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Marknaden för snittblommor har ökat markant det senaste decenniet och en stor del importeras via 
Holland från utvecklingsländer, som Kenya, Ecuador och Colombia Arbetsvillkoren på de här 
blomsterodlingarna är ofta dåliga med låga löner och tvivelaktig arbetsmiljö. Som motreaktion 
startade Slow flower-rörelsen i USA för knappt 10 år sedan för att lyfta inhemsk 
snittblomsproduktion och koppla samman blomsterodlare med konsumenter. Sedan dess har Slow 
Flowers spridits över västvärlden och kom till Sverige för några år sedan. År 2020 startade den 
svenska motsvarigheten Snittblomsodlare i Sverige som gått från ett 20-tal medlemmar till drygt 
130 yrkesverksamma blomsterodlare två år senare. Den nya generationens odlare odlar småskaligt 
på friland och många enligt ekologiska principer. I ekologisk odling är växtföljd ett viktigt verktyg 
i det förebyggande växtskyddsarbetet och efter kontakt med de stora rådgivande aktörerna i Sverige 
stod det klart att kunskapen kring växtföljd i blomsterodling var låg. För att undersöka hur växtföljd 
kan användas i blomsterodlingar har sju blomsterodlare intervjuats och litteraturstudier utförts. 
Resultatet visar att blomsterodlare i Sverige odlar i mindre skala och ofta i fasta upphöjda 
odlingsbäddar. Täckodling är en vanlig strategi mot ogräs, för att behålla markfukt och för att bygga 
en hälsosam jord. Många av blomsterodlarna har funderingar kring växtföljd men har inte verktyg 
och kunskap att göra en välgrundad planering, däremot används ofta samodling som strategi för att 
effektivisera odlingsytan och för att gynna biologisk mångfald. De blommor som dominerade i 
snittbloms-odlingarna var solros, dahlia, rosenskära, sommaraster, zinnia, lejongap och luktärt, samt 
tulpan och olika sorters prydnadsgräs. Många av de arterna tillhör växtfamiljen Asteraceae vilket 
gör att skadedjur och sjukdomar har flera värdväxter att angripa. Några av de faktorer som är viktiga 
att ta hänsyn till i planering av växtföljd är just växtfamilj, men också odlingsplatsen och valt 
odlingssystem. 
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Sammanfattning 



 

The market for cut flowers has increased significantly over the last decade and a major part are 
imported via Holland from developing countries such as Kenya, Ecuador, and Colombia, where the 
workers often have low wages and dubious working conditions. In response, the Slow flower 
movement in the United States started almost 10 years ago to promote domestic cut flower 
production and connect flower farmers with consumers. Since then, Slow Flowers has spread across 
the western world and came to Sweden a few years ago. In 2020, the Swedish equivalent 
Snittblomsodlare i Sverige was founded and went from about 20 members of professional flower 
farmers to just over 130 members in two years. The new generation of flower farmers grow in a 
small-scale field production and many of them according to organic principles. In organic farming, 
crop rotation is an important tool in the preventive plant protection, and after contact with the major 
advisory actors in Sweden, it was clear that knowledge about crop rotation in cut flower cultivation 
was low. To research how crop rotation can be used in flower farms, seven flower farmers were 
interviewed and literature studies were carried through. The results shows that flower farmers in 
Sweden grow on a small-scale and often in raised cultivation beds. Mulching with organic materials 
is a common strategy against weeds, to retain soil moisture and to build a healthy soil. Many of the 
flower farmers have thoughts about crop rotation but do not have the tools and knowledge to make 
a good planning, however, co-cultivation is often used as a strategy to make the farm more efficient 
and to promote biological diversity. The flowers that dominated in the cut flower farms were 
sunflower, dahlia, cosmos, china aster, zinnia, snapdragon, and sweet pea, as well as tulips and 
various kinds of ornamental grasses. Many of these species belong to the botanical family 
Asteraceae, which means that many pests and diseases have several host plants. Some of the factors 
that are important to consider when planning a crop rotation are botanical family, but also the field 
characteristics and the chosen cultivation system. 

Keywords: cut flowers, crop rotation, field production, annuals, floriculture, soil health, plant 
protection 
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Blomster spelar en speciell roll i våra liv och är med oss vid de flesta högtiderna. 
En bukett med blommor är ofta en vanlig gåva vid födelsedagar och andra 
högtidsdagar, men även i vardagen som en del av inredningen. Stora händelser som 
bröllop och begravning är blommor ett givet inslag, både som dekoration i lokaler 
och som ett smycke till klädseln.  

Den globala handeln med blommor omsatte år 2019 mer än 10 miljarder 
amerikanska dollar och de största importländerna var USA, Holland och Tyskland 
(Faust & Dole 2021a). Faust och Dole (2021a) belyser dock att det har skett en 
förändring i produktionen av snittblommor de senaste decennierna ur ett 
amerikanskt perspektiv; från att under större delen av 1900-talet varit mestadels 
inhemsk till att det nu sker en ökad import från utvecklingsländer som Kenya, 
Colombia och Ecuador. År 2019 var det de tre länderna som tillsammans med 
Holland stod för den största exporten räknat i värde, men eftersom en stor del av 
handeln av snittblommor sker i Holland har landet både störst import och export, 
och i första hand inte export av egen produktion (Faust & Dole 2021a). 

Ur ett svenskt perspektiv har den inhemska snittblomsodlingen aldrig varit 
tillräckligt stor för att täcka efterfrågan och import har hela tiden skett från 
europeiska länder som Holland, Frankrike och Italien (Ahrland & Olausson 2011). 
I början av förra seklet blomstrade handelsträdgårdarna och odlade mestadels 
grönsaker, men även snittblommor som såldes till den lokala marknaden (Olausson 
2014). Redan på mitten av 1900-talet var många handelsträdgårdar borta och ersatta 
av specialiserade odlingar med några få sorter och alltmer odlades i växthus. Det 
blev även vanligare med vinterdrivning av vårblommande lökar som tulpan och 
hyacint i växthus (Olausson 2014). Senare delen av 1900-talet minskade 
snittblomsproduktionen kraftigt till att nästan upphöra under slutet av seklet med 
undantag för tulpanodlingen i växthus som faktiskt ökade. I stället importeras 
snittblommor nästan uteslutande via Holland och det går att se samma trend som i 
USA att blommorna alltmer produceras i utvecklingsländer i Afrika och 
Sydamerika på grund av lägre produktionskostnader (Ahrland & Olausson 2011).  

I Fair Trade Centers granskning av snittblomsproduktionen som gjordes 2007 visar 
att 35 procent av alla importerade rosor i Sverige kommer utanför EU (Fair Trade 
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Center 2011). Granskningen visar vidare att arbetsvillkoren på blomsterplantagen i 
låglöneländer som Kenya och Colombia var otrygga med korta kontrakt, låga löner 
och arbetarna är dessutom utsatta för starka kemikalier som till stor del är förbjudna 
i Sverige (Fair Trade Center 2011). Trots att snittblommor är en färskvara med kort 
hållbarhet så har importen kunnat öka eftersom det har blivit alltmer ekonomiskt 
lönsamt att transportera med flygfrakt (Fair Trade Center 2011). 

Slow Flowers 
Det senaste decenniet har en Slow Flower-rörelse svept över stora delar av 
västvärlden som en reaktion på blomsterindustrins utveckling med importerade 
blommor och mot de arbetsförhållanden som råder där de odlas. Sedan slutet på 
1980-talet myntades begreppet Slow Food vars filosofi är att livsmedels-
produktionen ska vara god, ren och rättvis och begreppet är numera vedertaget. 
Knappt tjugo år senare gick startskottet för Slow flower-rörelsen när författaren 
Amy Stewart gav ut boken Flower Confidential år 2007 i vilken hon gav en inblick 
hur blomsterindustrin såg ut vid den tiden och beskrev utnyttjandet av både 
människor och miljö för att få fram den billiga blomman.  

Begreppet Slow Flowers myntades några år senare av författaren Debra Prinzing 
som blev en frontfigur i rörelsen då hon släppte sin bok med samma namn år 2013 
och vid samma tid startade webbplatsen www.slowflowers.com med syfte att länka 
samman lokala blomsterodlare med konsumenter (Ising 2021). Slow Flowers är en 
tanke om att använda det som finns nära oss antingen i trädgården, i naturen eller 
hos lokala blomsterodlare och att uppleva de olika säsongernas variation (Prinzing 
2013). Föreningen Snittblomsodlare i Sverige beskriver det även som att det 
handlar om att minska mellanhänderna från jord till bord och att koppla ihop den 
som odlat blommorna med den som ska njuta av dem (Snittblomsodlare i Sverige 
2022).  

Blomsterodlingen i Sverige i nutid 
Till Sverige kom Slow Flower-rörelsen år 2018 med Blomsteruppropet – en 
reaktion på att Nobelfesten då bjöd på närodlad mat i säsong medan 
blomsterarrangemangen visade på något helt annat; med monstera, nejlikor och 
orkidéer i stickmassa (Ising 2021; Wendelbo 2022). Mönsterformgivaren Hanna 
Wendelbos inlägg på Instagram dagen efter Nobelfesten blev katalysatorn 
(Wendelbo 2018) och snabbt anslöt sig flera av de då etablerade svenska småskaliga 
blomsterodlarna (Ising 2021). År 2018 fanns ett fåtal småskaliga blomsterodlingar 
etablerade runt om i Sverige men bara året därpå och under 2020 ökade antalet 
blomsterbönder kraftigt. I början av 2020 startade den svenska motsvarigheten till 
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Slow Flowers rörelsen; Snittblomsodlare i Sverige (Ising 2021). Från det att 
föreningen startades så har medlemsantalet gått från ett 20-tal yrkesverksamma 
blomsterodlare till att föreningen idag, år 2022, har strax över 130 medlemmar 
(Snittblomsodlare i Sverige 2022). 

Ser man till den senaste statistikrapporten från Jordbruksverket gällande trädgårds-
produktionen som kom år 2020, så syns inte ökningen på samma sätt. Enligt 
statistiken från år 2020 har antalet företag som odlar snittblommor ökat med 20 % 
från 112 företag till 134 företag sedan år 2017. Det var framför allt inom 
frilandsodlingen som antal företag ökade, dock omfattar Jordbruksverkets statistik 
endast arealer över 0,25 hektar på friland (Jordbruksverket 2020). Min uppfattning 
är att av de 130 medlemmarna i föreningen Snittblomsodlare i Sverige så odlar de 
allra flesta på arealer under 2500 kvadratmeter om det inte finns andra aktiviteter i 
företaget som exempelvis grönsaksodling eller animalieproduktion, vilket ger att 
många av de småskaliga odlingsföretagen inte omfattas i statistiken. 

Jordbruksverkets statistik omfattar även mätning om produktionens storlek och i 
Sverige odlas totalt drygt 150 miljoner snittblommor, varav 97 procent tulpaner 
(Jordbruksverket 2020). Produktionens totala storlek har inte ändrats nämnvärt det 
senaste decenniet. Återigen omfattar inte statistiken småskaliga odlare och i 
tabellen som anger antal snittblommor framgår det inte huruvida odlingen sker i 
växthus eller på friland. Jordbruksverket (2020) konstaterar i statistikrapporten att 
det bedrivs yrkesmässig odling på mindre än 2500 kvadratmeter i relativt många 
företag. Av 4000 svaranden var det endast cirka 1800 företag som bedrev odling på 
större areal, dock menar Jordbruksverket (2020) att produktionens storlek hos de 
här företagen är liten i sammanhanget. 

Den nya generationen av blomsterodlare i Sverige som odlar småskaligt liknar den 
som skett inom livsmedelsproduktionen med småskaliga producenter i motsats till 
det industriella och storskaliga jordbruket med monokulturer. Drottberger et al 
(2021) kallar det en gräsrotsrörelse av odlare som vill lära konsumenten om värdet 
av närproducerad mat och öka relationen mellan producent och konsument. Att 
intresset för småskalig odling av både grönsaker och blommor ökar kan ses genom 
att det nu erbjuds flera nya kurser vid Sveriges folkhögskolor i småskalig 
grönsaksproduktion (Drottberger et al. 2021) och 2021 startade Sveriges första 
Slow Flowers utbildning på Gunnebo slott (Ising 2021).  
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Odlingssystem i småskalig odling 
Den småskaliga blomsterodlingen i Sverige använder i många fall samma 
odlingssystem som i den småskaliga grönsaksodlingen; market gardening.  

Jordbruksverket definierar market gardening på sin webbplats: 

Market gardening innebär att en stor bredd av grödor odlas i fasta bäddar, för försäljning med 
korta kedjor mellan odlare och kund. Odlingssystemet fokuserar på en aktiv och levande jord 
för en hög avkastning på liten yta. Odlarna arbetar med effektiva metoder för att få en rimlig 
lönsamhet (Jordbruksverket 2019). 

Odlingen sker i fasta och ofta standardiserade odlingsbäddar som ger möjlighet att 
bygga jorden genom att låta markens organismer göra jobbet i stället för att bearbeta 
jorden med maskiner. En princip är att odlingen är plöjningsfri och ofta undviks att 
gräva och störa jorden mer än nödvändigt (Ringqvist 2018). I många fall används 
även täckodling i odlingsbäddarna som innebär att jorden täcks av tjocka lager med 
organiska material för att behålla markfuktighet, kväva ogräs, öka mullhalt, samt 
ge näring och föda till jordlevande nyttodjur. Det är en form av direktkompostering 
direkt i odlingsbädden (SLU 2019). Odlingsbäddarna kan även täckas med andra 
material som markduk med hål för plantan eller ett levande växttäcke med en 
bottengröda (SLU 2019). Ofta är arbetet i stället lågmekaniserat och sker med 
enklare handdrivna maskiner och redskap (Ringqvist 2018). 

En annan princip i market gardening är att odla en stor mångfald av olika sorter i 
odlingsbäddarna och odla flera omgångar för att maximera den lilla odlingsytan 
(Jordbruksverket 2019). När det gäller blomsterodling har ofta blommor en längre 
utvecklingstid än grönsaker, eftersom man inte äter blomman på exempelvis kålen 
eller salladen, utan bladen. Många blommor ger i gengäld oftast flera blommor på 
samma planta och desto mer man skördar desto mer blommor kommer på plantan 
(Wendelbo 2022). De blommor som endast blommar med en stjälk per planta eller 
som har kort blomningstid kan i stället odlas i flera omgångar för att hela tiden ha 
tillgång fina blommor att skörda av (Benzakein 2017). 

Växtföljd 
Vid växtodling och grönsaksodling är det vanligt att växtföljd används som en 
strategi i det förebyggande växtskyddsarbetet, men också som strategi att förbättra 
markstrukturen, hantera ogräs samt tillgodose näringsförsörjning för nästa gröda 
(Rölin 2015). Framför allt inom ekologisk odling är växtföljd ett av de främsta 
verktygen för att förebygga skadeproblem och få hög avkastning genom att bygga 
jorden (Johnson & Toensmeier 2009). Vidare menar Johnson och Toensmeier 
(2009) att varje odlare behöver göra en egen växtföljd anpassad för sin odling 
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beroende av yta och vilka grödor som odlas, med syfte att uppnå direkt lönsamhet 
samtidigt som man bygger upp en bördig jord för en långsiktig avkastning. Ögren 
och Rölin definierar bördighet som ”ett mått på jordens förmåga att ge goda skördar 
på kort och lång sikt” (Ögren & Rölin 2021:8) 

När det gäller växtföljd i odling av snittblommor på friland i tempererat klimat finns 
det mycket litet undersökt och skrivet i frågan. De största andelen av snittbloms-
produktionen i världen sker i växthus (Dole 2021) och en stor del av den sker i 
containerodling, vilket innebär att jorden kan bytas ut för att undgå skadeproblem. 
Vid sökning på skadeproblem som kan drabba olika blomsterarter är åtgärden ofta 
att odlingsmediet bör vara steriliserat och fritt från patogener (Faust & Dole 2021b), 
vilket är svårt att applicera vid frilandsodling.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur frilandsodlade snittblommor odlas i Sverige 
för att se hur växtföljd kan användas. 

Frågeställningarna som studien syftar att svara på är: 

1. Vilken odlingsteknik och odlingssystem används vid frilandsodlingar av 
snittblommor i Sverige? 

2. Vilka blommor odlas på friland i svenska blomsterodlingar? 

3. Vilka faktorer bör en odlare ta hänsyn till vid planering av växtföljd i en 
blomsterodling? 
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För att undersöka växtföljdens betydelse i frilandsodling av snittblommor har 
litteraturstudie och intervjustudie valts som metod. Eftersom området är mycket 
litet utforskat i Sverige har litteraturstudierna främst bestått av populärvetenskaplig 
litteratur och rapporter från myndigheter såsom Jordbruksverket. Vetenskapliga 
artiklar har sökts via databaser som exempelvis Primo, Web of Science och Google 
Scholar och artikelkopior på äldre litteratur har tagits fram via biblioteket, SLU 
Alnarp. Litteraturstudierna har främst använts för att ta fram information om olika 
problem som kan uppkomma i en snittblomsodling men också för att ge studien en 
kontext.  

Syftet med intervjustudien är främst att undersöka hur blomsterodlare genom sin 
valda odlingsteknik förebygger och hanterar skadeproblem i sina odlingar. Enligt 
Denscombe (2018) passar intervjumetoden bra i småskaliga forskningsprojekt där 
avsikten är att undersöka antingen åsikter och erfarenheter, komplexa 
frågeställningar eller i de fall det finns möjlighet att ta del av nyckelpersoners 
kunskaper. Alla de tre anledningarna som Denscombe (2018) nämner passar in i 
syftet för arbetet och då det inte finns någon större tidigare forskning att ta del av 
ska intervjustudien användas för få en bild av blomsterodlares verklighet. 
Personliga intervjuer, det vill säga en intervju med en respondent i taget, valdes på 
grund av arbetets ringa omfattning och möjligheten att genomföra digitala 
intervjuer. 

För att strukturera intervjuerna användes en metod där intervjutekniken kan 
klassificeras efter hur mycket flexibilitet intervjustrukturen erbjuder. Enligt 
Denscombe (2018) kan en semi-strukturerad intervju förberedas med färdiga frågor 
eller ämnen som ska tas upp under intervjun men i vilken ordning kan vara upp till 
hur dialogen mellan intervjuaren och respondenten utvecklas. I den semi-
strukturerade intervjun är svaren öppna och målet är att respondenten ska utveckla 
sina svar fritt och ge sina synpunkter (Denscombe 2018). Jacobsen (2017) beskriver 
ett annat men liknande sätt att förhålla sig till intervjun i grader av strukturering, 
från helt sluten med fasta frågor och svarsalternativ till helt öppen utan 
strukturerade frågor och öppna svar. Oavsett om intervjun är sluten eller öppen är 
det en idé att förstrukturera intervjun med fasta frågor eller teman som ska 
behandlas, för att i slutändan ge bättre möjligheter att analysera resultatet. En 

Metod 
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förstrukturering av intervjun gör det också lättare att anteckna och ger möjlighet att 
styra intervjun så att intervjuaren får den data som förväntas (Jacobsen 2017). Inför 
intervjuerna togs en intervjuguide fram, vilken kan ses i bilaga 1, och användes som 
underlag vid intervjuerna. Intervjufrågorna skickades även ut till respondenterna i 
förväg tillsammans med samtyckesblankett, för att respondenterna skulle få 
möjlighet att förbereda sig innan. Tillvägagångsättet under intervjuerna var 
flexibel, men med förstrukturerade frågor och teman som skulle behandlas under 
intervjun. Respondenterna var delaktiga att bestämma ordningsföljd och gavs 
möjlighet att ge helt öppna svar. 

Urvalet gjordes med utgångspunkt från föreningen Snittblomsodlare i Sverige och 
dess medlemmar, samt odlare som odlat minst en säsong. Utöver medlemmar i 
föreningen togs även kontakt med en odlare som odlar i större skala och enligt 
konventionella metoder för att även ta in det perspektivet i studien. Respondenterna 
behövde också vara tillgängliga för intervju under de specifika veckorna 
intervjuerna genomfördes; 14-18/2 samt 28/2-4/3 2022. Efter en första runda med 
mailförfrågningar till utvalda respondenter med resultatet att många av de 
tillfrågade avböjde medverkan, gjordes en annonsering i föreningen Snittbloms-
odlare i Sveriges privata Facebookgrupp varpå flera anmälde sitt intresse att vara 
med i studien. 

Denscombe (2018) menar att det finns samma fördelar att hålla digitala intervjuer 
som intervjuer ansikte mot ansikte. Dagens internetbaserade mötestjänster är 
mycket likt att träffas på riktigt, men som enligt Denscombe (2018) ger fördelarna 
av att intervjun kan genomföras utan resor och onödiga omkostnader, samt att det 
sparar tid för både intervjuaren och respondenten. Intervjustudien utfördes via 
digitalt möte med verktyget Zoom i de flesta fall, med några undantag som utförts 
via telefon då respondenten önskat det. Det är rekommenderat att i förväg sätta en 
begränsning över hur lång tid intervjun får ta för att respektera respondentens tid 
och planering (Denscombe 2018). Intervjuerna var planerade till 45 minuter vilket 
kunde hållas vid de flesta av intervjutillfällena. 

Tabell 1. Översikt över respondenter  
Respondent Län Odlingsareal 

kvm 
Odlat blommor 

kommersiellt sedan år 

Odlare 1 Västra Götaland 700 2021 
Odlare 2 Jämtland 1 500 2012 
Odlare 3 Skåne 10 000 2019 
Odlare 4 Stockholm 2 000 2010 
Odlare 5 Kronoberg 500 2019 
Odlare 6 Södermanland 200 2020 
Odlare 7 Skåne 700 2020 
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Intervjuerna dokumenterades med anteckningar under intervjuns gång men även 
via inspelning av intervjun både med bild och ljud via verktyget Zoom, med 
undantag för intervjun som utfördes via telefon då dokumentationen begränsades 
till anteckningar. Efter intervjun gjordes en sammanfattning av respondentens svar 
kopplat till huvudfrågorna i intervjuguiden. Enligt Jacobsen (2017) är ett kort 
sammanställning av intervjun ofta tillräckligt för att senare kunna analysera datan. 
En sådan sammanställning bör innehålla kort bakgrundsfakta om respondenten, 
information om intervjutillfället, huvudteman samt respondentens svar på frågorna 
(Jacobsen 2017). Efter sammanfattningen var gjord skickades den för granskning 
till respondenten, för att säkerställa att svaren uppfattats på rätt sätt. 

Intervjustudien analyserades med hjälp av tematisk analys som är vanlig att 
använda vid kvalitativa undersökningar (Paulsson 2020) som vidare beskriver 
metoden som ett sätt att ta fram och beskriva mönster hos respondenternas 
erfarenheter och således ger möjlighet att jämföra olika svar med varandra. 
Intervjustudien analyserades dels utifrån odlingsteknik och vilka blommor som 
dominerade i respondenternas odlingar och dels utifrån de fem områdena där 
växtföljd används som strategi; jordstruktur, näring, ogräs, sjukdomar och 
skadedjur. Analysen syftade till att få fram ett axplock av respondenternas 
erfarenheter inom de olika områdena.  

För att ta reda på vilken kunskap som finns hos myndigheter och de rådgivande 
organisationerna i branschen, kontaktades LRF Trädgård, Hushållningssällskapet 
samt Jordbruksverket via e-post. För att undersöka utbud och efterfrågan 
kontaktades de stora fröfirmorna i Sverige som saluför blomsterfrö till odlare via e-
post. 

Alla vetenskapliga namn och växtfamiljer är hämtade från Artfakta från 
Artdatabanken (SLU 2022). 
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I resultatdelen presenteras resultatet från litteraturstudien och intervjustudien under 
rubrikerna; odlingssystem, snittblommor på friland samt växtföljd. Det ger en 
förståelse för hur snittblommor odlas i Sverige, vilka arter som odlas och därmed 
vilka faktorer som behöver tas med när en växtföljd planeras. 

Inför arbetet med studien togs kontakt med de stora rådgivande organisationerna i 
Sverige och det framgick tydligt att ingen av dem hade erfarenhet av eller arbetade 
med rådgivning mot företag som odlar snittblommor på friland. Samtidigt visade 
intervjustudien att många blomsterodlare har funderingar kring växtföljd och till 
viss del även applicerar växtföljd, men då baserat på egen erfarenhet eller att man 
hört om sjukdomar och börjat fundera. Odlare 3 hade vänt sig till Holland och 
Tyskland för rådgivning angående odling av tulpanlök men då både klimat och 
tillåtna bekämpningsmedel skiljer sig åt är det svårt att jämföra. 

Odlingssystem 
Stor del av snittblomsproduktionen världen över sker i växthus, men i de mindre 
lokala odlingsföretagen är det vanligare att odlingen sker till största delen på friland 
men även i odlingstunnlar (Dole 2021). Vid odling av blommor på friland kan 
radodling användas, men oftare odlas blommor i bäddar för att effektivisera ytan 
samt underlätta möjligheten att ge plantorna växtstöd (Dole 2021). Växtstöd behövs 
för de flesta arterna då de sorter som odlas i snittblomsproduktion ofta är höga med 
långa stjälkar (Benzakein 2017), se exempel på stöd i figur 1.  

Benzakein (2017) rekommenderar att odlingsbäddarna har en bredd på 120 cm för 
att kunna hantera och ta hand om plantorna, men framför allt vid skörd för att nå 
blommorna som ska skördas. Dole (2021) rekommenderar istället att odlings-
bäddarna håller en något smalare bredd 75-120 cm för att enklare också kunna 
utföra förebyggande växtskyddsarbete. Att odla i upphöjda bäddar har sina fördelar; 
att jorden värms upp lättare på våren vilket gynnar rotsystemen men det ger också 
bättre dränering. Snittblommor trivs bäst i full sol med vindskydd för att hindra 
blåst, men inte för inneslutet för att gynna svampangrepp (Dole 2021). 

 

Resultat 
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Figur 1. Plantstöd för Rävsvans (Amaranthus caudatus) i odlingsbädd 
 
Majoriteten av respondenterna odlade snittblommor på små arealer, i fasta 
odlingsbäddar med hjälp av handredskap. Odlare 2 odlade också i odlingsbäddar 
men som lades upp nya inför varje säsong med traktor och Odlare 3 bedrev odling 
på större arealer i ett radodlingssystem för blommorna tulpan (Tulipa gesneriana) 
och gladiol (Gladiolus × hortulanus) och använde traktor med lök- och potatis-
sättare för plantering. Lökarna sattes i två rader och hjulspåren från traktorn 
användes som gångar. Flera av de andra respondenterna odlade också tulpaner i 
sina fasta bäddar, medan andra odlade dem på andra ställen som i rabatter, 
odlingslådor eller i backar i kallväxthus. En sammanställning över vilket 
odlingssystem som respondenterna använde finns att se i tabell 2. 

 

Tabell 2. Odlingssystem som användes av respondenterna 
Respondent Odlingssystem Odlingsareal 

kvm 
Annueller Perenner Lök/ 

Knöl 

Odlare 1 Fasta odlingsbäddar 700 X X      X 
Odlare 2 Odlingsbäddar 1 500 X   
Odlare 3 Radodling 10 000 X X X 
Odlare 4 Fasta odlingsbäddar 2 000 X X X 
Odlare 5 Fasta odlingsbäddar 500 X X X 
Odlare 6 Fasta odlingsbäddar 200 X X X 
Odlare 7 Fasta odlingsbäddar 700 X X X 
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Majoriteten av respondenterna odlade även perenner, men ofta i en annan del av 
odlingen för att de tyckte att det var svårt att ha fleråriga växter på samma plats som 
de ettåriga växterna när plantering och rensning skulle ske. Odlare 2 odlade varken 
perenner eller lökar och knölar eftersom det inte passade in i odlingssystemet. 
Odlare 4 kunde däremot se att fördelen med att odla i fasta bäddar var att just 
perennerna kunde stå vid annuellerna när inte marken skulle plöjas inför varje 
säsong. Genom att marken runt omkring de perenna plantorna odlades av annueller 
stördes skadedjur som sork som tidigare hade ätit av perennernas rötter när de var 
planterade på en egen plats. 

Jordstruktur 
En bra jord är viktig vid all typ av odling för att få en hög avkastning (Rölin 2015). 
Enligt Dole (2021) gynnas jorden av att organiskt material tillförs odlingsbäddarna. 
Det organiska materialet bidrar till att bygga markstruktur och beroende av vilken 
kol/kväve-kvot materialet har påverkas hur snabbt materialet omsätts. Gödsel, 
gräsklipp och kompost omsätts snabbt och ger kväve medan halm och träflis 
omsätts långsamt och därmed lagrar kväve samt bidrar med mull på sikt (Ögren & 
Rölin 2021). Även levande material kan växa i bäddarna, antingen som bottengröda 
eller fånggröda över vintern (Dole 2021). Hög mullhalt i jorden är gynnsamt för 
den biologiska aktiviteten i jorden och förbättrar användningen av växtnäring samt 
förbättrar jordens vattenhållande förmåga (Ögren & Rölin 2021; Dole 2021). All 
bearbetning av jorden ökar omsättningen och minskar således mullhalten och 
därmed också mikrolivet (Rölin 2015).  

Majoriteten av respondenterna hade valt att odla i fasta odlingsbäddar för att störa 
jorden så lite som möjligt för att därmed gynna mikrolivet. Av de respondenterna 
som odlade i fasta odlingsbäddar var det vanligt att täckodla med organiskt material 
som halm, gräsklipp och fårull. Odlare 6 framhöll specifikt att täckodling användes 
som en strategi för att berika jorden för att skapa en levande jord.  

Flera av respondenterna framhöll att jorden och markstrukturen var inget som 
utgjorde något problem och en del av dem menade att de inte hade odlat på ytan så 
länge. Odlare 2 trodde att de inte hade så många problem med jorden då det hade 
bedrivits ekologisk odling på gården sedan 1980-talet och de hade alltid arbetat 
förebyggande med en lång växtföljd och vallavbrott. Rölin (2015) menar att ett 
flerårigt vallavbrott är mycket gynnsamt för markstrukturen då marken vilar från 
bearbetning. 

Näring 
I snittblomsproduktion är det viktigt att varje planta kan ge flera kvalitativa stjälkar 
för en bra avkastning och lönsamhet. För att plantan ska orka producera nya stjälkar 
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under hela säsongen utan att tappa i kvalitet är det viktigt att tillsätta näring (Dole 
2021). Ett jordprov som exempelvis Spurwayanalys kan ge värdefull information 
om vilken mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden och därmed vad som 
behöver tillföras (Benzakein 2017; Dole 2021; Ögren & Rölin 2021). Utöver att 
analysera jordprovet och tillsätta de näringsämnen som saknas rekommenderar 
Dole (2021) en bra grundgödsling, gärna med näringsrikt organiskt material som 
förbättrar jordstrukturen, inför plantering. Odlare 1 odlade sin första säsong på ny 
arrenderad mark 2021 och hade anlagt sina bäddar med inköpt matjord och 
välbrunnen hästgödsel och hade en plan på att fortsätta mata jorden med hästgödsel 
inför kommande säsong. 

Efter plantering i takt med att plantorna växer bör näring fyllas på under säsongen 
(Dole 2021). Kompletterande näring kan tillföras på flera sätt beroende på 
odlingssystem; pelletsform, flytande via bevattningen eller via organiskt material. 
Av de respondenterna som täckodlade var det vanligt att tillsätta gräsklipp som 
täckmaterial på odlingsbäddarna. Gräsklipp är rikt på kväve och omsätts snabbt till 
tillgänglig näring för plantorna (SLU 2019). I vårt klimat där odlingssäsongen är 
relativt kort bör dock näring tillföras med försiktighet för inte bidra till övergödning 
(Dole 2021). Vissa blomsterarter som odlas på friland, exempelvis Rosenskära 
(Cosmos Bipinnatus), är känsliga för mycket kväve och får svårt att blomma om de 
får för mycket näring (Wendelbo 2022). 

I grönsaksodling används ofta växtföljd för att optimera näringsförsörjningen. 
Vissa grödor kan bidra med näring till nästa gröda genom att skörderester lämnas 
kvar (Rölin 2015). I blomsterodling så skördas ofta endast blomstjälkarna vilket 
gör att mycket av plantan är kvar i marken och kan bidra med organiskt material 
och näring till nästa säsong under förutsättning att det inte fraktas bort från 
odlingen. Flera av respondenterna i studien använde det överblivna växtmaterialet 
som täckmaterial på odlingsbäddarna eller myllade ned det i jorden efter att 
plantorna blivit slutskördade. Enligt Ögren och Rölin (2021) är nermyllade 
växtrester och kvarlämnad rotmassa viktigt för att ge jordstruktur och ökad 
mullhalt, men kan också innebära en risk att jordburna sjukdomar ökar. 

Ogräs 
Ogräs är ett bekymmer i alla typer av frilandsodlingar och det är ett tidskrävande 
arbete att rensa bort (Dole 2021). Ogräs konkurrerar med den odlade plantan om 
både näring, vatten och ljus, vilket kan resultera i sämre kvalitet och lägre 
avkastning. Enligt Dole (2021) kan en stor mängd ogräs även ge svårigheter i 
skördemomentet samt göra det svårare att upptäcka skadeproblem. Rölin (2015) 
menar att ogräs ofta trivs med vissa typer av grödor och att växla odlingsplats gör 
att risken för att ogräset ska uppförökas minskar. I jorden finns en stor fröbank av 
vilande ogräsfrö och enligt Ringqvist (2018) bör man undvika att jordbearbeta för 
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att inte röra upp fröna till ytan och få dem att gro. Fasta odlingsbäddar med minimal 
jordbearbetning kan därför vara en strategi i ogräsarbetet, dock menar Ringqvist 
(2018) att vid problem med rotogräs kan resultatet bli det motsatta. 

I blomsterodling med stora plantor och känsliga blommor krävs ett annat 
tillvägagångssätt än vad som kan användas vid frilandsodling av grönsaker, där 
användning av harv är vanligt. Förutom handrensning kan blomsterodlare använda 
sig av marktäckning av olika slag. Inledningsvis är det viktigt med att planteringen 
sker i ogräsfria odlingsbäddar som sedan täcks med markduk för att hindra ogräset 
från att utvecklas (Dole 2021). Benzakein (2017) använde markduk med hål för 
plantorna i alla odlingsbäddar men menar att det även är möjligt att täcka med 
organiskt material.  

Flera av respondenterna använde marktäckning med organiskt material, som 
gräsklipp, halm och fårull, för att hindra ogräs och Odlare 1 och 5 såg även fördelar 
med att täckodlingen var gynnsam för markfukten vilket gav en besparing på 
bevattning. Beroende på val av organiskt material vid marktäckning krävs olika 
tjocka lager, exempelvis gräsklipp 5-8 cm; fårull 10 cm och om det tillgodoses så 
ger materialet ett väldigt effektivt ogrässkydd (SLU 2019). Om organiskt material 
används bör hänsyn tas till materialets kol/kväve-kvot för att inte riskera att de 
nedbrytande mikroorganismerna använder det tillgängliga kvävet som även 
plantorna behöver (SLU 2019). Används material som halm, bark eller löv bör även 
kväverikt material tillsättas eller tillskott av annat gödningsmedel ges. 

Snittblommor på friland 
I intervjun fick respondenterna svara på vilka sorter som dominerade i deras odling 
och eftersom många odlar småskaligt med självplock som försäljningskanal så 
odlades en stor bredd av blommor för att erbjuda mångfald och variation. De 
sorterna som respondenterna odlade går in under definitionen specialty cut flowers 
som enligt Armitage (1992) innefattar alla snittblommor som inte är rosor, nejlika 
och krysantemum. Armitage (1992) menar vidare att för lokal frilandsproduktion 
och är det specialty cut flowers som är vanligast.  

På frågan vilka arter som dominerade i respondenternas odlingar var svaren 
samstämmiga och exempelvis solros (Helianthus annuus) odlades av alla. Andra 
dominerande arter var dahlia (Dahlia x pinnata), rosenskära (Cosmos bipinnatus), 
tulpan (Tulipa gesneriana), zinnia (Zinnia elegans) och lejongap (Antirrhinum 
majus). Figur 2 visar ett ordmoln över de arter som respondenterna ansåg dominera 
hos dem. Det var dessutom vanligt att odla flera olika sorter inom varje art. När 
valet görs av vilka sorter som ska odlas är det viktigt att dels analysera vad 
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marknaden efterfrågar men kanske ännu viktigare att odla sorter som passar i 
odlingsmiljön och klimatzonen (Armitage 1992). 

 

Figur 2. Ordmoln med de dominerande arterna i respondenternas odlingar. 
 

Nedan följer en djupare presentation av ett urval av de snittblommorna som odlades 
av respondenterna; solros (Helianthus annuus), lejongap (Antirrhinum majus), 
dahlia (Dahlia x pinnata), lejongap (Antirrhinum majus), luktärt (Lathyrus 
odoratus), sommaraster (Callistephus chinensis) och tulpan (Tulipa gesneriana).  
Arterna beskrivs utifrån att de odlas på friland och vilket behov de har och möjliga 
skadeproblem, samt respondenternas erfarenheter av att odla dem. Förutom de som 
presenteras nedan odlades flera sorter från växtfamiljen Asteraceae som exempelvis 
Rosenskära (Cosmos bipinnatus), Ringblomma (Calendula officinalis) och 
Sommarrudbeckia (Rudbeckia hirta var. pulcherrima). Flera av respondenterna 
odlade också sorter ur Apiaceae-familjen som Slöjsilja (Ammi majus) och 
Blomstermorot (Daucus carota), samt flera arter prydnadsgräs ur växtfamiljen 
Poaceae.  

Solros 
Solros (Helianthus annus) odlades hos alla respondenterna. Den är populär även 
hos konsumenterna och är enligt Faust och Dole (2021b) en av de tjugo mest sålda 
blommorna på en av de stora auktionerna i Holland. Solrosen är en annuell som 
tillhör familjen Asteraceae och finns i en mängd färger samt både höga och låga 
sorter (Faust & Dole 2021b). Odlare 3 rekommenderade starkt att använda en 
pollenfri hybridsort för snittblomsodling, för att undvika att pollenet faller av 
blomman vid skörd eller hemma hos konsumenten. Enligt Faust och Dole (2021b) 
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använder de flesta producenterna i världen pollenfria sorter till snittblomma.  
Odlare 1 rekommenderande att välja en sort med ”behändig höjd” för att nå upp att 
skörda och möjliggöra för självplock, då vissa sorters solrosor kan bli upp emot 4 
meter höga om de trivs.  

Odla 
Solrosen trivs i ett soligt läge och växer bäst vid en temperatur av 18–24 grader 
varmt (Faust & Dole 2021b). På grund av sin starka tillväxt har solrosen ett stort 
näringsbehov och förutom en bra grundgödsling behöver den näringstillskott under 
säsongen (Wendelbo 2022). Solrosen kräver mycket vatten och får små blommor 
och korta stjälkar vid för lite bevattning (Faust & Dole 2021b). 

Solrosen går att direktså, men då fröerna även är populära hos fåglar (Wendelbo 
2022) är det många odlare som förkultiverar solros och då framför allt de dyrare 
hybridsorterna. Ofta odlas sorter som ger en stjälk per planta för engångsskörd och 
då behöver sådden upprepas 1-3:e vecka för att få en längre skördeperiod (Faust & 
Dole 2021b; Armitage 1992).  

Skadeproblem 
Solrosen drabbas framför allt av bladmögel (Plasmopara halstedii) och mjöldagg 
(Erysiphe cichoracearum) på bladen, men det finns resistenta sorter att odla (Faust 
& Dole 2021b). Ofta är det de äldre bladen som drabbas och eftersom de bladen tas 
bort vid skörd behöver inte avkastningen minska på grund av angrepp (Faust & 
Dole 2021b). Odlare 3 hade upptäckt angrepp av vad som troddes vara gråmögel 
(Botrytis cinerea) på solros i sina odlingar och valde att byta växtplats på solrosorna 
från år till år.  

Dahlia  
Dahlia (Dahlia x pinnata) är enligt intervjustudien populär hos blomsterodlarna och 
alla respondenterna utom Odlare 2 hade den i sina odlingar. Enligt Odlare 7 är den 
även populär hos konsumenter och florister då den är svår att importera eftersom 
den inte är tålig för transport och därför sällan finns i blomsterhandeln.  

Dahlia tillhör växtfamiljen Asteraceae och finns i en stor variation av sorter och 
enligt Svenska Dahliasällskapet (2022) finns minst 55 000 sorter registrerade och 
därtill antagligen en mängd sorter i privata trädgårdar som ej är registrerade. 
Sorterna finns i en mängd olika former och färger, med både enkla och fyllda 
blommor (Wendelbo 2022) och för att hålla i ordning de olika sorterna klassificeras 
de efter storlek på blomma, färg och form (Svenska Dahliasällskapet 2022). Det 
finns 16 olika formgrupper (Svenska Dahliasällskapet 2022) där Dekorativ-
gruppen, och Pompom-gruppen är vanligast som snittblommor (Trygg 2001). Bra 
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som snittblomma räknas de höga sorterna som har stabila stjälkar. Dahlia blommar 
från juli tills frosten kommer. 

Odla 
Dahlia trivs på en varm och solig plats, men har inga speciella krav på jord. 
Plantorna blir ofta stora och sätter många blommor och på grund av den stora 
tillväxten kräver dahlia riklig och jämn bevattning. Tungelstedt på Svenska 
Dahliasällskapet (2013) rekommenderar en bra grundgödsling innan plantering och 
sedan påfyllnad ett par gånger under säsongen. Ett skyddat läge gör att de stora 
plantorna blir stabilare och inte riskerar att brytas vid blåsigt väder se figur 3 (Dole 
2021).  

 

Figur 3. Dahliaodling i Skåne. Vindskyddsnät skyddar mot starka vindar. 
 
Dahlia är inte fröäkta och förökas därför ofta med knöl som behöver grävas upp 
inför vintern och förvaras frostfritt (Wendelbo 2022). Sortäkta knölar går att köpas 
in och planteras ut. När de tas upp inför vintern kan de delas och varje liten knöl 
med ett ”öga” kan bli en ny planta inför nästa säsong (Shilkova & Friman 2013). 
Några av blomsterodlarna i studien frösådde dahlia som komplement till de sortäkta 
knölarna men Odlare 5 hade bara dahlia från frö för att undvika hanteringen med 
knölarna under vintern. 

Skadeproblem 
Flera av respondenterna vittnar om problem med sniglar och framför allt den 
spanska skogssnigeln (Arion vulgaris) som älskar de späda dahliaplantorna på 
våren, vilket bekräftas av Tungelstedt (2013). Rekommendationen är att om det 
finns stora problem med sniglar i odlingen så bör dahliaknölarna förodlas innan 
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utplantering, då stora plantor är mindre känsliga än de små för snigelangrepp 
(Tungelstedt 2013).  

Dahlia kan drabbas av knippebakterios vilken orsakas av bakterien (Rhodococcus 
fascians) och ger upphov till en abnorm tillväxt vid stambasen (Pettersson & 
Åkesson 2011). Flera av respondenterna hade sett knölar som var smittade av 
knippebakterios på inköpta knölar eller på knölar i den egna odlingen. 
Knippebakterios sprids via jorden och växtmaterial, som knöl och frö (Pettersson 
& Åkesson 2011). För att undvika knippebakterios behövs ett bra förebyggande 
arbete och friskt växtmaterial. Smittat växtmaterial bör brännas och hygienen är 
viktig vid moment som delning av knölarna för att inte sprida smittan (Putnam & 
Miller 2007). I realiteten är det svårt att undvika smitta helt då smittan kan vara 
latent i jord och växtmaterial i många år och det är en stor mängd arter som är 
vanliga i snittblomsodling som är värdväxt för bakterien (Putnam & Miller 2007). 
Odlare 1 hade sett en ökning av smittade knölar av inköpt växtmaterial och menade 
att det antagligen berodde den stora efterfrågan på dahlia. 

Dahlia kan också drabbas av olika mosaikvirus som exempelvis Dahlia-
mosaikvirus (Dahlia mosaic caulivirus (DMV)) och gurkmosaikvirus (cucumber 
mosaic virus (CMV)) som båda två ger gula missfärgningar längs med bladnerverna 
(Pettersson & Åkesson 2011). Även virussjukdomarna överlever i de övervintrade 
knölarna, men kan också spridas via bladlöss. Åtgärder för att minska angrepp av 
virus i blomsterodlingen är att ta bort angripna plantor och slänga knölen av en 
angripen planta för att undvika vidare spridning (Pettersson & Åkesson 2011). 

Även svampinfektioner förekommer hos dahlia och kan ge upphov till bland annat 
fläcksot (Entyloma dahliae). Det finns motståndskraftiga sorter inom Pompom-
gruppen medan sorter i Kaktus-gruppen är mycket känsliga för fläcksot (Pettersson 
& Åkesson, 2011). Svampen kan övervintra i växtrester och därför rekommenderas 
att byta odlingsplats från år till år. Fläcksot förekommer även på ringblomma 
(Calendula officinalis) vilket gör att det bör beaktas i en växtföljdsplanering 
(Pettersson & Åkesson, 2011). 

Lejongap 
Lejongap (Antirrhinum majus) är egentligen en perenn som kan övervintra under 
riktigt milda vintrar, men i Sverige odlas den oftast som annuell (Wendelbo 2022). 
Lejongap finns i många varianter, men det är sorter med riktigt långa stjälkar som 
passar för snittblomsproduktion (Benzakein 2017). Rogers (1992) beskriver också 
att många av de sorter som passar till snittblomsproduktion är F1-hybrider, det vill 
säga en framtagen korsning mellan sorter med önskade gener. Lejongap tillhör 
växtfamiljen Plantaginaceae och namnet kommer av att själva blomman liknar ett 
gap när den öppnar sig (Mehmood et al. 2013).  
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Många av respondenterna odlade lejongap som uppstickare i buketter och för dess 
stora färgvariation. Plantorna ger dessutom många blommor per planta vilket gör 
den värdefull i snittblomsodlingen (Benzakein 2017). Lejongap håller 7-10 dagar i 
vas vid rätt behandling efter skörd (Benzakein 2017), dock menar Rogers (1992) 
att den är känslig för transport och därför passar bäst för lokal produktion. 

Odla 
Lejongap är härdig och tål kalla temperaturer vilket gör att den går att så tidigt på 
våren för tidigare blomning. Fröna som är väldigt små är ljusgroende och ska inte 
täckas med jord (Wendelbo 2022). Med fördel kan plantorna toppas för att grena 
sig och ge fler stjälkar. De höga sorterna som används i snittblomsproduktion 
behöver ofta stöd för att inte välta (Benzakein 2017).  

Lejongap är anspråkslös vad gäller odlingsbetingelserna, men behöver ändå lite 
tillskott av näring under säsongen för att få en bra tillväxt och långa stjälkar (Rogers 
1992). Den är ursprungligen en långdagsväxt även om förädling har skapat sorter 
som trivs med kortare dagar för vinterproduktion i länder med varmare klimat än i 
Sverige. Långa dagar ger tidigare blomning (Rogers 1992), vilket borde gynna 
svensk frilandsproduktion. Enligt Nyman (2008) fungerar även lejongap att 
förlänga säsongen med vid odling i tunnelväxthus. 

Skadeproblem 
Lejongap är främst utsatt för olika svampsjukdomar, där lejongapsrost som orsakas 
av svampen (Puccina antirrhini) är den allvarligaste (Pettersson & Åkesson 2011). 
Det enda sättet att undvika lejongapsrost är att välja att odla resistenta sorter 
(Pettersson & Åkesson 2011), vilket ofta F1-hybriderna som är framtagna för att 
användas vid snittblomsproduktion är (Rogers 1992). Enligt Rogers (1992) är 
lejongap även utsatt för gråmögel (Botrytis cinerea) som kommer framför allt i 
fuktigt klimat. För att förebygga angrepp av gråmögel kan fuktig miljö undvikas 
genom bevattning underifrån och att låta plantorna stå luftigt. Angripna plantor bör 
tas bort genast för att minska spridningen (Johansson 2009).  

Luktärt 
Luktärt (Lathyrus odoratus) tillhör växtfamiljen Fabaceae och kännetecknas av den 
underbara doften. Äldre sorter doftar mer än många av de moderna sorterna som är 
framtagna för att med fördel producera långa stjälkar (Wendelbo 2022). Luktärt är 
inte så vanlig i den storskaliga snittblomsproduktionen på grund av dess korta 
hållbarhet efter skörd, men också då den är känslig för transport (Elhindi 2012). 
Men i den småskaliga snittblomsodlingen är den populär och flera av 
respondenterna odlar den för snitt. På grund av sin känslighet lämpar den sig bäst 
för direktförsäljning på den lokala marknaden (Elhindi 2012). Benzakeins (2017) 
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erfarenhet är att luktärten håller upp till 4-5 dagar efter skörd och om 
blomsternäring tillsätts, någon dag extra. Luktärt är väldigt produktiv och desto fler 
blommor som skördas, desto fler nya kommer (Wendelbo 2022).  

Odla 
Luktärt rekommenderas att förkultiveras på våren, dels för att få en tidig blomning 
och dels för att fröna kan ätas upp av fåglar. De små plantorna är härdiga och tål 
minusgrader och det räcker alltså med en varmare grotemperatur och sedan kan de 
flyttas ut för att fortsätta växa till (Wendelbo 2022). Luktärt är näringskrävande och 
vill ha mycket vatten för att blomma rikligt (Wendelbo 2022). Luktärten är en 
klätterväxt och kräver stöd vid odling (Benzakein 2017). Odlare 5 använde luktärt 
på spaljé för att förbättra sitt mikroklimat i de övriga odlingsbäddarna genom att 
använda den som läplantering. 

Skadeproblem 
Förutom en del skadedjur som ärtbladlus (Acyrthosiphon pisum) och rapsbagge 
(Meligethes aeneus), så är det främst svampsjukdomar som angriper luktärt 
(Pettersson & Åkesson 2011). Det är svampar inom släktena Pythium spp., Phoma 
sp., Chalara elegans och Fusarium spp., som ger upphov till sjukdomar som 
exempelvis vissnesjuka. Flera av svamparnas sporer övervintrar i jorden i flera år 
och andra arter inom växtfamiljen Fabaceae kan agera värdväxt (Pettersson & 
Åkesson 2011). Fuktigt runt plantan och kall jord på våren ökar risken för angrepp 
vid uppkomst och därför kan det vara fördelaktigt att förkultivera luktärt. Åtgärder 
som kan göras för att förhindra svampsjukdomar är att byta odlingsplats från år till 
år. Då många svampar kan överleva länge i jorden som vilsporer bör inte Fabaceae 
odlas oftare än vart sjätte år på samma ställe (Pettersson & Åkesson 2011). 

Sommaraster  
Sommaraster (Callistephus chinensis) är en uppskattad annuell som passar bra som 
snittblomma med sin stora blomma och goda hållbarhet efter skörd (Wendelbo 
2022). Enligt Dole (2021) håller den upp till två veckor efter skörd. Det finns sorter 
med både enkla och fyllda blommor, men vanligtvis är det de fyllda sorterna som 
odlas som snittblomma (Wendelbo 2022). 

Odla 
Sommaraster är senblommande och först i augusti blommar de bra här på våra 
breddgrader. Enligt en studie av Kaushal et al. (2014) som utfördes i Indien visade 
att utvecklingstiden för sommaraster varierar mellan 105-123 dagar, vilket är 
liknande som beskrivs av Nyman (2008) som anger en utvecklingstid på 100 dagar. 
Sommarastern bör därför förkultiveras i mars/april för att få en säker blomning. 
Sommaraster är en långdagsväxt vilket innebär att för tillväxt och blomning kräver 
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den minst 14 timmars dagsljus (Nyman 2008). Den första blomman är den finaste 
och även om det kommer flera sidoblommor kan det vara bra att så i flera 
successioner för att kunna skörda under längre tid (Wendelbo 2022). Sommarastern 
bör odlas i full sol och vill ha mycket näring. 

Skadeproblem 
Astersjuka är en allvarlig svampsjukdom som orsakas av svampen Fusarium 
oxysporum f.sp. callistephi vilken gör att plantorna vissnar och dör (Pettersson & 
Åkesson 2011). Några av respondenterna upplevde oro över just den här sjukdomen 
och Odlare 5 avstod helt från att odla den delvis på grund av oro för astersjuka. 
Odlare 4 hade tidigare erfarenhet av astersjuka från en annan odling och hade sedan 
dess varit mycket noga med att byta växtplats på sommaraster för att undvika den 
upplevelsen igen. Svampen övervintrar i växtrester, men kan också finnas i jorden 
och till och med i frön. För att undvika sjukdomen kan resistenta sorter väljas och 
eftersom svampen inte tål högt pH kan kalk tillsättas vid plantering (Pettersson & 
Åkesson 2011). Att byta odlingsplats för astern år till år kan minska risken för 
angrepp och den bör då inte odlas på samma plats mer än vart 4-5 år enligt Nyman 
(2008). Odlare 4 tyckte att det till och med kunde vara gynnsamt att helt avstå från 
att odla sommaraster under några säsonger för att undvika att astersjuka får fäste.  

Sjukdomen Aster yellow verkar enligt utländsk litteratur vara det största skade-
problemet för sommaraster, men även för många andra blommor som odlas för snitt 
(Muñoz et al. 2021). Sjukdomen orsakas av fytoplasma (Åhman 2000) som liknar 
bakterier men saknar cellvägg (Pettersson & Åkesson 2011). Fytoplasma lever i 
växternas silrör och smittar därför inte med jorden, men däremot har insekter som 
stritar och bladloppor visat sig vara smittbärare (Åhman 2000). Symptom på Aster 
yellow är dvärgväxt, ökad förgrening, klena stjälkar och missformade blommor 
som omvandlas till blad (Muñoz et al. 2021). Enligt Åhman (2000) går sjukdomen 
på många växtslag och är främst ett stort problem i USA, i Sverige har man sett 
Aster yellow på sädesslagen. Muñoz et al. (2021) rekommenderar att se till att 
skydda plantorna från smittbärande insekter genom att exempelvis täcka plantorna 
med fiberduk vid utplantering. 

Det finns en del skadedjur som angriper sommaraster, så som liten plommonbladlus 
(Brachycaudus helichrysi) som kan vara svårbekämpad. Även skinnbaggar och 
fjärilslarver gillar sommarastern (Pettersson & Åkesson 2011).  

Tulpan 
Tulpan (Tulipa x gesneriana) är en vårblommande lökväxt och är mycket populär 
som snittblomma i den tempererade zonen världen över. Enligt Faust och Dole 
(2021b) är tulpanen en av de mest sålda blommorna på de stora auktionerna i 
Holland och också en av de vanligaste producerade snittblommorna i USA enligt 
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en undersökning 2019. Även majoriteten av respondenterna i den här studien hade 
tulpaner i sina odlingar och för Odlare 3 var det tulpanodling som var insteget in i 
snittblomsodling. Respondenterna menade att de vårblommande lökarna är ett bra 
sätt att förlänga försäljningssäsongen på, vilket är gynnsamt eftersom säsongen är 
relativt kort här i Sverige. Tulpanen anses vara lönsam då den är lättskördad och 
har en bra hållbarhet efter skörd (Armitage 1992). 

Tulpan tillhör växtfamiljen Liliaceae och det finns flera olika grupper av tulpaner 
som beskriver blommans form och blomningstid. De vanligaste i snittbloms-
produktion är de sorter med dubbla blommor och de högre sorterna som Darwin- 
och Triumph-grupperna (Faust & Dole 2021b). Flera av respondenterna kunde 
bekräfta att de maffiga dubbelblommande tulpanerna var mer populära hos 
konsumenterna än de enkelblommande. 

Tulpanen är en perenn men får betraktas som annuell i kommersiell snittbloms-
odling (Armitage 1992). Många hybridsorter är framtagna för att producera en stor 
och magnifik blomma, vilket gör att de ofta inte återkommer även om löken får stå 
kvar. Dessutom påverkas kvaliteten och de återblommande sorterna blir sämre efter 
hand (Faust & Dole 2021b), vilket kan bero på att för mycket av bladmassan som 
ska ge energi tillbaka till löken tas bort vid skörd. Respondenterna i studien 
skördade oftast tulpanen med lök för få tillräcklig stjälklängd samt bästa hållbarhet 
efter skörd. 

Odla 
Största andelen av tulpanodling för snitt sker i växthus där lökarna drivs i backar 
(De Hertogh 1992), men Faust och Dole (2021b) menar att hos de lokala odlarna 
produceras även tulpaner på friland. Av respondenterna i den här studien odlade de 
flesta tulpan på friland. Enligt Benzakein (2017) trivs tulpanen på de flesta jordar, 
men det är viktigt med bra dränering så att inte vatten blir stående och orsakar att 
löken ruttnar. Det är kanske framför allt viktigt att ta hänsyn till i vårt klimat med 
blöta vintrar i många delar av landet. Faust och Dole (2021b) menar att tulpaner har 
låga näringskrav eftersom löken har energi lagrad för att klara blomningen.  

Tulpanlökarna behöver en köldperiod för att få långa och fina stjälkar och för att 
sätta blomma (IBC u.å.). Vid odling på friland planteras löken på hösten innan 
tjälen kommer för att hinna rota sig och få en köldperiod för att sedan vakna till liv 
tidigt på våren (Benzakein 2017). Vid odling i bäddsystem eller i backar kan löken 
sättas mycket tätt, som visas i figur 4, dock ska lökarna ej röra vid varandra. Tätt 
planteringsavstånd ger många tulpaner på liten yta och gör att stjälkarna sträcker på 
sig (Benzakein 2017). 
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Figur 4. Tät plantering av tulpanlök i odlingsbädd. 
 

Skadeproblem 
Det finns många icke-parasitära skadeproblem hos tulpan som uppstår vid 
hanteringen av lökarna vilket senare kan påverka motståndskraften hos löken och 
kan ge skador som missbildade blommor (Pettersson & Åkesson 2011). Odlare 5 
hade erfarenhet av angrepp av mus vid drivning i kallväxthus och Pettersson och 
Åkesson (2011) beskriver att både mus och sork uppskattar tulpanlöken och det 
gäller att försöka hålla undan den genom fällor eller nät.  

Det som påverkar växtföljden är de flera svampsjukdomar som angriper tulpaner så 
som bland andra Botrytis spp., Fusarium f. sp. tulipae och Pythium spp. (De 
Hertogh 1992; IBC u.å.; Faust & Dole 2021b). De är jordburna och vid odling i 
backar rekommenderas att jorden steriliseras (Faust & Dole 2021b). På friland är 
det i stället viktigt med friskt växtmaterial och att byta växtplats från år till år 
(Pettersson & Åkesson 2011). Flera av respondenterna hade haft funderingar kring 
tulpanodling och växtföljd och många av dem hade också gjort åtgärder genom att 
byta växtplats mellan säsongerna. Odlare 3 applicerade en 4-årig växtföljd på 
tulpaner vilket också rekommenderas av Pettersson och Åkesson (2011). 

Planering av växtföljd 
Det finns flera faktorer att ta i beaktande vid planering av växtföljd i ett 
odlingsföretag; val av sorter och dess växtfamilj, potentiella växtsjukdomar, valt 
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odlingssystem och förväntad avkastning (Rölin 2015). Dessutom behöver hänsyn 
tas till hur stor odlingsyta som finns tillgänglig och hur den är planerad (Johnson & 
Toensmeier 2009). Hänsyn behöver även tas till att förutsättningarna för varje fält 
kan se olika ut i form av jordmån, bördighet och historik (Rölin 2015). I den 
småskaliga odlingen kanske det inte är något stort problem då odlingen ofta inte är 
större än ett fält och att odlingen sker i odlingsbäddar som alla har liknande 
förutsättningar. Dock hade Odlare 7 erfarenhet av att skillnader kan uppstå även 
inom en liten yta. Odlingsytan har två etager där jordstrukturen på det övre etaget 
är mycket luckrare än på det lägre, vilket Odlare 7 trodde berodde på att det lägre 
etaget tidigare hade markbearbetats kraftigt. 

Johnson och Toensmeier (2009) menar att det kan vara svårt att göra avvägningen 
mellan vilka sorter som ska odlas här och nu för kortsiktig lönsamhet och vad som 
behöver odlas för att bygga bördighet för framtida avkastning. Vissa sorter ger en 
bättre lönsamhet än andra, men för att behålla en hälsosam och motståndskraftig 
jord måste kanske sorter som inte ger samma avkastning ändå odlas (Johnson & 
Toensmeier 2009). I Holland som är kända för sina tulpanodlingar på friland 
används stora mängder insekticider och fungicider att bibehålla en hög avkastning 
(Rossing et al. 1997). Odlare 3 som även odlade tulpanlök utöver snittbloms-
odlingen hade märkt en stor skillnad på avkastning i Sverige gentemot förväntad 
avkastning i Holland, då många av bekämpningsmedlen som används i Holland inte 
är godkända i Sverige. Odlare 3 var därför noga med att byta växtplats från år till 
år för att inte uppföröka svampsjukdomar. Under 1990-talet genomfördes en studie 
som undersökte hur odlingssystemet på sikt kunde gå mot att bli mer hållbart genom 
att införa mellangrödor för att öka jordhälsan utan att minska lönsamheten (Rossing 
et al. 1997). Studien visade att det var möjligt och gav bra effekt, men att den långa 
traditionen av användning av kemiska bekämpningsmedel var svår att bryta och att 
det behövdes mer information om hållbar odling som gav fler incitament att byta 
strategi (Rossing et al. 1997). 

Vid planering av växtföljd i grönsaksodling är det vanligt att utgå från vilken 
växtfamilj grödan tillhör då många sjukdomar och skadedjur har flera värdväxter 
inom samma växtfamilj (Rölin 2015). Rölin (2015) menar vidare att en bra 
utgångspunkt är att utgå från den växtfamilj med det största arealbehovet och 
bestämma längden på växtföljden utifrån växtskyddssynpunkt. I bilaga 2 finns en 
sammanställning över de annueller som är vanliga att odla som snittblommor i 
Sverige och vilken växtfamilj de tillhör. Sammanställningen visar att Asteraceae är 
den dominerande växtfamiljen och det bör givetvis tas beaktande vid odlings-
planeringen. McGrath (2009) menar att det inte alltid är så enkelt då vissa 
sjukdomar har värdväxter i flera olika växtfamiljer och enligt Rölin (2015) är det 
därför viktigt att lära känna vilka sjukdomar som går på de arter som har valts. En 
del av de jordburna patogener, exempelvis Fusarium spp. som angriper en del arter 
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som är vanliga i snittblomsodling kan överleva många år i jorden och är därför svåra 
att komma åt med växtföljd (Pettersson & Åkesson 2011). Mc Grath (2009) menar 
ändå att om en växtföljd på 5-7 år appliceras, så bör inte svampsjukdomar och 
skadedjur kunna uppförökas till den grad att avkastningen påverkas. 

För många arter som används i snittblomsodling på friland finns rekommendationer 
om att växla växtplats från år till år (Dole 2021; Pettersson & Åkesson 2011), men 
tyvärr är det sällan specificerat vilken längd på växtföljd som rekommenderas. 
Tabell 3 visar de arter där det gått att få fram ett intervall i den litteratur som använts 
i studien. Enligt rekommendationen från Rölin (2015) om att utgå från den största 
växtfamiljen bör en snittblomsodling följa en minst 4-årig växtföljd för att undvika 
uppförökning av svampsjukdomar och följa en 6-årig växtföljd om luktärt odlas. 
Enligt McGrath (2009) bör länge odlingsuppehåll göras om någon av 
svampsjukdomarna får fäste i odlingen, vilket även Odlare 4 rekommenderade. Två 
av respondenterna odlade även grönsaker som en del av odlingsytan vilket gynnar 
längden på en eventuell växtföljd och möjligheten att rotera med fler växtfamiljer. 

 

Tabell 3. Sammanställning av arter med rekommendation om längd på växtföljd (Nyman 2008; 
Pettersson & Åkesson 2011) 
Art Vetenskapligt namn Familj Rekommenderad 

längd på växtföljd 

Luktärt Lathyrus odoratus Fabaceae 6 
Sommaraster Callistephus chinensis Asteraceae 4-5 
Tulpan Tulipa x gesneriana Liliaceae 4 
    

 

Många av respondenterna i studien odlade småskaligt på mindre ytor och ofta 
samplanterades flera arter i odlingsbäddarna. Odlare 6 var särskilt intresserad av att 
plantera blomstervävar med flera arter som planterades om varandra i samma 
odlingsbädd. Fördelarna var, förutom att plantorna kunde stödja varandra och täcka 
marken mot ogräs, även att de blev motståndskraftiga då vissa arter lockade till sig 
insekter som åt på en annan arts skadedjur. Sjukdomar kunde inte spridas lika 
snabbt eftersom det var långt till nästa värdväxt. Dock blir blomstervävar inte lika 
produktionseffektivt vilket ofta eftersöks i snittblomsproduktion (Dole 2021). Flera 
av de andra respondenterna odlade arterna i block i bäddarna, men eftersom själva 
odlingen är liten blir den biologiska mångfalden ändå stor. Carlsson (2014) 
bekräftar att vid indelning av ett stort fält i mindre delar med olika arter ger bättre 
möjligheter hindra uppförökning av skadegörare genom att gynna naturliga fiender.  
Rölin (2015) skriver att odlingssystem med samplantering har visat sig 
motståndskraftiga mot jordburna patogener, vilket då skulle kunna vara en 
kompletterande strategi till växtföljd. 
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Det är många faktorer att ta hänsyn till vid planering av växtföljd. I tabell 4 har ett 
försök gjorts att sammanställa en lista med faktorer att utgå ifrån vid planeringen 
inspirerad av Johnsons och Toensmeiers (2009) lista för grönsaksodling. 
Sammanställningen är listad med faktorer, dels utifrån växten som ska odlas och 
dels utifrån odlingsytans förutsättningar. I planeringen av en växtföljd är det viktigt 
att varje år dokumentera odlingsplaneringen samt resultatet för att kunna ta bra 
beslut inför kommande planeringar (Rölin 2015). En växtföljd är sällan en konstant 
plan utan i realiteten så görs en grov planering där detaljerna är föränderliga efter 
verklighetens förutsättningar. För varje år blir odlingsplaneringen mer och mer 
specifik men behöver fortfarande ha utrymme för flexibilitet (Ringqvist 2018). 
Rölin (2015) framhäver även vikten av att dokumentera eventuella skadeangrepp 
för att kunna utvärdera växtföljden efter hand. 

 

Tabell 4. Sammanställning av faktorer för växtföljd inspirerad av Johnson & Toensmeier (2009) 
Växt Odlingsyta 

Växtfamilj Odlingshistorik 
Efterfrågan Dräneringskapacitet 
Odlingssäsong Ogräs 
Växtskyddssynpunkt Skadedjur 
Ogräskonkurrens Sluttning 
Annuell eller perenn Solläge 
Direktsådd eller förodling Vindutsatthet 
Näringsbehov Jordmån 
Bevattning pH 
Plantavstånd Näringsstatus 
Skördetid  
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Inför arbetet hade det funnits funderingar och diskussioner kring växtföljd bland 
blomsterodlare och det var så tanken kom upp att göra en studie kring ämnet. I 
studien blev det också tydligt att det finns ett behov av att undersöka odlingsteknik 
och växtföljd i snittblomsodlingar i vårt klimat men hållbara metoder närmare. 
Flera av respondenterna hade funderingar kring växtföljd och hade en önskan om 
att göra ”rätt”, men då det inte finns mycket undersökt och sammanställt är det svårt 
för en odlare att veta hur man ska göra. De respondenter som hade utgångspunkt i 
grönsaksodling hade fler tankar kring växtföljd och en ambition att byta växtplats 
och för de som också bedrev grönsaksodling eller annan växtodling hade större 
möjligheter att applicera växtföljd med grönsaksodlingen inkluderad. 

De utländska studier som är gjorda tidigare utgår alla ifrån en storskalig produktion 
ofta i växthus och med kemiska bekämpningsmedel som växtskyddsstrategi och det 
går inte att omvandla till den småskaliga kontexten på friland. Det är kanske inte så 
konstigt att studierna har den vinkeln då det är där det ekonomiska värdet finns. För 
en mer hållbar produktion för framtiden, med snittblommor som odlas närmre 
konsumenten, behövs även den andra aspekten undersökas. Majoriteten av 
respondenterna som här får representera blomsterodlare i Sverige odlar på små areal 
och det har varit intressant att ta del av deras odlingsteknik och hur de planerar sina 
odlingar. De flesta odlade enligt ekologiska principer och många paralleller kan 
dras till den småskaliga grönsaksodlingen som växt fram i Sverige under det senaste 
decenniet. Syftet med produktionen behöver i första hand inte vara en hög 
lönsamhet utan en alternativ livsstil samt att odlaren vill medvetandegöra hur den 
globala snittblomsproduktionen ser ut och erbjuda ett alternativ. Många vill 
inspirera till ett lokalt och säsongsbaserat tänk även vid konsumtionen av blommor. 
I likhet med hur Drottberger et al. (2021) beskriver hur de småskaliga grönsaks-
odlarna behöver utveckla sina kunskaper genom att testa sig fram, genom praktik 
eller sociala medier ser situationen likadan ut för den småskalige blomsterodlaren. 

Studien visar att i de småskaliga frilandsodlingarna som finns i Sverige idag odlar 
en mångfald av blommor och många arter tillhör växtfamiljen Asteraceae. Det odlas 
ett komplement till de importerade sorterna och sorter som är känsliga för transport. 
Flera odlare vill erbjuda ett sortiment som väcker känslor och många av sorterna 
som odlades kan man hitta i mormors rabatter. Nästan alla respondenterna odlade 

Diskussion 
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ett liknande sortiment, dock hade några valt bort vårblommande lökväxter och 
knölar. Växtporträtten som gjordes i studien var ett urval av de mest odlade 
blommorna hos respondenterna och var menat som en fördjupning i odlingsteknik 
och växtskyddsproblematik. Tyvärr finns inte mycket skrivet om dessa specialty 
cut flowers utifrån ett småskaligt produktionsperspektiv på friland, men med 
erfarenheter från USA och Indien, samt med hjälp av populärvetenskaplig litteratur 
kunde en djupare presentation göras för några av blommorna som odlades. 
Majoriteten av respondenterna pratade också om värderingar som att gynna 
biologisk mångfald och att bygga jorden.  

Litteraturstudien visade att det finns flera aspekter av växtskydd vid odling av 
snittblommor och att åtgärder behöver tas för att undvika dem. Framför allt är det 
jordburna svampar som angriper blommor, vilket ger en försämrad kvalité och 
minskad avkastning. Flera av de jordburna patogenerna överlever länge i jorden 
(Pettersson & Åkesson 2011) och att applicera en längre växtföljd kan vara 
gynnsamt. Samtidigt är det intressant att många av blomsterodlarna samodlar på ett 
eller annat sätt genom att många arter odlas på relativt små ytor, som en trädgård 
som skalats upp. Det kan innebära att växtskyddsproblematiken inte blir så stor då 
naturliga fiender gynnas och sjukdomar får inte fäste att spridas i någon större 
omfattning. Detta bekräftar också Carlsson (2014) med att mångfald och variation 
gynnar växtskyddsarbetet och minskar ogrästrycket. 

Arbetet med både litteraturstudier och intervjustudie har kunnat anknyta till syftet 
och alla frågeställningarna har blivit besvarade. Studien har sammanställt vilka 
faktorer som behöver tas fram att skapa ett så bra underlag som möjligt för en 
blomsterodlare att kunna påbörja ett arbete med en växtföljdsplanering utifrån. 

Metoddiskussion 
Största delen av litteraturstudien har blivit hänvisad till utländsk litteratur och då 
framför allt ur ett amerikanskt perspektiv där både den inhemska produktionen är 
stor samtidigt som det finns en ökande import. USA är ett stort land och mycket av 
produktionen sker i nordöstra USA, samt i Kalifornien (Carlson et al. 1992) och har 
således annat klimat och dagslängd än vad vi har i Sverige och därmed beskrivs 
andra sorter än vad som är möjliga att odla här. Många vetenskapliga studier som 
gjorts i ämnet har utförts i Indien som har en stor inhemsk marknad med 
traditionella blommor, men har också en gigantisk potential att öka exporten av 
snittblommor (Faust & Dole 2021a). Indien har också ett väldigt annorlunda klimat 
jämfört med oss i Sverige vilket gör det svårt att dra paralleller. Svensk litteratur 
om snittblomsodling är äldre från 60-, 70- och 80-talen och har till viss del varit 
hjälpsam, men många råd kring växtskydd handlar om kemisk bekämpning med 
medel som idag är förbjudna. Trots att det här nästan framstår som att 



35 

litteraturstudierna har varit omöjliga så har ändå exempel kring odlingsteknik och 
sortbeskrivningar kunnat inhämtas. Jordbruksverkets publikationer för ekologisk 
grönsaksodling har också varit hjälpsamma och givit en övergripande förståelse för 
växtföljd. 

Mycket av den populärvetenskapliga litteraturen som använts i arbetet som 
exempelvis Floret Farm's Cut Flower Garden av Benzakein (2017) och Odla 
blommor av Wendelbo (2022) beskriver den småskaliga snittblomsodlingens 
utmaningar och de bidrar med egna erfarenheter om hur den kan bedrivas. 
Trovärdigheten är stor utifrån att författarna bidrar med sina perspektiv vilka är svår 
att ifrågasätta, men samtidigt är det just en erfarenhet och den som tar till sig tipset 
behöver själv utvärdera eftersom det inte har gjorts vetenskapligt kontrollerade 
försök. 

Intervjustudien gav ett axplock av blomsterodlarnas erfarenheter av odlingsteknik, 
planering och upplevda problem i deras snittblomsodlingar. Den semistrukturerade 
intervjutekniken fungerade väl och att analysera med hjälp tematisk analys gjorde 
det lättare att sortera resultatet och väva det samman med litteraturstudien. 
Svårigheter med att få tag på respondenter i början av arbetet gjorde att 
intervjuperioden drog ut på tiden och skapade en del stress, men i slutändan har alla 
intervjuerna verkligen bidragit till resultatet och varit värda att vänta på. Givetvis 
hade ett större antal respondenter i studien varit en fördel för att få in fler perspektiv 
och erfarenheter, men med hänsyn taget till arbetets storlek så får antalet ändå anses 
vara tillräckligt. 

Framtida studier 
Eftersom det finns väldigt lite studier gjorda för snittblomsodling i nordiskt klimat 
och tyvärr inte heller rådgivning angående snittblomsodling i Sverige tillgänglig är 
området väldigt intressant att undersöka vidare. Några studentarbeten som berört 
snittblommor har publicerats de senaste åren (Pålsson 2012; Strandh 2021) och 
dessa har framför allt berört lämpliga arter som skulle kunna odlas i Sverige. De 
skulle kunna fungera som utgångspunkt för att undersöka odlingsbetingelser och 
eventuella skadeproblem i vårt klimat, samt åtgärder som är tillåtna i Sverige. 

I den småskaliga odlingen och hos många av de respondenter som deltagit i studien 
har samplantering varit en strategi, dels för att utnyttja platsen effektivt, dels för att 
gynna biologisk mångfald. Det hade varit intressant att forska vidare på hur 
samplantering påverkar livet under marken med mikroorganismer och nyttodjur. 

Lokalodlade blommor i all ära, men mycket av växtmaterialet som frö och lök 
importeras. Finns det förutsättningar för en hållbar och närodlad produktion av 
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växtmaterial i Sverige för att göra hela kedjan lokalproducerad? Vidare är det 
intressant att undersöka klimatpåverkan på snittblommor, både den importerade 
snittblomman samt klimatpåverkan på den som odlas i Sverige med det importerade 
växtmaterialet inkluderat. 

Slutsats 
Växtföljd är ett viktigt redskap i det förebyggande växtskyddsarbetet och är ett 
hållbart och effektivt sätt att hantera många skadeproblem, i stället för att bekämpa 
när skadan redan är inträffad. För att som blomsterodlare påbörja sitt arbete med 
planering av växtföljd är det många faktorer som behöver vägas in och det 
viktigaste av allt; att planeringen utgår i från platsens förutsättningar och de växter 
som ska odlas. 
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För ett år sedan började jag odla snittblommor på min gård och genast kom många 
funderingar om det här med växtföljd och därför blev det naturligt att mitt 
examensarbete skulle beröra ämnet. Arbetet med att intervjua andra blomsterodlare 
och ta del av litteratur i ämnet har varit otroligt givande för mig och jag kommer att 
ta med mig mycket av det jag lärt mig in i mitt kommande yrkesliv. 

Jag vill rikta ett stort Tack till alla snittblomsodlare som tog sig tid att svara på mina 
frågor och delat sina erfarenheter av att odla snittblommor på friland i Sverige. 

Stort tack till mina handledare Sara Spendrup och Lotta Nordmark för era olika 
perspektiv på mitt arbete, samt all stöttning och pepp som har behövts. 

Tack till min mamma Carina Friberg för hjälpsam korrekturläsning av mitt arbete, 
jag hoppas att du har fått lära dig något nytt. Tack också för stöd och hejarop som 
definitivt behövts under den här perioden. 

Sist men inte minst Tack till min familj, Martin, Stella och Cornelia, för all ”ledig” 
tid som tagits i anspråk för att slutföra det här arbetet samt alla kramar som stöd i 
processen. Ni är mitt allt! 

Tack 
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Intervjuguide – Växtföljd i snittblomsodling  2022-02-06 

Datum:  
Medverkande:  
Tid: 
Samtidshändelse:  
 
Information om arbetet och intervjun: 

- Syftet med kandidatarbetet: är att undersöka hur växtföljd bör användas i 
odling av snittblommor på friland. 

- Bakgrund och problemformulering:  
o Från att snittblomsodling på friland och i växthus i princip 

försvunnit har sedan 3-4 år tillbaka kommit en ny våg av 
småskaliga odlare i reaktion på den globala blomstermarknaden 
med importerade snittblommor ofta odlade under svåra 
förhållanden. 

o I Sverige finns ingen litteratur kring odlingsteknik av blommor på 
friland och hos de rådgivande aktörerna (Hushållningssällskapet, 
Jordbruksverket, LRF Trädgård) finns ingen kunskap om området. 

o Vilka problem kan uppstå i en blomsterodling som kan stävjas 
genom att applicera en växtföljd? 

o Vilken verklighet möter de småskaliga blomsterodlarna? 
 
Praktiska saker: 

- Påminner om att vi spelar in (medgivande gjort i förväg).  
- Vi kommer att göra en skriftlig sammanfattning av samtalet med personen, 

denna korrekturläses så att vi har förstått allt korrekt.  
- Vi vill påminna om att personen hela tiden ska svara utifrån sin roll som 

blomsterodlare och den verksamhet man representerar. Dela med er av 
sådant som ni är bekväma med att dela med oss.  

- Intervjun tar ca 45 minuter 
- Intervjupersonen fick se exempel på frågor i förväg, samt kort 

sammanfattning av projektet. 
 

Syftet med intervjun:  
- Fånga in faktorer som kan vara av relevans för kandidatarbetets 

frågeställning. 
- Förstå hur din organisation/företag arbetar med dessa frågor (vad görs, vad 

vill ni göra, vad är realistiskt, hur kan forskningen bidra på bästa sätt).  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
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- Ge mig förståelse för vad som är viktigt för att jag ska söka efter rätt 
litteratur. 

 
Intervjun: 
Nu börjar intervjun. Inspelning börjar. 
 
Inledande frågor 

- Hur länge har du haft din blomsterodling? 
- Hur stor yta odlar du på? 
- Vilket odlingssystem använder du? 
- Antal sorter i odlingen? Vilka sorter dominerar? 
- Försäljningsstruktur 
- Vad har du för bakgrund? 

 
Huvudfrågor 

- Kan du berätta vilka faktorer som avgör hur du planerar odlingen? 
- Vilka är de största utmaningarna med att planera odlingen? 
- Har du upplevt problem i odlingen där det inte blivit som planerat? Tankar 

kring orsak? 
 
TEMA – områden som leder in på växtföljd. 

- Jordstruktur – Vilken jord odlar du på? 
- Näringsförsörjning – Vilka gödselmedel använder du? 
- Ogräs – Hur hanterar du ogräs? Är det något du odlar bara för att hantera 

ogrässituationen 
- Växtsjukdomar – virus, nematoder och svampar – Har du haft problem 

med växtsjukdomar? Odlar du sorter som har en enbart sanerande effekt? 
- Skadedjur – Vilka skadedjur finns i din odling? 

 
Övriga frågor 

- Vad tror du det är som avgör konsumentens val av blommor? 
- Har du sett en förändring sedan du började odla? 
- Hur ser du på odlingskunskapen i branschen? 
- Vilka hållbarhetsaspekter är viktiga för dig? 
- Vad tror du om odling av snittblommor på friland framöver? 
- Vilken forskning skulle du vilja se på området? 

 
Finns det någonting mer du vill tillägga i ämnet som inte blivit sagt? 
Tack! Jag tackar för din tid för intervjun. 
 
 
Jag berättar att jag kommer att skriva en sammanfattning av intervjun på c:a 2 A4-
sidor. Denna sammanfattning kommer jag att skicka till dig så att du kan läsa 
igenom och kommentera om jag har uppfattat det du sagt korrekt. 
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Sammanställning av annueller som passar för frilandsodling och dess växtfamilj 

Växtfamilj Art Vetenskapligt namn 

Amaranthaceae Rävsvans Amaranthus caudatus 
Apiaceae Blomstermorot Daucus carota 
Apiaceae Slöjsilja Ammi majus 
Apiaceae Tandpetarsilja Ammi visnaga 
Asteraceae Blåklint Centaurea cyanus 
Asteraceae Dahlia Dahlia x pinnata 
Asteraceae Jätteeternell Xerochrysum bracteatum 
Asteraceae Ringblomma Calendula officinalis 
Asteraceae Rosenskära Cosmos bipinnatus 
Asteraceae Solros Helianthus annuus 
Asteraceae Sommaraster Callistephus chinensis 
Asteraceae Sommarrudbeckia Rudbeckia hirta var. pulcherrima 
Asteraceae Solboll Pycnosorus globosus 
Asteraceae Solros Helianthus annuus 
Asteraceae Stort sammetsblomster Tagetes erecta 
Asteraceae Zinnia Zinnia elegans 
Brassicaceae Lövkoja Matthiola incana 
Caprifoliaceae Praktvädd Scabiosa atropurpurea 
Fabaceae Luktärt Lathyrus odoratus 
Lamiaceae Basilika Ocimum basilicum 
Lamiaceae Musselsyska Moluccella laevis 
Lamiaceae Salvia, flera Salvia spp. 
Malvaceae Sommarmalva Malva trimestris 
Onagraceae Clarkia Clarkia unguiculata 
Papaveraceae Vallmo, flera Papaver spp. 
Plantaginaceae Lejongap Anthirrhinum majus 
Plumbaginaceae Risp Limonium sinuatum 
Poaceae Harsvans Lagurus ovatus 
Poaceae Italienskt darrgräs Briza maxima 
Poaceae Jungfruhirs Panicum virgatum 
Polemoniaceae Sommarflox Phlox drummondii 
Ranunculaceae Jungfrun i det gröna Nigella damascena 
Verbenaceae Jätteverbena Verbena bonariensis 

   

Bilaga 2 – Växtfamiljer 
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Godkända självständiga arbeten (examensarbeten) vid SLU publiceras 
elektroniskt. Som student äger du upphovsrätten till ditt arbete och behöver 
godkänna publiceringen. Om du kryssar i JA, så kommer fulltexten (pdf-filen) 
och metadata bli synliga och sökbara på internet. Om du kryssar i NEJ, kommer 
endast metadata och sammanfattning bli synliga och sökbara. Även om du inte 
publicerar fulltexten kommer den arkiveras digitalt. Om fler än en person har 
skrivit arbetet gäller krysset för samtliga författare. Läs om SLU:s 
publiceringsavtal här:  
 
 

• https://www.slu.se/site/bibliotek/publicera-och-analysera/registrera-och-
publicera/avtal-for-publicering/.  

 
☒ JA, jag/vi ger härmed min/vår tillåtelse till att föreliggande arbete publiceras 
enligt SLU:s avtal om överlåtelse av rätt att publicera verk. 

 
☐ NEJ, jag/vi ger inte min/vår tillåtelse att publicera fulltexten av föreliggande 
arbete. Arbetet laddas dock upp för arkivering och metadata och sammanfattning 
blir synliga och sökbara. 

 

Publicering och arkivering  


