7 (± 1,2) 16,9 (± 1,6) 32,3 (± 2,8) 37,6 (± 2,7) 4,6 (± 1,6) 

Radhus 9,2 (± 3,1) 13,5 (± 3,8) 41,9 (± 10,7) 29,8 (± 6,6) .. .. 

Jordbruksfastighet 9,7 (± 4) 13,9 (± 4,2) 32,4 (± 5,8) 38 (± 6,1) 5,9 (± 3,2) 

Lägenhet 10,4 (± 5,3) 15 (± 6,1) 21,5 (± 7) 24,8 (± 7,1) 28,3 (± 7,8) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 12,3 (± 7,3) 12,4 (± 6,6) 27,2 (± 9,5) 23,2 (± 8,4) 24,8 (± 10) 

2 personer 6,7 (± 2,2) 19,1 (± 5,2) 28,5 (± 5) 33,8 (± 4,8) 11,8 (± 4,6) 

3 personer 16,5 (± 9,3) 10,9 (± 3,6) 22,8 (± 7,2) 29,5 (± 9,5) 20,3 (± 10,7) 

4 personer 8,5 (± 2,1) 14,9 (± 3) 29,4 (± 4,6) 37,7 (± 7,4) 9,5 (± 6,4) 

5 personer 6,7 (± 2,8) 19,1 (± 10,3) 28,2 (± 8,9) 34,5 (± 12) .. .. 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 5,3 (± 1,7) 13,4 (± 2,9) 33 (± 4,4) 46,2 (± 4,7) 2,1 (± 1,5) 

Nej 15,7 (± 5,7) 17,8 (± 5,7) 20,8 (± 6,3) 11,6 (± 4,5) 34,1 (± 7,8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

7. forts. Påstående 1: Det är roligt med trädgårdsarbete och odling 

7. cont. Statement 1: Gardening and cultivation of plants is fun 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter    
   

   
 

0 kr 16,2 (± 6,4) 18 (± 6,7) 14,8 (± 6) 12,8 (± 5,9) 38,1 (± 8,9) 

1 - 499 kr 8,1 (± 4,4) 15,4 (± 4) 31,6 (± 6,5) 39 (± 7,7) .. .. 

500 - 999 kr 6,7 (± 4,4) 12,8 (± 3,8) 42,6 (± 9,1) 35,2 (± 7,1) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 3,1 (± 1,4) 10,7 (± 5,2) 37,5 (± 10,8) 48 (± 10,2) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 3,6 (± 1,9) 8,9 (± 3,2) 31,7 (± 7,6) 54,6 (± 8) .. .. 

4 000 - 7 999 kr .. .. .. .. 15,4 (± 9,5) 50,4 (± 23) .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. 73,2 (± 26,3) 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 14,9 (± 5) 18,9 (± 5,1) 20,6 (± 5,3) 17,2 (± 5,2) 28,3 (± 6,7) 

1 - 49 kr 6,3 (± 2,3) 19,5 (± 9,7) 36,5 (± 11,5) 31,5 (± 10,5) .. .. 

50 - 199 kr .. .. 10,4 (± 2,1) 35,6 (± 7,2) 46,5 (± 7,2) .. .. 

200 - 499 kr 2,4 (± 1,2) 5,5 (± 1,8) 36,5 (± 10) 55 (± 9,7) .. .. 

500 - 999 kr 6,9 (± 4,5) 8,6 (± 4,8) 25,8 (± 7,4) 58,3 (± 8,5) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. .. .. 30,5 (± 14,5) 48,2 (± 15,9) 0 (± 0) 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 79,6 (± 19,1) 0 (± 0) 

           

Tid           

0 tim/vecka 18,8 (± 7,4) 16,2 (± 7,1) 14,8 (± 6,6) 11,1 (± 5,6) 39,2 (± 9,5) 

1 - 4 tim/vecka 5,9 (± 1,7) 18,3 (± 3,8) 38,7 (± 5,6) 31,9 (± 5,2) 5,1 (± 3,2) 

5 - 14 tim/vecka 3,3 (± 1,3) 6,5 (± 1,8) 29,1 (± 5,2) 59,8 (± 5,3) .. .. 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 10,3 (± 5,4) 80,7 (± 8,6) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

8. Påstående 2: Att odla är avkopplande 

8. Statement 2: To cultivate is relaxing  

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 10,5 (± 2,7) 16,1 (± 3,2) 24,7 (± 3,5) 28,7 (± 3,7) 20 (± 4,2) 

           

Landsdel           

Götaland 10,9 (± 4) 14,4 (± 4,1) 22,7 (± 4,4) 31,4 (± 5,7) 20,5 (± 6,2) 

Svealand 10,6 (± 4,7) 16,9 (± 5,3) 27,3 (± 6,2) 27,3 (± 5,5) 17,9 (± 6,5) 

Norrland 8,7 (± 4,4) 19,5 (± 10,4) 25 (± 10,5) 22,9 (± 8,7) 24 (± 13,2) 

           

Typ av boende           

Villa 10,1 (± 1,3) 17,4 (± 1,6) 30,5 (± 2,8) 34,7 (± 2,7) 7,2 (± 1,7) 

Radhus 10,7 (± 3,3) 14,5 (± 4) 37,8 (± 11,2) 28,6 (± 6,4) .. .. 

Jordbruksfastighet 10,7 (± 4,1) 16,4 (± 4,6) 31,6 (± 5,8) 33,5 (± 5,9) 7,8 (± 3,6) 

Lägenhet 9,8 (± 5) 15,5 (± 6,3) 18,2 (± 6,3) 24,2 (± 7,1) 32,2 (± 8,2) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 10,6 (± 6,6) 14,2 (± 7,3) 21,1 (± 8,4) 22,7 (± 8,4) 31,3 (± 10,6) 

2 personer 8 (± 2,6) 18,8 (± 5,2) 27,5 (± 4,9) 31,7 (± 4,7) 14 (± 4,7) 

3 personer 17,7 (± 9,3) 10,5 (± 2,7) 22,6 (± 7,4) 29,6 (± 9,9) 19,7 (± 10,3) 

4 personer 10,5 (± 2,4) 18 (± 3,3) 26,4 (± 4,3) 33,2 (± 7,7) 11,9 (± 6,4) 

5 personer 8,9 (± 3,4) 17,4 (± 7,9) 29 (± 9) 30,9 (± 13) .. .. 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 6,4 (± 1,7) 15,6 (± 3,4) 31,5 (± 4,2) 43,3 (± 4,7) 3,1 (± 1,5) 

Nej 15,3 (± 5,4) 16,5 (± 5,6) 16,7 (± 5,6) 11,5 (± 4,6) 39,9 (± 8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

8. forts. Påstående 2: Att odla är avkopplande 

8. cont. Statement 2: To cultivate is relaxing 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 15,7 (± 6,1) 15,1 (± 6,4) 11,3 (± 4,8) 13,4 (± 6,1) 44,5 (± 9,1) 

1 - 499 kr 9,1 (± 4,4) 21,2 (± 5,9) 27,6 (± 6,1) 33,4 (± 7,4) 8,6 (± 5,3) 

500 - 999 kr 7,9 (± 4,4) 11,8 (± 3,7) 39,7 (± 9) 36,7 (± 8) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 3,9 (± 1,6) 13,6 (± 5,4) 35,7 (± 11) 45,7 (± 10,2) 1,2 (± 0,7) 

2 000 - 3 999 kr 5,4 (± 2,4) 11 (± 3,5) 31,4 (± 7,6) 50,1 (± 8,2) 2,1 (± 1,4) 

4 000 - 7 999 kr .. .. .. .. 42 (± 25,8) 43,1 (± 20,4) .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. 64,6 (± 32,2) 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 15,3 (± 4,8) 17 (± 5) 15,9 (± 4,3) 17,7 (± 5,4) 34,2 (± 7) 

1 - 49 kr 7 (± 2,4) 25,1 (± 11,8) 38,9 (± 11,6) 24,1 (± 7,8) .. .. 

50 - 199 kr 4,8 (± 2,8) 13,4 (± 3,4) 34,3 (± 7,1) 43,1 (± 7,2) .. .. 

200 - 499 kr 3 (± 1,3) 8,7 (± 2,5) 35,6 (± 10) 52,2 (± 9,7) .. .. 

500 - 999 kr 5,5 (± 3,6) 11,4 (± 5,6) 22,2 (± 7,1) 60 (± 8,4) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. .. .. 30,4 (± 14,9) 46,5 (± 15,9) 0 (± 0) 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 73,8 (± 22,6) 0 (± 0) 

           

Tid           

0 tim/vecka 17,8 (± 7,1) 14,2 (± 6,8) 10,7 (± 5,3) 10,9 (± 5,7) 46,3 (± 9,7) 

1 - 4 tim/vecka 7,7 (± 1,8) 20,6 (± 4,3) 35,6 (± 5,5) 29,8 (± 5,2) 6,3 (± 3,1) 

5 - 14 tim/vecka 3,5 (± 1,4) 9,3 (± 2,1) 29,2 (± 5,2) 56,4 (± 5,3) 1,7 (± 1) 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 14,2 (± 6,8) 77,9 (± 9,6) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

9. Påstående 3: Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade av 

odling för att jag ska odla 

9. Statement 3: It is important that family and friends also are interested in cultivation in order for me to 
cultivate 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 30,9 (± 4,1) 21,5 (± 3,3) 15,1 (± 2,8) 9,8 (± 2,5) 22,7 (± 4,3) 

           

Landsdel           

Götaland 32,9 (± 5,9) 21,4 (± 4,5) 13,8 (± 3,7) 10,4 (± 3,9) 21,6 (± 6,1) 

Svealand 30 (± 6,5) 22 (± 5,5) 16 (± 4,7) 8,9 (± 3,2) 23,1 (± 7,1) 

Norrland 26,7 (± 10,7) 20,8 (± 9,2) 17,3 (± 9) .. .. 25 (± 13,1) 

           

Typ av boende           

Villa 31,9 (± 2,4) 27,8 (± 2,7) 19,2 (± 2,8) 9,8 (± 1,2) 11,4 (± 1,4) 

Radhus 39,2 (± 10,8) 23,7 (± 6,5) 17,3 (± 5,8) 10,4 (± 6,8) 9,4 (± 3,2) 

Jordbruksfastighet 24,3 (± 5,4) 26,7 (± 5,6) 21,6 (± 5,1) 13,9 (± 4,3) 13,5 (± 4,5) 

Lägenhet 28,7 (± 7,7) 16,4 (± 6,2) 11,5 (± 5,1) 9,6 (± 4,9) 33,8 (± 8,4) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 28,7 (± 9,4) 15,2 (± 7,5) 9,1 (± 6) .. .. 39,2 (± 10,9) 

2 personer 30,2 (± 5,3) 24,6 (± 4,6) 18,9 (± 4,4) 10,9 (± 3,4) 15,4 (± 4,5) 

3 personer 37,2 (± 11) 21,7 (± 7,8) 17,4 (± 6,9) 5,9 (± 1,8) 17,7 (± 10) 

4 personer 29,8 (± 6,5) 28 (± 5,6) 15,6 (± 3,1) 14,8 (± 6,1) 11,7 (± 5,8) 

5 personer 36,1 (± 12,5) 23 (± 8,3) 15,7 (± 7,8) .. .. .. .. 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 35 (± 4,7) 29,1 (± 4,2) 16,8 (± 2,9) 11,8 (± 3,4) 7,3 (± 1,9) 

Nej 26 (± 6,7) 12,6 (± 4,7) 13,1 (± 5,1) 7,4 (± 3,6) 40,9 (± 8,1) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

9. forts. Påstående 3: Det är viktigt att familj och vänner också är intresserade 

av odling för att jag ska odla 

9. cont. Statement 3: It is important that family and friends also are interested in cultivation in order for 
me to cultivate 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 23,2 (± 7) 12,9 (± 5,8) 11,5 (± 5,7) 6,4 (± 3,8) 46 (± 9,2) 

1 - 499 kr 37,1 (± 7,6) 24,5 (± 5,9) 15 (± 4,8) 12,4 (± 5,6) 10,9 (± 5) 

500 - 999 kr 31,7 (± 8,3) 32,2 (± 8,7) 17 (± 5) 10,3 (± 4,6) 8,9 (± 4,5) 

1 000 - 1 999 kr 36 (± 11) 23,3 (± 5,4) 21,7 (± 8,1) .. .. 5,9 (± 2,1) 

2 000 - 3 999 kr 29,3 (± 9,2) 30,2 (± 7,6) 22,9 (± 5,3) 13,1 (± 4) 4,5 (± 2,2) 

4 000 - 7 999 kr 50,3 (± 22,9) 21,9 (± 12,2) 15,7 (± 9,7) .. .. .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 30,1 (± 6,2) 15,5 (± 4,6) 12,1 (± 4,4) 7 (± 3,3) 35,3 (± 7,1) 

1 - 49 kr 42,4 (± 12,1) 22,5 (± 7,7) 17,8 (± 9,8) 8,5 (± 5,1) 8,7 (± 5,2) 

50 - 199 kr 28,1 (± 6,3) 34,2 (± 7,5) 15,8 (± 2,8) 11,8 (± 4,7) 10 (± 5,8) 

200 - 499 kr 29,9 (± 9,3) 26,1 (± 6,9) 22 (± 7) 18,3 (± 10,2) 3,7 (± 1,5) 

500 - 999 kr 25,1 (± 7,5) 24,3 (± 7,2) 33,6 (± 8,2) 14,6 (± 6) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 24,8 (± 14,4) 23,7 (± 13,2) .. .. 32,6 (± 14,9) .. .. 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka 26,3 (± 8,3) 9,5 (± 5,3) 9,8 (± 5,4) 6,7 (± 4,3) 47,7 (± 9,8) 

1 - 4 tim/vecka 34,8 (± 5,5) 29,8 (± 5,2) 16,6 (± 4) 9,1 (± 3,1) 9,7 (± 3,2) 

5 - 14 tim/vecka 29,4 (± 5) 27,4 (± 4,3) 23,8 (± 4,8) 13,4 (± 4,6) 6 (± 1,9) 

15 tim/vecka - 21,4 (± 9,5) 20,3 (± 10,9) .. .. .. .. 5,6 (± 3,7) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

10. Påstående 4: Egenproducerat är bättre än köpt 

10. Statement 4: Home grown produce is better than bought 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 6,9 (± 2,5) 8,9 (± 2,5) 19,2 (± 3,2) 47,3 (± 4,4) 17,7 (± 3,9) 

           

Landsdel           

Götaland 6,3 (± 3,4) 8,3 (± 3,4) 18 (± 4,1) 51,4 (± 6,3) 15,9 (± 5,3) 

Svealand 7,5 (± 4,1) 10 (± 4,6) 18,8 (± 4,9) 45,8 (± 7) 18 (± 6,2) 

Norrland .. .. 8,4 (± 5,7) 24,2 (± 12) 37,3 (± 10,8) 22,8 (± 13) 

           

Typ av boende           

Villa 5,9 (± 2,9) 9,9 (± 1,8) 21,2 (± 1,8) 53,1 (± 2,9) 9,8 (± 1,8) 

Radhus .. .. 11,4 (± 5,2) 24,5 (± 7,5) 48,8 (± 10) 8,8 (± 3) 

Jordbruksfastighet .. .. 5,2 (± 2,7) 14,3 (± 4,4) 67,7 (± 6) 8,9 (± 3,8) 

Lägenhet 7 (± 4,1) 8,4 (± 4,9) 17,5 (± 6,4) 41,9 (± 8,5) 25,2 (± 7,6) 

Annat .. .. 0 (± 0) .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person .. .. .. .. 17,3 (± 8) 41,1 (± 10,6) 24,9 (± 9,9) 

2 personer 4,4 (± 2,1) 8,3 (± 3,7) 22,5 (± 4,5) 50,9 (± 5,7) 13,9 (± 4,4) 

3 personer 11,9 (± 7,2) 15,5 (± 9,1) 15,2 (± 6,3) 39,7 (± 9,9) 17,8 (± 9,8) 

4 personer 4 (± 1,5) 9,1 (± 2,2) 19,4 (± 3,5) 56,1 (± 6,6) 11,3 (± 5,8) 

5 personer .. .. 7 (± 3) 15,5 (± 5) 61,3 (± 11) 14,3 (± 8,8) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 3,6 (± 1,6) 8,7 (± 2,9) 22,7 (± 4) 58,4 (± 4,7) 6,6 (± 2,3) 

Nej 10,9 (± 5,1) 9,2 (± 4,3) 14,9 (± 5,2) 34,1 (± 7,6) 30,9 (± 7,7) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

10. forts. Påstående 4: Egenproducerat är bättre än köpt 

10. cont. Statement 4: Home grown produce is better than bought 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 9,9 (± 5,4) 8,5 (± 5) 15,3 (± 6,3) 32,7 (± 8,4) 33,7 (± 8,9) 

1 - 499 kr .. .. 8,7 (± 4,6) 19,3 (± 5,2) 54,8 (± 7,6) 11,5 (± 5,3) 

500 - 999 kr .. .. 5,9 (± 1,7) 27,5 (± 8,1) 57,3 (± 8,5) 4,3 (± 1,3) 

1 000 - 1 999 kr 2,2 (± 1,1) .. .. 22 (± 7,3) 54,1 (± 10,4) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 4,8 (± 2,5) 16 (± 7,3) 16,4 (± 4,3) 57,5 (± 8) 5,4 (± 2,4) 

4 000 - 7 999 kr .. .. .. .. 13,1 (± 8,6) 50,2 (± 22,8) .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. 75,5 (± 24,7) 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 9,8 (± 4,4) 9,2 (± 4) 17,5 (± 5) 36,6 (± 6,7) 26,9 (± 6,6) 

1 - 49 kr 5,2 (± 4,9) 7,6 (± 2,5) 22,6 (± 9,8) 56,9 (± 11,2) 7,8 (± 5) 

50 - 199 kr 3,6 (± 2,8) 8,1 (± 3,1) 20 (± 5,4) 61,4 (± 7,2) .. .. 

200 - 499 kr 1,7 (± 0,9) .. .. 22,6 (± 7,1) 57,2 (± 10) 7,1 (± 6,6) 

500 - 999 kr .. .. 7,5 (± 4,5) 17,5 (± 6,7) 66,8 (± 8,1) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. .. .. .. .. 71,1 (± 14,8) .. .. 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 71,6 (± 25,5) 0 (± 0) 

           

Tid           

0 tim/vecka 9,1 (± 5,5) 7,9 (± 5,3) 14,7 (± 6,4) 33,8 (± 9,1) 34,6 (± 9,4) 

1 - 4 tim/vecka 7 (± 3,3) 10,7 (± 3,5) 23 (± 4,6) 50,5 (± 5,6) 8,9 (± 3,1) 

5 - 14 tim/vecka 1,9 (± 0,9) 8,2 (± 3,3) 20,4 (± 4,7) 60,6 (± 6) 9 (± 6) 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 11,5 (± 5,9) 77,1 (± 10) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

11. Påstående 5: När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar 

11. Statement 5: You save money by producing your own edible plants 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 9,8 (± 2,6) 19,8 (± 3,3) 24,8 (± 3,8) 21,7 (± 3,1) 23,8 (± 4,3) 

           

Landsdel           

Götaland 9,9 (± 4) 19,9 (± 4,6) 24,4 (± 4,9) 21,5 (± 4,6) 24,2 (± 6,4) 

Svealand 9,8 (± 3,5) 21,3 (± 5,7) 23,9 (± 6,3) 23,3 (± 5,5) 21,7 (± 6,6) 

Norrland .. .. 15,8 (± 7,9) 28,3 (± 12,2) 18,2 (± 5,9) 28 (± 13,2) 

           

Typ av boende           

Villa 9,7 (± 1,8) 23,9 (± 2) 28,1 (± 3,1) 25,8 (± 2) 12,6 (± 1,9) 

Radhus 13,1 (± 5,4) 23,5 (± 8,1) 23,9 (± 11,4) 22,8 (± 5,5) 16,6 (± 7,1) 

Jordbruksfastighet 10,4 (± 4) 20,4 (± 5,2) 23,8 (± 5,2) 34,5 (± 6) 10,9 (± 4,2) 

Lägenhet 9,7 (± 5,1) 16,5 (± 6,5) 22,9 (± 7) 16,7 (± 5,9) 34,2 (± 8,4) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 10,7 (± 6,8) 14,2 (± 6,8) 23,6 (± 9,3) 16,1 (± 6,9) 35,4 (± 10,8) 

2 personer 9,1 (± 2,9) 23,5 (± 5,1) 26,1 (± 5) 26,3 (± 4,9) 15 (± 4,3) 

3 personer 11,9 (± 6,4) 22,9 (± 9,5) 18,5 (± 6,2) 16,6 (± 5,1) 30,1 (± 11,6) 

4 personer 8,6 (± 2,2) 21,1 (± 3,7) 30,5 (± 7,5) 23,9 (± 5,7) 15,9 (± 5,8) 

5 personer 7 (± 2,9) 15,9 (± 6,8) 26,7 (± 10,7) 31,5 (± 12,1) 18,9 (± 12,4) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 10,4 (± 3,2) 25,2 (± 4) 29,5 (± 4,5) 26 (± 3,7) 8,8 (± 2,9) 

Nej 9,2 (± 4,2) 13,5 (± 5,3) 19,2 (± 6,2) 16,5 (± 5,3) 41,7 (± 8,1) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

11. forts. Påstående 5: När man odlar egna ätbara växtslag sparar man pengar 

11. cont. Statement 5: You save money by producing your own edible plants 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 6 (± 3,5) 13,9 (± 6,3) 16,8 (± 6,6) 17,4 (± 6,2) 45,9 (± 9,2) 

1 - 499 kr 11,2 (± 5,2) 19,8 (± 5,7) 29,9 (± 7,2) 24,7 (± 5,9) 14,4 (± 6,2) 

500 - 999 kr 14,5 (± 8,4) 21,3 (± 5,8) 31,6 (± 8,8) 24,7 (± 6,1) 7,9 (± 3,5) 

1 000 - 1 999 kr 10,5 (± 5,2) 26,1 (± 9) 27,9 (± 10,1) 26,2 (± 9) 9,3 (± 5,2) 

2 000 - 3 999 kr 10 (± 3,4) 30,4 (± 7,7) 31,2 (± 9,1) 21,4 (± 5,1) 7 (± 2,7) 

4 000 - 7 999 kr .. .. 28,8 (± 15) 23,7 (± 13) 15 (± 9,4) .. .. 

8 000 kr - .. .. 61,6 (± 34,1) .. .. .. .. 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 9,8 (± 4) 14,8 (± 4,9) 20,4 (± 5,5) 19,6 (± 5,3) 35,4 (± 7) 

1 - 49 kr 9,9 (± 5,2) 19,5 (± 9) 33,9 (± 12,1) 21,9 (± 6,7) 14,9 (± 9,8) 

50 - 199 kr 11 (± 5,8) 26,5 (± 5,7) 27,3 (± 6,6) 24,4 (± 4,9) 10,8 (± 7,1) 

200 - 499 kr 7,5 (± 4,9) 29,8 (± 9,5) 32,3 (± 9,7) 24,1 (± 6,3) .. .. 

500 - 999 kr 7,4 (± 4,1) 28,1 (± 8) 28,2 (± 7,7) 32,1 (± 8) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 19,1 (± 13,1) 27,9 (± 14) 23,1 (± 13,8) 27,6 (± 15,1) .. .. 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka 7,6 (± 4,7) 12,6 (± 6,6) 17,2 (± 7,1) 16 (± 6,5) 46,6 (± 9,7) 

1 - 4 tim/vecka 12,6 (± 4) 23,8 (± 4,7) 28,3 (± 5,3) 22,4 (± 3,8) 12,9 (± 4,2) 

5 - 14 tim/vecka 7,8 (± 4,5) 25,4 (± 4,2) 31 (± 5) 26,7 (± 3,8) 9,1 (± 4,6) 

15 tim/vecka - 6 (± 3,9) 22,8 (± 11,5) .. .. 35,6 (± 16,7) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

12. Påstående 6: Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara växtslag 

12. Statement 6: Knowledge about cultivation is important when producing edible plants  

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 5,5 (± 2,2) 11,9 (± 2,1) 33,7 (± 4) 30,3 (± 4,1) 18,6 (± 4,2) 

           

Landsdel           

Götaland 6,1 (± 3,5) 12,1 (± 2,9) 33,1 (± 5,6) 30,9 (± 6) 17,7 (± 5,9) 

Svealand 5,8 (± 3,6) 12,4 (± 4) 35,7 (± 6,8) 27,8 (± 5,9) 18,4 (± 6,8) 

Norrland 2,5 (± 1,2) 10,1 (± 4,7) 30,3 (± 10,9) 35 (± 12,4) 22,1 (± 13,1) 

           

Typ av boende           

Villa 4,8 (± 0,9) 17 (± 2) 39,5 (± 2,7) 31,5 (± 3) 7,3 (± 1,1) 

Radhus 4,3 (± 2,1) 15,1 (± 5,5) 38,3 (± 9,3) 32,6 (± 10,8) 9,7 (± 5,1) 

Jordbruksfastighet .. .. 10,6 (± 3,7) 35,9 (± 6) 40,5 (± 6,2) 8,5 (± 3,7) 

Lägenhet 6,5 (± 4,4) 6,7 (± 3,2) 28,9 (± 7,8) 29,2 (± 7,7) 28,8 (± 8,2) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person .. .. 6,4 (± 3,8) 29,8 (± 9,7) 30,5 (± 10) 27,9 (± 10,5) 

2 personer 5,6 (± 3,5) 11,4 (± 3) 36,7 (± 5,5) 34,9 (± 5,5) 11,4 (± 4,1) 

3 personer 7,2 (± 4,7) 18,3 (± 7,6) 27 (± 7,7) 21,9 (± 7,6) 25,7 (± 12,5) 

4 personer 4,3 (± 1,5) 21,6 (± 5,4) 37 (± 6,6) 26,2 (± 6,2) 10,8 (± 5,8) 

5 personer 3,7 (± 2) 11,6 (± 4) 45,4 (± 12,7) 26,4 (± 11,8) 12,9 (± 8,7) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 3,5 (± 0,9) 15,2 (± 2,6) 44,8 (± 4,8) 31,3 (± 4,4) 5,2 (± 2,5) 

Nej 7,9 (± 4,6) 8,1 (± 3,5) 20,4 (± 5,9) 29,1 (± 7,2) 34,5 (± 8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

12. forts. Påstående 6: Kunskap om odling är viktig för att kunna odla ätbara 

växtslag 

12. cont. Statement 6: Knowledge about cultivation is important when producing edible plants 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr .. .. 9,9 (± 4,6) 18,2 (± 6,5) 28,1 (± 8,3) 39,3 (± 9,2) 

1 - 499 kr 7,3 (± 4,8) 13,3 (± 3,6) 40,4 (± 7,5) 29,4 (± 6,8) 9,6 (± 6) 

500 - 999 kr .. .. 12,2 (± 3,8) 50,1 (± 8,7) 30,1 (± 7,1) 3,2 (± 1,1) 

1 000 - 1 999 kr 3 (± 1,3) 11,9 (± 3,2) 36 (± 9,4) 43,2 (± 10,9) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 3,7 (± 1,9) 19,8 (± 7,4) 46,7 (± 8,5) 27,5 (± 5,9) 2,4 (± 1,5) 

4 000 - 7 999 kr .. .. 13,8 (± 8,9) 49 (± 23,2) 32,4 (± 16,3) .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. 59,9 (± 35,2) .. .. .. .. 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 6,5 (± 3,4) 10,1 (± 3,4) 23,7 (± 5,7) 28,9 (± 6,4) 30,7 (± 7,1) 

1 - 49 kr .. .. 15,1 (± 5,8) 43,8 (± 11,8) 29,5 (± 10,5) 2,9 (± 1,3) 

50 - 199 kr 3 (± 1) 13,8 (± 3,5) 51 (± 7,3) 26,3 (± 5) .. .. 

200 - 499 kr 2,3 (± 1,2) 14,2 (± 4,4) 36,8 (± 8,3) 42,6 (± 10,5) .. .. 

500 - 999 kr .. .. 10,8 (± 5,1) 46,1 (± 8,6) 34,6 (± 8,2) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. 21 (± 13,5) 21,6 (± 12,9) 52,5 (± 16,3) 0 (± 0) 

2 000 kr - .. .. .. .. 56,1 (± 34,9) .. .. .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka .. .. 8,6 (± 4,6) 14,5 (± 6,1) 28,3 (± 8,7) 41 (± 9,8) 

1 - 4 tim/vecka 5,1 (± 2) 13,6 (± 2,5) 48 (± 5,6) 26,3 (± 4,7) 6,9 (± 3,3) 

5 - 14 tim/vecka 2,3 (± 1,1) 15,2 (± 3,7) 37,3 (± 4,6) 39,7 (± 5,6) .. .. 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 30,5 (± 13,6) 56,8 (± 17,4) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 

  



 43 Statistikrapport 2013:08 

 

 

 
 

 

 

Statistik från Jordbruksverket 

13. Påstående 7: Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt 

13. Statement 7: My aim is to become self-sufficient in fruits and vegetables  

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 62,1 (± 4,4) 13 (± 2,8) 4 (± 1,5) 2,2 (± 1,3) 18,7 (± 4) 

           

Landsdel           

Götaland 62,4 (± 6,3) 12,5 (± 3,6) 3,5 (± 2,3) .. .. 18,6 (± 5,8) 

Svealand 64,2 (± 6,9) 12 (± 4,2) 5,3 (± 2,6) .. .. 16,7 (± 6,2) 

Norrland 55,2 (± 13,1) 16,8 (± 10,6) 2,3 (± 1,1) 1,5 (± 0,8) 24,3 (± 13,2) 

           

Typ av boende           

Villa 69,7 (± 2,7) 15 (± 2) 4,6 (± 0,9) 2,9 (± 1,5) 7,9 (± 1,8) 

Radhus 78,8 (± 7,3) 8,4 (± 2,9) 1,5 (± 1,1) .. .. .. .. 

Jordbruksfastighet 53,2 (± 6,4) 21,4 (± 5,4) 10,6 (± 4) 5,4 (± 2,8) 9,4 (± 3,8) 

Lägenhet 54,3 (± 8,6) 11,8 (± 5,5) .. .. .. .. 28,6 (± 7,9) 

Annat .. .. .. .. 0 (± 0) .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 55,9 (± 10,9) 11,5 (± 6,8) .. .. .. .. 27,2 (± 10,2) 

2 personer 62,7 (± 5,5) 16,2 (± 4) 4,3 (± 1,6) 2,4 (± 1,5) 14,4 (± 4,6) 

3 personer 67 (± 10,5) 10,6 (± 5,7) .. .. 1,7 (± 0,9) 17,2 (± 10) 

4 personer 71,9 (± 7,9) 9,5 (± 5) .. .. .. .. 10,1 (± 6,4) 

5 personer 60,4 (± 13,4) 11,3 (± 4) .. .. .. .. 21,8 (± 14,7) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 68 (± 4,6) 18,6 (± 4,1) 5,2 (± 1,6) 2,5 (± 1,1) 5,7 (± 2,7) 

Nej 55 (± 8) 6,2 (± 3,2) .. .. .. .. 34,3 (± 7,8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

13. forts. Påstående 7: Mitt mål är att bli självförsörjande på frukt och grönt 

13. cont. Statement 7: My aim is to become self-sufficient in fruits and vegetables 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 54,3 (± 9,1) .. .. .. .. .. .. 36,7 (± 9) 

1 - 499 kr 61,8 (± 7,9) 19,7 (± 6,4) .. .. 1,5 (± 0,7) 10,9 (± 6,2) 

500 - 999 kr 71 (± 7,9) 16,1 (± 6,7) 5,2 (± 3,3) 1 (± 0,6) 6,6 (± 4,4) 

1 000 - 1 999 kr 67 (± 10,1) 17,8 (± 9) 4,4 (± 1,7) .. .. .. .. 

2 000 - 3 999 kr 69,8 (± 6,2) 14,8 (± 4,2) 6,4 (± 2,7) 3,9 (± 2,2) 5,2 (± 2,4) 

4 000 - 7 999 kr 78,4 (± 12,3) 15 (± 9,9) .. .. .. .. .. .. 

8 000 kr - 71,3 (± 27,3) .. .. .. .. .. .. 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 59,7 (± 7,1) 7,4 (± 3,8) .. .. .. .. 28,8 (± 6,7) 

1 - 49 kr 75,8 (± 9,9) 11,1 (± 5,4) 2,9 (± 1,5) .. .. .. .. 

50 - 199 kr 63 (± 7,7) 22,4 (± 6,8) 5,7 (± 2,9) 1,9 (± 0,8) .. .. 

200 - 499 kr 58,9 (± 9,8) 22,4 (± 8,8) 8,2 (± 5) .. .. .. .. 

500 - 999 kr 57 (± 8,6) 21,8 (± 7,3) 12,8 (± 5,9) 5,4 (± 3,6) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 59,2 (± 16,1) 18,6 (± 12) .. .. .. .. .. .. 

2 000 kr - 66,1 (± 28,7) .. .. .. .. .. .. .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka 50,9 (± 9,6) .. .. .. .. .. .. 39 (± 9,5) 

1 - 4 tim/vecka 73,3 (± 5,3) 15 (± 4,5) 2,2 (± 0,6) 1,5 (± 0,5) 8,1 (± 3,8) 

5 - 14 tim/vecka 58,5 (± 5,5) 21,3 (± 3,4) 8,1 (± 2) .. .. 7,9 (± 4,6) 

15 tim/vecka - 36,6 (± 15,3) 36 (± 22,5) .. .. 6,5 (± 4) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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14. Påstående 8: Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande 

14. Statement 8: To produce edible plants is physically demanding  

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 20,3 (± 3,6) 27,4 (± 3,7) 17,8 (± 2,6) 9,2 (± 2,4) 25,3 (± 4,5) 

           

Landsdel           

Götaland 24,3 (± 6) 29,3 (± 5,4) 15,7 (± 3,2) 7,1 (± 1,7) 23,7 (± 6,4) 

Svealand 19,4 (± 5,1) 24,1 (± 5,5) 19,3 (± 4,6) 10 (± 4,5) 27,2 (± 7,5) 

Norrland 9,1 (± 2,9) 29,4 (± 11,1) 21,2 (± 9,3) .. .. 25,8 (± 13,1) 

           

Typ av boende           

Villa 20 (± 2,1) 32,6 (± 2,7) 25,5 (± 2) 12,2 (± 3) 9,6 (± 1,3) 

Radhus 18,9 (± 6) 39,9 (± 10,8) 17,3 (± 4,6) 5,9 (± 2,4) 18 (± 8) 

Jordbruksfastighet 13,9 (± 4,5) 30,9 (± 5,9) 25,9 (± 5,4) 20 (± 5,1) 9,3 (± 4) 

Lägenhet 21,8 (± 7,1) 21,4 (± 6,8) 11,7 (± 5,1) 5,7 (± 3,7) 39,4 (± 8,6) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 18,7 (± 8,5) 20,3 (± 8,1) 13,4 (± 6,1) 11,1 (± 6,8) 36,6 (± 11) 

2 personer 21,5 (± 4,8) 30,9 (± 5,3) 20,4 (± 4,1) 8,8 (± 2,3) 18,4 (± 5,3) 

3 personer 20,8 (± 9,3) 29,2 (± 9) 13,9 (± 4,1) 7 (± 2,1) 29,2 (± 11,7) 

4 personer 19,4 (± 5,3) 31,3 (± 5,8) 26,1 (± 5,6) 8,6 (± 4,3) 14,6 (± 6,9) 

5 personer 21,6 (± 11,8) 31,1 (± 11,2) 19 (± 5,8) 8,7 (± 5,9) 19,6 (± 12,4) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 26,1 (± 4,6) 34,1 (± 4,5) 24 (± 3,4) 9,1 (± 2,3) 6,7 (± 2,8) 

Nej 13,3 (± 5,3) 19,3 (± 5,7) 10,6 (± 4,2) 9,4 (± 4,5) 47,4 (± 8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

14. forts. Påstående 8: Att odla egna ätbara växtslag är fysiskt ansträngande 

14. cont. Statement 8: To produce edible plants is physically demanding 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 15,3 (± 6,5) 19 (± 6,7) 8,5 (± 3,8) 8 (± 4,6) 49,2 (± 9,1) 

1 - 499 kr 23,7 (± 6,8) 33,5 (± 6,9) 21,1 (± 5,7) 9,9 (± 4,7) 11,9 (± 6,3) 

500 - 999 kr 21,5 (± 7,2) 34,6 (± 8,4) 25,1 (± 7,3) 9,9 (± 6,1) 8,9 (± 4,5) 

1 000 - 1 999 kr 28,2 (± 11,6) 29,9 (± 9,2) 26,1 (± 7,7) 8,9 (± 2,7) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 22,9 (± 7,4) 30,8 (± 6,2) 25,5 (± 5,6) 10,8 (± 3,7) .. .. 

4 000 - 7 999 kr 14 (± 9,2) 24,1 (± 13) 29,3 (± 15,2) .. .. .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. 62,4 (± 33,5) .. .. 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 18,7 (± 5,7) 21,7 (± 5,5) 11 (± 3,3) 9,4 (± 3,9) 39,2 (± 7,2) 

1 - 49 kr 14,4 (± 5,7) 35,7 (± 11) 25,1 (± 9,9) 6 (± 2,2) 18,8 (± 12,3) 

50 - 199 kr 25,7 (± 6,8) 35,2 (± 7,1) 25 (± 6) 7,2 (± 1,7) .. .. 

200 - 499 kr 24,1 (± 9,7) 31,7 (± 7,8) 26,6 (± 7,5) .. .. .. .. 

500 - 999 kr 20,4 (± 7) 30,6 (± 7,8) 32,1 (± 8,1) 14,1 (± 6,1) .. .. 

1 000 - 1 999 kr 22,8 (± 14) 29,3 (± 15) 24,2 (± 13,5) .. .. .. .. 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 61,7 (± 29,9) .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka 13,5 (± 6,6) 17,5 (± 6,8) 7,2 (± 3,9) 8,4 (± 5) 53,5 (± 9,6) 

1 - 4 tim/vecka 25,1 (± 5,4) 33,9 (± 5,2) 21,7 (± 4,1) 7,9 (± 2,5) 11,4 (± 4,1) 

5 - 14 tim/vecka 21,7 (± 5,3) 30,2 (± 4) 29,3 (± 5) 11 (± 2,5) 7,8 (± 4,6) 

15 tim/vecka - 19 (± 8,7) 17,8 (± 8,3) 27,7 (± 15,9) .. .. .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

15. Påstående 9: Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv 

15. Statement 9: It is time consuming to produce edible plants for own consumption 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 12,4 (± 3,2) 20,2 (± 3,2) 26,3 (± 3,3) 18,9 (± 3,5) 22,2 (± 4,3) 

           

Landsdel           

Götaland 16,3 (± 5,8) 19,5 (± 4,3) 26,8 (± 4,9) 17,9 (± 4,4) 19,4 (± 5,8) 

Svealand 9,5 (± 3,4) 20,6 (± 5,1) 27,3 (± 5,9) 18,2 (± 5,5) 24,4 (± 7,3) 

Norrland 6,7 (± 4,3) 21,8 (± 10,6) 22 (± 6,6) 23,8 (± 12) 25,6 (± 13,1) 

           

Typ av boende           

Villa 10,1 (± 1,8) 23,2 (± 1,9) 34,1 (± 2,5) 23,1 (± 3,1) 9,5 (± 1,8) 

Radhus 9,3 (± 3,2) 23,4 (± 6,5) 33,2 (± 9,2) 20,5 (± 11,8) 13,7 (± 5,5) 

Jordbruksfastighet 7,1 (± 3,4) 19,7 (± 5,1) 38,7 (± 6,3) 25,6 (± 5,5) 8,9 (± 4) 

Lägenhet 15,5 (± 6,4) 16,7 (± 6) 18,5 (± 6,3) 15,3 (± 6,3) 33,9 (± 8,3) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person 15 (± 8,1) 16,9 (± 7,6) 19,6 (± 7,7) 18,6 (± 8,6) 30 (± 10,5) 

2 personer 14,1 (± 4,5) 22,2 (± 4,4) 29,9 (± 4,9) 15,3 (± 3,6) 18,6 (± 5,4) 

3 personer 7,9 (± 4,9) 21,8 (± 8) 22,8 (± 6,3) 21,4 (± 9,4) 26 (± 11,6) 

4 personer 8,5 (± 5) 22,1 (± 5,4) 32,4 (± 5,9) 25,1 (± 6,2) 11,9 (± 5,8) 

5 personer 4,6 (± 2,3) 17,3 (± 6,5) 36,9 (± 12,7) 27,7 (± 12,3) 13,4 (± 8,8) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 15,6 (± 4,3) 28,7 (± 4,4) 31,3 (± 3,7) 18 (± 3,4) 6,4 (± 2,8) 

Nej 8,5 (± 4,7) 10,1 (± 4) 20,3 (± 6) 19,9 (± 6,4) 41,1 (± 8) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

15. forts. Påstående 9: Det är tidskrävande att odla ätbara växtslag till sig själv 

15. cont. Statement 9: It is time consuming to produce edible plants for own consumption 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr 8,2 (± 5,4) 11,1 (± 5,1) 17,3 (± 6,3) 18,2 (± 6,9) 45,2 (± 9,2) 

1 - 499 kr 14,5 (± 5,7) 28,5 (± 7,1) 29,6 (± 6) 16,8 (± 6) 10,6 (± 6) 

500 - 999 kr 15,6 (± 7,6) 25,1 (± 7,6) 34,3 (± 8,2) 17,2 (± 5,6) 7,8 (± 4,5) 

1 000 - 1 999 kr 19,7 (± 12,4) 20,4 (± 4,9) 32,9 (± 8,3) 20,5 (± 9) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 8,2 (± 3) 29,4 (± 10,2) 35,6 (± 6,8) 24,2 (± 5,6) 2,6 (± 1,6) 

4 000 - 7 999 kr .. .. 20,6 (± 11,8) 24,6 (± 13,4) 19,6 (± 11,2) .. .. 

8 000 kr - 0 (± 0) .. .. .. .. 75,4 (± 24,4) .. .. 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 11,9 (± 5) 14,7 (± 4,6) 20,5 (± 5,1) 16,6 (± 5) 36,2 (± 7,1) 

1 - 49 kr 10,5 (± 5,3) 27,4 (± 10,4) 24,8 (± 7,1) 29,1 (± 13,2) 8,3 (± 5,1) 

50 - 199 kr 12,7 (± 5,8) 30,4 (± 6,9) 35,8 (± 6,9) 15,4 (± 3,6) .. .. 

200 - 499 kr 17 (± 10,4) 20 (± 5,2) 36,4 (± 8,3) 22,2 (± 9,5) .. .. 

500 - 999 kr 9,6 (± 5,1) 28,9 (± 7,9) 32,7 (± 8,2) 25,7 (± 7,4) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. 27,8 (± 14,9) 37,9 (± 15,6) 24,4 (± 13,5) .. .. 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 64,8 (± 28,1) .. .. 

           

Tid           

0 tim/vecka .. .. 7,8 (± 4,5) 18,1 (± 7,1) 18,3 (± 7,4) 47,7 (± 9,7) 

1 - 4 tim/vecka 15,3 (± 4,9) 28,3 (± 5,1) 29,6 (± 4,5) 17,3 (± 4,2) 9,5 (± 3,8) 

5 - 14 tim/vecka 13,6 (± 6) 24,3 (± 4,2) 35,7 (± 4,4) 19,5 (± 3,2) 7 (± 4,6) 

15 tim/vecka - 8,2 (± 4,8) 12,9 (± 6,5) 27,6 (± 11,6) 50,1 (± 19,2) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

16. Påstående 10: Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än köpta 

16. Statement 10: Home grown fruit and vegetables taste better than bought  

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Sverige 4,9 (± 2) 7,8 (± 2,7) 19,1 (± 3,3) 46,8 (± 4,3) 21,5 (± 4,3) 

           

Landsdel           

Götaland 5,7 (± 3,4) 6,1 (± 3,2) 20,1 (± 4,9) 48,7 (± 6,3) 19,4 (± 5,9) 

Svealand 4,8 (± 2,9) 7,9 (± 4,3) 19,1 (± 5,2) 45,7 (± 6,9) 22,5 (± 7,1) 

Norrland 2 (± 1) .. .. 15,6 (± 7,8) 43,2 (± 12,1) 26,3 (± 13) 

           

Typ av boende           

Villa 3,1 (± 0,7) 8,8 (± 2,9) 20,4 (± 1,8) 57,5 (± 2,9) 10,2 (± 1,8) 

Radhus 3,3 (± 1,7) 4,1 (± 1,8) 23,1 (± 6,5) 60 (± 8,5) 9,4 (± 3,1) 

Jordbruksfastighet .. .. 4 (± 2,5) 14,3 (± 4,3) 70,3 (± 5,8) 8,9 (± 3,7) 

Lägenhet 6,8 (± 4,1) .. .. 18,2 (± 6,5) 35,5 (± 8) 32,7 (± 8,3) 

Annat .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

 
          

Antal i hushållet           

1 person .. .. .. .. 15,3 (± 7,5) 39,1 (± 10,3) 30,7 (± 10,6) 

2 personer 4,6 (± 2,5) 7,4 (± 4,1) 21,5 (± 4,9) 52,1 (± 5,7) 14,4 (± 4,4) 

3 personer .. .. .. .. 18 (± 7,3) 37,5 (± 8,8) 30,4 (± 12,3) 

4 personer 2,5 (± 1,2) 7,3 (± 2) 19,4 (± 3,5) 58,1 (± 6,6) 12,6 (± 5,8) 

5 personer .. .. 3,7 (± 2) 25,5 (± 10,6) 55,9 (± 12,3) 13,3 (± 8,7) 

           

Odlar ätbara växter           

Ja 3,5 (± 1,6) 6,7 (± 2,8) 22,2 (± 3,8) 61,9 (± 4,6) 5,7 (± 2,5) 

Nej 6,5 (± 3,9) 9 (± 4,9) 15,3 (± 5,5) 28,9 (± 6,7) 40,4 (± 8,1) 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

16. forts. Påstående 10: Egenodlade frukter och grönsaker smakar bättre än 

köpta 

16. cont. Statement 10: Home grown fruit and vegetables taste better than bought 

 1 Instämmer  
inte alls 

2 3 4 Instämmer  
helt 

Ingen åsikt 

Kostnad, växter           

0 kr .. .. 8,6 (± 5,8) 16,5 (± 6,5) 26,1 (± 7,2) 44,2 (± 9,2) 

1 - 499 kr .. .. 5,9 (± 2,4) 22,1 (± 6) 54 (± 7,7) 10,8 (± 6) 

500 - 999 kr .. .. 3,8 (± 1,3) 21,9 (± 7,5) 64,7 (± 8,2) 4,9 (± 1,5) 

1 000 - 1 999 kr 1,4 (± 0,9) .. .. 17 (± 5,8) 63,2 (± 10) .. .. 

2 000 - 3 999 kr 3,5 (± 2) 7,6 (± 3) 20,8 (± 5) 62,7 (± 7) 5,5 (± 2,5) 

4 000 - 7 999 kr .. .. .. .. 18,7 (± 11) 49,1 (± 22,4) .. .. 

8 000 kr - .. .. .. .. .. .. 87,7 (± 14,1) 0 (± 0) 

           

Kostnad, fröer           

0 kr 6,7 (± 3,5) 7,7 (± 4,1) 18,5 (± 5,2) 33 (± 6,1) 34,1 (± 7,1) 

1 - 49 kr 2,1 (± 1,2) .. .. 20,3 (± 7,4) 59,5 (± 11,1) 8,4 (± 5,1) 

50 - 199 kr .. .. 6,2 (± 3) 22,2 (± 6,2) 60,4 (± 7,4) 8 (± 5,3) 

200 - 499 kr 1,7 (± 0,9) .. .. 16,5 (± 5,6) 67,9 (± 9,7) .. .. 

500 - 999 kr .. .. 6,2 (± 4) 14,4 (± 6,1) 69,6 (± 7,8) .. .. 

1 000 - 1 999 kr .. .. 0 (± 0) .. .. 76,9 (± 14,5) 0 (± 0) 

2 000 kr - .. .. .. .. .. .. 76,2 (± 22,3) 0 (± 0) 

           

Tid           

0 tim/vecka .. .. .. .. 15,5 (± 6,8) 25,4 (± 7,7) 46,2 (± 9,7) 

1 - 4 tim/vecka 5 (± 2,5) 9,8 (± 4,1) 21,8 (± 4,1) 54,6 (± 5,6) 8,8 (± 3,5) 

5 - 14 tim/vecka 1,7 (± 0,9) 4,4 (± 1,5) 19,3 (± 4,7) 67 (± 5,6) 7,5 (± 4,6) 

15 tim/vecka - .. .. .. .. 5,9 (± 3,6) 84,5 (± 7,2) .. .. 
           

Anm. Inom parantes anges det 95-procentiga konfidensintervallet. Det angivna konfidensintervallet innebär att det värde som skulle ha 

erhållits vid en totalräkning täcks med 95 procents sannolikhet. 
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Statistik från Jordbruksverket 

Fakta om statistiken 

För första gången har Jordbruksverket gjort en undersökning om fritidsodling. Det är ett område som 

det finns lite statistik om sedan tidigare. Resultat från denna undersökning kan eventuellt jämföras 

med statistik om svensk trädgårdsnäring samt konsumtionsstatistik som Jordbruksverket publicerar. 

Eventuella kopplingar mellan de tre statistikområdena kan vara trädgårdsnäringens produktion samt 

försäljning och hushållens utgifter för samma produkter. Vidare kan det tänkas att konsumtionssta-

tistiken påverkas av att intresset för egenodlade växter är stort. Under 2013 kommer ytterligare en 

rapport om fritidsodling publiceras där vi presenterar hushållens produktion av ätbara växter, storleken 

på denna produktion samt vilka växter som odlas.  

Urval 
I den här rapporten redovisas var hushållen odlar ätbara växter, hur mycket pengar hushållen spenderar 

på växter och fröer till fritidsodling, hur mycket tid hushållen ägnar åt fritidsodling per vecka under 

perioden mars till oktober samt vilken inställning de har till fritidsodling. Resultaten är hämtade från 

en urvalsundersökning om fritidsodling som genomfördes hösten 2012. Undersökningen är baserad på 

hushåll. Eftersom det inte finns något register över samtliga hushåll i Sverige gjordes ett urval baserat 

på samtliga personer mellan 18 och 79 år som är folkbokförda i Sverige, vilket alltså utgör målpopu-

lationen. I april 2012 uppgick antalet personer mellan 18 och 79 år i Sverige till 7 129 465. 

 

Vi är intresserade av vilken typ av boende personer är skrivna på eftersom vi tror att boendeform, 

alltså vilken typ av fastighet personen bor på, kan påverka möjligheten och intresset för odling. För att 

kunna ta fram denna information har vi kombinerat Registret över totalbefolkningen (RTB) och Fas-

tighetstaxeringsregistret (FTR). Landets fastigheter kategoriseras i FTR enligt åtta olika huvudindel-

ningar som utgör olika typer av taxeringsenheter. Inom varje typ av taxeringsenhet kan därefter fastig-

heten indelas i olika undergrupper med hjälp av typkoder. Ungefär hälften av Sveriges befolkning är 

skriven på den typ taxeringsenhet som kallas för småhus (huvudindelning 2), vilket inkluderar fritids-

hus. Inom kategorin hyreshusenheter (huvudindelning 3) är knappt 40 % av landets invånare skrivna 

på. Knappt 10 % av befolkningen är skriven på lantbruksenhet (huvudindelning 1) medan ungefär 1 % 

är skriven på specialenheter (huvudindelning 8), exempelvis vårdbyggnad. Resterande cirka 1 % av 

befolkningen är skriven på andra fastigheter.  

 

Eftersom Jordbruksverket inte har tillgång till RTB eller FTR har SCB ansvarat för statistiskt urval 

från registren baserat på vår önskan om fördelning enligt nedan. SCB har också gjort utskicken ef-

tersom vi inte har tillgång till namn- och adressuppgifter med hänsyn till sekretesslagstiftningen. Jord-

bruksverket har därefter ansvarat för insamlande av enkäter samt bearbetning av data. För de hushåll 

som svarat på enkätundersökningen har SCB lämnat ut information om typ av boende enligt vår stra-

tumfördelning samt vilket län personen är folkbokförd i. I missivet finns detta beskrivet och genom att 

hushållen svarat på enkäterna har de gett sitt samtycke till att SCB lämnar ut uppgifterna. Enkäten 

finns i Bilaga 1. 

 

I undersökningen har vi delat in populationen i olika grupper eller strata enligt nedan. Den första siff-

ran visar vilken fastighetstyp eller typ av taxeringsenhet gruppen tillhör. Kategoriseringen av fastig-

hetstyper enligt FTR innebär att både villor och fritidshus i den här undersökningen tillhör fastighets-

typen småhus.  

Lantbruk Typkoder enligt FTR: 110, 113, 120, 199 

Småhus Typkoder enligt FTR: 210, 213, 220, 222, 299 
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Fritidshus Typkoder enligt FTR: 211, 221 

Resterande Övriga typkoder inom alla åtta fastighetstyper som inte specificeras ovan. 

Dessa består av hyreshus, industri-, ägarlägenhets-, täkt-, elproduktions- och specia-

lenheter, samt skatte- och avgiftsfria lantbruk och småhus m.fl. 

 

Vi har även grupperat det totala antalet personer mellan 18 och 79 år i olika strata baserat på om de 

äger fastigheten de är skrivna på, äger annan fastighet eller inte äger någon fastighet. Tablå A visar att 

vi delat in population i 12 olika strata. Uttrycket ”Äger annat” innebär att de är skrivna på en fastig-

hetstyp, exempelvis hyreshus men att de också äger en fastighet, till exempel en småhusenhet. Ef-

tersom vi inte vet om hushållen har kolonilotter eller ej har vi inte tagit hänsyn till det vid urvalet. De 

som tillhör kategorin Resterande och inte äger någon fastighet, har troligen inte lika stor tillgång till 

mark att odla på, därför utgör detta stratum en procentuellt mindre andel av urvalet. Dock behålls stra-

tumet för att få kunskap om gruppens odlingsintresse och i vilken utsträckning de ägnar sig åt fritids-

odling trots att vi inte tror att de har samma förutsättningar som de andra grupperna.   

 

Tablå A. Fördelning av personer mellan 18 och 79 år efter fastighetstyp och ägande  

  

Skriven Äger fastig-
heten de är 
skrivna på 

Äger annat Äger inget Totalt  

Lantbruk 120, 110, 113, 199 1 130 915 18 716 209 263  358 894 

Småhus 
220, 222, 210, 213, 
299 2 1 343 263 148 143 1 923 572  3 414 978 

Fritidshus 221, 211 3 53 235 10 116 63 926 127 277 

Resterande   4 9 133 225 682 2 993 501  3 228 316 

  
Samtliga 1 536 546 402 657 5 190 262 7 129 465 

 
Tablå B visar fördelningen av urvalet efter fastighettyp och ägande. Det totala urvalet består av 7 016 

personer. Om alla personer mellan 18 och 79 år skulle få lika stor möjlighet att svara på enkäten hade 

stratumet Resterande, Äger inget utgjort 40 % av urvalet. Denna grupp består av personer som inte 

äger någon fastighet och som till stor del bor i lägenhet. Eftersom vi dock tror att andra grupper sysslar 

med fritidsodling i större utsträckning utgör gruppen knappt 5 % av urvalet (350 personer av 7 016). 

Tre strata består av 51 personer för att inte få för litet urval i dessa grupper. Resterande urval, 6313 

stycken, har slumpmässigt valts ut från resterande åtta strata. 

 

Tablå B. Fördelning av personer i urvalet efter fastighetstyp och ägande 

  

Skriven Äger fastig-
heten de är 
skrivna på 

Äger annat Äger inget Totalt  

Lantbruk 120, 110, 113, 199 1 210 51 334  595 

Småhus 
220, 222, 210, 213, 
299 2 2 149 236 3 052  5 437 

Fritidshus 221, 211 3 86 51 98  235 

Resterande   4 51 348 350  749 

  
Samtliga 2 496 686 3 834 7 016 
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Visst svarsbortfall uppstod bland annat på grund av att personen som tillhörde urvalet vistades utom-

lands, har avlidit eller inte ville vara med i undersökningen. Dessutom skedde ett litet antal övertäck-

ningar där samma hushåll fått två enkäter. Antal svarande i respektive strata redovisas i Tablå C. 

Svarsfrekvensen i undersökningen uppgår till 56 %. Den grupp med lägst andel svarande är Reste-

rande, Äger inget, där knappt 40 % svarade på enkäten. 

 

Tablå C. Fördelning av svarande i urvalet efter fastighetstyp och ägande 

  

Skriven Äger fastig-
heten de är 
skrivna på 

Äger annat Äger inget Totalt  

Lantbruk 120, 110, 113, 199 1 126 40 178  344 

Småhus 
220, 222, 210, 213, 
299 2 1 339 159 1 579  3 077 

Fritidshus 221, 211 3 48 29 51 128 

Resterande   4 31 223 132  386 

  
Samtliga 1 544 451 1 940 3 935 

 

Redovisning 

I tabellerna redovisas andel av totalt antal hushåll i Sverige fördelat på olika svarsalternativ och kate-

gorier. Dessutom redovisas i varje tabell 95-procentiga konfidensintervall, vilket innebär att det värde 

som skulle ha erhållits vid en totalräkning med 95 procents sannolikhet finns inom intervallet. Då det 

relativa medelfelet överstiger 35 procent, har uppgiften bedömts så osäker att den inte redovisats, utan 

bara markerats med prickar (..).  

 

I undersökningen har vi bett hushållen lämna information om hur många de är i hushållet samt hur 

många av dem som är under 18 år. Vi har även bett dem svara på vilket typ av boende de har. Fördel-

ningen efter typ av boende motiveras av att boendeformen rimligen påverkar hushållens odlingsmöj-

ligheter. Uppgifter om antal personer i hushållet samlades in för att kunna räkna upp svaren från de 

hushåll som deltog i undersökningen för att motsvara Sveriges totala antal hushåll. Fördelningen efter 

antal personer i hushållet gjordes för att vi ville undersöka om det finns något förhållande mellan anta-

let personer i ett hushåll och i vilken utsträckning man ägnar sig åt fritidsodling. I resultatredovisning-

en är hushållen indelade i grupper baserat på totalt antal individer i hushållet. Totalt blev det fem 

grupper, grupperna 1-4 består av 1-4 individer och grupp 5 består av 5 eller fler individer. Vi har inte 

tagit hänsyn till antalet vuxna och barn i hushållet vid grupperingen. 

 

Allt material som har samlats in kan kombineras med varandra. I figurerna i denna rapport presenterar 

vi de kombinationer och delar som vi anser är mest intressanta. I vissa kategorier som vi redovisat 

information för är det få svaranden. Detta innebär att man ska tolka värdena för dessa kategorier med 

viss försiktighet. Kategorierna som främst berörs är hushåll som består av 5 personer eller fler, de 

motsvarar knappt 5 % av det totala antalet hushåll. Vidare utgör boendetyp ”Annat” enbart 2 % av 

hushållen. Kategorin som spenderat mer än 8 000 kr på växter utgör knappt 0,5 % av hushållen och 

tillsammans med de som spenderat 4 000-7 999 kr utgör de båda grupperna knappt 2 % av hushållen. 

Det är få hushåll som spenderat mer än 500 kr på fröer under 2012, tillsammans motsvarar de grup-

perna knappt 3 % av hushållen. Gruppen hushåll som lagt mer än 15 timmar per vecka på fritidsodling 

under perioden mars till oktober 2012 motsvarar knappt 4 %. 
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Under hösten 2012 gjorde SCB på uppdrag av Jordbruksverket ytterligare en undersökning om fritids-

odling, där cirka 2 100 hushåll intervjuades via telefon om vad de odlar för ätbara växter, vilken 

mängd som odlas, hur mycket man tagit till vara på samt vad man gjort med det, exempelvis konsume-

rat i färsk form, gjort saft och sylt eller fryst in. I enkäten som presenteras i denna rapport, se Bilaga 1, 

frågade vi även hushållen om hur många träd (äpple, päron, plommon, körsbär) och buskar (krusbär, 

vinbär) som hushållen har. Resultaten från den frågan kommer att redovisas i en senare rapport under 

2013 tillsammans med resultatet av ovan nämnda telefonundersökning.  

 

Statistikens tillförlitlighet 
I den här undersökningen ville vi undersöka hushållens inställning till fritidsodling och eftersom det 

inte finns något register med samtliga hushåll i Sverige fick vi skapa hushåll genom att göra ett urval 

på personer. Varje person fick representera sitt hushåll vilket innebär att varje svar är uppräknat dels 

baserat på hur många personer de angett finns i hushållet och dels vilket stratum de tillhör. Enligt en 

undersökning som SCB gjort angående hushållens ekonomi utgjorde hushåll bestående av en person 

43 % av samtliga hushåll i Sverige. De flesta av dessa hushåll bor i flerfamiljsbostad vilket troligen 

kan jämföras med lägenhet i vår undersökning. Det är också det stratum i den här undersökningen som 

har lägst svarsfrekvens vilket kan ha bidragit till att fördelningen av hushållen i vår undersökning skil-

jer sig jämfört med SCB:s undersökning. 

 

Det är ungefär 44 % av hushållen som inte svarat på undersökningen, varav de flesta inte hört av sig. 

Felaktiga adressuppgifter förklarar en liten andel av bortfallet. Vidare avböjde några hushåll att svara 

och vissa svarsblanketter var inte ifyllda när de inkom till Jordbruksverket. I den här undersökningen 

har vi inte ringt till hushåll som valt att inte svara, detta innebär att vi heller inte gjort någon bortfalls-

studie och orsakerna till varför de inte svarat är därför okända.  

 

Det har förekommit partiellt bortfall på samtliga frågor. Imputeringar har gjorts på frågor om antal i 

hushållet, typ av boende samt var hushållen odlar, däremot har imputeringar inte skett på frågor om 

pengar, och tid samt påståenden. Där har i stället vikterna för respektive hushåll beräknats på nytt. 

 

För att belysa den osäkerhet som finns på grund av att beräkningarna grundar sig på uppgifter från ett 

urval av hushåll, redovisas i tabellerna konfidensintervall för de skattade värdena.  

 

Elektronisk publicering 

Statistikrapporten finns kostnadsfritt åtkomlig på Jordbruksverkets webbplats 

http://www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken. 

 

http://www.jordbruksverket.se/
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Bilaga 1 
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In English 

Summary  

If you would like to download the publication in PDF format, then please click on the link “Första 

sidan – I korta drag” above, then click on the link “Hela publikationen (PDF)”. 

 

More than half of Swedish households produce edible plants   

Approximately 50 % of the households produce some kind of edible plant. About 75 % of households 

living in a detached house or on a farm property produce edible plants, while the corresponding figure 

for households living in an apartment is roughly 30%. The most common cultivation site for edible 

plants is a garden in connection to permanent housing, nearly 70 % of them producing edible plants do 

so in a garden at their permanent housing. About 25 % of households grow edible plants on a balcony 

or a patio, which is the second most common cultivation site.    

 

About 3 billon SEK were spent on plants and seeds  

More than 60 % of households spent money on plants for leisure gardening during 2012. Households 

spent in total nearly 2.6 billion SEK on plants and 0.4 billion SEK on seeds during 2012. Non edible 

plants such as bulbs and bedding plants are included in the sum for plants. If the values are summed 

up, Swedish households spent nearly 3 billion SEK on plants and seeds, which corresponds to 880 

SEK per household, which spent at least 1 SEK on plants and seeds.  

 

45 % of households think home grown produce is better than 

bought 

We asked the households in the survey to consider a number of statements about leisure gardening. 

The results show that about 45 % of households strongly agree with the statement that home grown 

produce is better than bought. Almost 60 % of households producing edible plants strongly agree as 

opposed to 35 % of households not growing edible plants. 
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