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Gardenstaging 
– senaste trenden
Att få sitt hem stylat av professionella in- 
redare inför en försäljning blir allt vanligare. 
Nu har turen kommit till trädgården.

Garden by anna är ett nätverk 
av landskapsarkitekter, miljö-
konsulter och anläggare med ett 
gemensamt intresse – växter och 
design. 

Företaget erbjuder bland annat 
tjänsten gardenstaging där de 
hjälper till att göra i ordning 
både trädgårdar och balkonger 
inför en försäljning.

Vad är gardenstaging?
– Gardenstaging handlar om 

att göra sin trädgård attraktiv 
inför en försäljning. Det är vik-

tigt att ge ett så bra första intryck 
som möjligt. Kommer man till en 
villa som är till salu är inte hal-
len det första man möts av. Det 
är entrén. Om man har gett spe-
kulanten ett gott första intryck 
behåller man den positiva bilden 
på näthinnan även under resten 
av husvisningen.  Om det gäller 
en balkong finns det stora möjlig-
heter att göra underverk. Det kan 
till och med bli ett extra rum.

Hur kom det sig att du började 
satsa på gardenstaging?

– Jag är Miljökonsult och har 
under en längre tid jobbat med 
företag som vill förbättra sitt 

miljöarbete. Mitt intresse för 
växter, miljö och design har all-
tid varit stort och jag har länge 
velat jobba mer kreativt med de 
bitarna. På en resa till Paris satt 
jag och min väninna, som är 
landskapsarkitekt, och spånade 
på olika affärsidéer och då kom 
plötsligt idén om gardenstaging 
upp. Vi tyckte båda att det kändes 
både spännande och rätt och på 
den vägen är det.

Vad finns det för fördelar med 
gardenstaging?

– Den största fördelen är natur-
ligtvis att man kan få ett högre 
försäljningspris. Dessutom är 
det mycket att hålla reda på vid 
en försäljning och då är det inte 
säkert att man hinner med allt. 
Trädgården kan vi vara behjälp-
liga med. På så sätt behöver man 
inte köpa vackra krukor och 
arrangemang som pryder entrén 
– man kan låna det av oss istäl-
let. Vi är kunniga och har ett öga 
för det som kan lyftas fram som 
fördelar i olika trädgårdar. Vi kan 

även hjälpa till att ”städa” träd-
gården, vilket i stort sett innebär 
att vi rensar bort ogräs och plock-
ar undan. Alla våra tjänster är, lik-
som homestaging, avdragsgill.

Vem köper gardenstaging?
– Alla som ska sälja och har en 

balkong eller trädgård. Vi är ett 
uppskattat inslag hos alla som 
har ont om tid.

Hur trendkänslig är en trädgård/
balkong?

– En trädgård är mindre trend-
känslig än en balkong, eftersom 

man på ett ganska enkelt sätt 
kan förändra en balkong och på 
så sätt följa trender. Personligen 
tycker inte jag att en staging ska 
vara för trendig, men självklart 
tar man in saker som känns rätt 
i tiden och som på sätt och vis 

är trendiga. Jag tycker om roliga 
detaljer, men det är viktigt att 
trädgården ska passa till huset 
och förstärka ett positivt intryck.

Vad händer efter trädgårdsmäs-
san?

– Trädgårdssäsongen kommer 

igång ordentligt och vi hoppas 
få in en massa nya och roliga 
uppdrag. 

Många mäklare samarbetar med 
Home-stagingföretag. Tror du att 
det kommer att bli likadant med 
gardenstaging?

– Jag hoppas att man kommer 
inse de stora fördelarna med 
gardenstaging. Idag ligger vår 
prisnivå strax under priserna för 
homestaging och vi på Garden by 
Anna erbjuder även fasta paket-
priser. 
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”Jag tycker om roliga detaljer, men det är viktigt 
att trädgården ska passa till huset och förstärka 
ett positivt intryck.”
Anna Skjönsberg om gardenstaging

Man kan anlita en extern konsult 
som lyfter fram försäljningsobjek-
tet. Inomhus kallas det homesty-
ling och utomhus gardenstaging. 
Fenomenet kommer från USA 
och är etablerat på den svenska 
bostadsmarknaden.
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