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et finns ett slags självklar progression i vårt boen-
demönster som generellt sett börjar med en liten 

lägenhet och slutar med en villa strax utanför stan. 
Båda typerna av boende har utan tvivel sina förde-
lar, och i den här artikeln skjuter vi in oss på en av 

villaägandets stora fördelar - trädgården.
Alla villor står parkerade på tomter av varierande 

storlekar, och precis som själva huset måste tomterna inredas på något 
sätt. Om du har köpt en lite äldre villa med en ganska uppvuxen tomt 
behöver du naturligtvis inte lyfta ett finger om du inte har lust, men det 
kan ändå vara roligt att sätta sin egen prägel på trädgården. Har du byggt 
eget eller köpt ett helt nytt hus är det inte osannolikt att du bara har en 
leråker eller stenhög till trädgård, eller i bästa fall en simpel gräsmatta. I 
sådana fall är det ännu viktigare att bry sig om trädgården, utemiljön är 
trots allt en ganska viktig del av själva husupplevelsen.

Planering – A och O
Så hur ska man tänka? Att planera och anlägga en trädgård behöver inte 
vara särskilt svårt, men det finns en hel del att tänka på och ett antal fäl-
lor att undvika. Vi har pratat med trädgårdsarkitekten Anna Skjönsberg 
på Garden by Anna för att reda ut begreppen, och hon vet exakt vilka 
misstag många gör.

– Det viktigaste är utan tvekan att planera sin trädgård noggrant. 
Jag har träffat många som börjat i fel ända och kommit hem från han-
delsträdgården med en laddning växter som inte riktigt passar in i 
trädgården. Ofta innebär detta att man slänger en hel del pengar i sjön 
eftersom växterna är ganska dyra och ibland inte överlever när de place-
ras på halvt ogenomtänkta ställen.

Det bästa tipset är alltså att övervinna impulsen att åka direkt till 
handelsträdgården och köpa växter – det finns nämligen en del arbete 
att göra innan du börjar med själva grävandet och planterandet. Börja 
med att beta av de stora frågorna som vilken stil du vill ha på trädgården, 
vad du själv gillar och inte minst vad du tänker använda trädgården till.

När det gäller stilen på trädgården är det bra att fundera lite över 

Tro inte att det räcker att bygga eller köpa ett 
snyggt hus, trädgården kräver också en hel del 
uppmärksamhet och arbete. Och det är bra att 

inte slarva – det är ju faktiskt husets största rum.

hur den kommer att passa med själva huset, men också hur omgivning-
arna ser ut. Vissa element i trädgården är ju mer eller mindre perma-
nenta, så det är inte alltid det lättaste att ändra på grejerna i efterhand. 
Därför är det ofta bra att undvika att haka på övergående trender – fun-
dera i stället över vad just du vill ha i din trädgård.

Tänk på läget
Trädgårdens läge bör ha en viktig betydelse för din planering. Det finns 
ingenting som säger att trädgården måste ligga i söderläge, men du bör 
anpassa planering och växtinköp efter tillgång till sol. Växter som kräver 
mycket sol – exempelvis blommande växter och köksträdgårdar – bör 
kanske undvikas om du satsar på en norrvänd trädgård med många höga 

Här är din 
trädgård
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träd som begränsar solinsläppet. 
Anna Skjönsberg framhåller också att det är viktigt 

att lägga upp en budget för trädgårdsanläggningen.
– Ja, många inser inte att trädgården kan bli en gan-

ska kostsam historia. Om du har köpt ett helt nytt hus 
med bara sten och lera på tomten kan det ofta röra sig 
om en stor investering, hur stor den blir beror ju givetvis 
på tomtens storlek och på vilken nivå man vill lägga sig. 
Den allra enklaste formen av trädgård med en gräsmatta 
och en enkel häck kan springa iväg och landa på 20 000-
25 000 kronor, och allt utöver detta kostar naturligtvis 
också pengar. Jag brukar räkna med cirka 15 procent 
av husets kostnad, vilket innebär att trädgården utan 
problem kan kosta ett par hundratusen kronor. Bara 
växterna för en hel trädgård kan hamna på över hundra-
tusen kronor.

Men även att göra om en befintlig trädgård kan kosta 
mycket pengar, också det beror givetvis på trädgårdens 
och tomtens skick och utformning. Här finns det några 
faktorer att ha i åtanke, exempelvis om det finns träd på 
tomten och om huset står på en sutterrängtomt.

– En sutterängtomt innebär ju stora nivåskillnader 
vilket kan medföra både problem och spännande ut-
maningar, menar Anna Skjönsberg. Slänten ger roliga 
möjligheter att skapa exempelvis olika nivåer för odling, 
men det finns en risk för att sådana lösningar drar iväg en 
del kostnadsmässigt. Sedan tycker jag att man om möjligt 
ska satsa på en tomt med uppvuxna träd – träd är en vik-
tig del av trädgården som ju tar väldigt lång tid på sig att 
växa upp. Det går visserligen att köpa ganska stora träd, 
men det är också ett utmärkt sätt att spräcka budgeten.

Lugnande vatten
När du ritar upp din trädgård är det bra att fundera på 
vilka former du vill använda. En vanlig rektangulär gräs-
matta fyller säkert sitt syfte som fotbollsplan för ung-
arna, men det är mer tilltalande och intressant att ge den 
lite annorlunda former. Tänk igenom vilka olika element 
du vill ha i trädgården, som till exempel stenläggningar, 
planteringar och liknande, och ha hela tiden dina egna 
behov och önskemål i åtanke. Ofta ingår någon form av 
trädäck eller liknande i trädgården, och även detta bör 
passa in i trädgårdens utformning. Många vill också 
ha någon form av vatteninstallation, något som Anna 
Skjönsberg tycker att man kan vara lite försiktig med i 
början.

– Det går att göra ganska spännande saker med gan-
ska små medel, menar hon. Man kanske inte ska börja 
med en stor damm mitt i trädgården, utan hålla sig till 
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Tänk på att läget är avgörande för hur bra dina växter trivs. 

Nivåskillnader kan utgöra både problem och möjligheter.
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möjligheter
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”Om du har barn 
eller husdjur är 
det också bra att 
undvika växter 
med giftiga blad 
eller bär,
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Att tänka på innan tomtköpet
När du köper en villa med en uppvuxen trädgård finns det givetvis också en del att 
tänka på. Hur ser det till exempel ut med uteplatser? Finns det bra platser i träd-
gården för att ta en sommarfika under ett skuggande träd eller grilla i kvällssolen? 
Undersök i vilka väderstreck eventuella träd finns och försök beräkna hur skuggorna 
faller under dagen. Om det finns många skymmande träd kanske du måste ta ner 
några av dem för att få se solen.

För familjer med barn eller hund kan ett rejält staket vara värdefullt. Ett bra sta-
ket kan utan vidare kosta från 20 000 kronor, så ett färdigt staket är ofta en fördel.

Att anlägga en helt ny trädgård till ditt nybyggda hus kostar en del. En enkel gräs-
matta med någon enstaka häck kan lätt dra iväg till 20 000-25 000 kronor.

Anna Skjönsberg på Garden by Anna är trädgårds-
arkitekt med stenkoll på vanliga nybörjarfel.

Tänk på att införskaffa växer som är vackra över oli-
ka tidpunkter på året. Annars kanske din trädgård 
bara blommar några veckor varje sommar...
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Planera din trädgård så att den går ihop med huset på ett naturligt sätt.

mer diskreta installationer. Ett exempel 
kan vara en liten vattenpump som låter 
en stril av vatten rinna ut över några ste-
nar, eller så skapar man rinnande vatten 
i trädäcket. Rinnande vatten har en väl-
digt lugnande effekt, och kan dessutom 
användas för att dölja störande ljud från 
vägar och liknande.

När du känner att du har planerat 
färdigt är det dags att dra på sig arbets-
handskarna och börja med det praktiska 
arbetet. Det första du ska göra är att plan-
tera sådant som tar lång tid på sig att växa 
upp, som häckar, buskar och träd - och 
här går det att fuska lite med tiden.

– Ja, säger Anna Skjönsberg, när det 
gäller träd och häckar kan man faktiskt 
köpa tid, åtminstone om man har en rejäl 
budget. Det finns möjlighet att köpa träd 
som fått växa till sig flera år, men de är 

naturligtvis mycket dyrare än väldigt unga träd.
Tänk också på att täcka så mycket av de tomma 

ytorna som möjligt. Rulla ut en gräsmatta (eller så själv 
om du orkar och har lust) och se till så att växtbäddarna 
är täckta med jord. Därefter är det dags att börja anlägga 
stensättningar och bygga ett eventuellt trädäck. 

När de större delarna av trädgården börjar bli fär-
diga är det läge att börja tänka på växter. Här finns inga 
regler, men väl några saker att hålla i minnet för att din 
trädgård ska vara vacker och stilfull över hela året. Tänk 
på att införskaffa växter som är vackra vid olika tidpunk-
ter över året, det vore ju tråkigt om din påkostade träd-
gård bara är vacker ett par veckor varje sommar. Anna 
Skjönsberg menar att en välplanerad trädgård kan vara 
en fröjd för ögat även på vintern.

– Det finns ett antal olika vintergröna växter som 
kan göra underverk för vinterträdgården. Börja med 
att skapa en vintergrön väg till husets entré, det blir en 
vacker kontrast mot snön.

Om du har barn eller husdjur är det också bra att 
undvika växter med giftiga blad eller bär, det är skönt 
att slippa behöva vara på sin vakt hela tiden. Växter som 
sprider sig väldigt lätt bör placeras i krukor i stället för i 
marken, exempelvis kan sådant som citronmeliss eller 

”Det finns ingenting 
som säger att  
trädgården måste  
ligga i söderläge”

mynta lätt ta över en trädgård precis som ett ogräs.

Göra själv eller leja bort?
Det finns inget som hindrar att du själv planerar och 
bygger din trädgård, och det kan ge en enorm tillfreds-
ställelse att göra allt själv. Men vissa moment kan vara 
ganska tunga, och det kan vara värt att leja bort tungt 
jobb som stensättning och eventuellt grävande. Satsa på 
att göra sådant som du själv tycker är roligt och låt någon 
annan göra det jobbiga och tråkiga i den mån du har råd 
med det.

– Jag tycker att det är en bra idé att få hjälp med 
planeringen av trädgården, menar Anna Skjönsberg. En 
enkel plan kan kosta 10 000-15 000 kronor, men det kan 
vara väldigt prisvärt eftersom man får hjälp av någon 
med erfarenhet och kan undvika vanliga fällor. Vill man 
sedan ha hjälp med att planera trädäck, stensättningar 
och ljussättning blir det lite dyrare, men man bestämmer 
ju själv vilken nivå man vill lägga sig på.

När du väl har anlagt din trädgård har du ytterligare 
ett rum att vistas i. Om du har planerat väl är trädgården 
vacker året om, och de pengar och arbetstimmar du har 
investerat kommer förhoppningsvis att löna sig flera 
gånger om.
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Stensättningar 
är vackertmen 
att göra det 
jobbet själv är 
både svårt och 
tungt. Satsa 
istället på att 
göra sådant 
själv som är 
roligt och inte 
kräver extremt 
mycket jobb

Tung sten
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Riksförbundet Svensk Trädgård har delat in Sverige i åtta 
olika odlingszoner, och för att nå bästa möjliga resultat 
med din trädgård bör du ha koll på i vilken zon just din 
trädgård befinner sig. Zon 1 hittar du längst ner i södra 
Sverige medan landets allra nordligaste delar befinner 
sig i zon 8.

Framför allt ger odlingszonen en ledtråd om vilka 
växter som passar just där. Ju högre zontal som angivs på 
en växt, desto härdigare anses den alltså vara. Men det 
finns även andra faktorer att ta hänsyn till. Exempelvis 
medför mikroklimatet i olika delar av trädgården att det 
faktiskt finns flera olika odlingszoner i de flesta träd-
gårdar, och då blir det lite krångligare. Skuggiga delar av 
trädgårdens norra sida kan till exempel vara snötäckta 
betydligt längre än de delar sm ligger solen hela dagarna.

I vissa zoner kan det vara svårt att odla över huvud 
taget – sådana tomter bör man kanske undvika om just 
trädgården och odlingen är ett stort intresse.

T E X T : 
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Klimatzonernas 
betydelse

GUIDE

Vilka fruktträd kan du plantera i 
din nya trädgård och hur viktigt är 
det med många soltimmar i just 
din klimatzon? Köpa Hus reder  
ut begreppet.

Kartan kommer från 
Riksförbundet Svensk Trädgård

Undantaget
Zonkartan gäller endast för så kallade vedartade 
växter och inte för perenner. Ett ordentligt snö-
täcke kan hjälpa växterna att övervintra bra, till och 
med under ett ganska tunt snölager är det bara 
några få minusgrader trots en mycket lägre yt-
tertemperatur. Även om det yttre grenverketfryser 
klarar sig i regel rötterna bram och för perennernas 
del har just snön extra stor betydelse. Därför klarar 
de sig många gånger bättre i mellersta och norra 
Sverige än i södra delarna av landet där vi har 
mildare vintrar med mindre snö. 


