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 Trädgårdstider TIPS OCH RÅD

     Så skapar du en 
TRÄDGÅRD  

ATT TRIVAS I
Hur gör man egentligen för att skapa ett trädgårdsrum 
att trivas i? Vi har pratat med trädgårdsexperten EVA 
BENGTSSON på Bengtsson design, som kommer med 
sina bästa tips och råd.
TEXT: NORA LINDQVIST  FOTO: BENGTSSON DESIGN

TRÄDGÅRDSEXPERTER
Eva Bengtsson driver tillsammans med maken  
Gustav Bengtsson företaget Bengtsson Design  
som hjälper privatkunder att planera sin trädgård.

Hur ska man börja om man vill göra om  
sin trädgård?
– Det viktigaste är att veta vilka funktio-
ner man vill ha, det vill säga vad man vill 
använda trädgården till. Fundera också 
över hur mycket tid du är beredd att lägga 
på trädgårdsarbete och underhåll. Börja 
med att identifiera dina behov och träd-
gårdens förutsättningar. Därefter kan 
du börja skissa på hur trädgården ska se 
ut och vad den ska innehålla. Det kan 
exempelvis vara ett utekök, en loungedel, 
en matplats, en plats för avkoppling och 
så vidare. Att göra en enkel skiss klarar 
de flesta av själva, och är ett bra sätt att få 
överblick över sin trädgård. Senare kan 
man ställning till om man vill ta in hjälp 
från en arkitekt eller inte.

Om man har idétorka – vilket är då  
ditt bästa tips?
– Ett tips är att tänka på trädgården som 
ett uterum med golv, väggar och tak men 

istället byta ut dessa mot exempelvis gräs-
matta, trall, häck, spaljé, tak, pergola och 
parasoll. Ett bra sätt att få idéer är att söka 
efter bilder och inspiration, exempelvis 
via tjänster som Houzz.se där man även 
kan ställa frågor till designers. Gå därefter 
vidare och gör en budget och en tidsplan. 
Kom ihåg att man inte behöver göra allt 
på en gång!

Om man vill skapa ett trivsamt trädgårds-
rum men har begränsat med tid och peng-
ar, hur ska man då tänka?
– Då skulle jag försöka identifiera de bästa 
platserna i trädgården, och fokusera på 
dessa. Var har jag kvällssolen? På vilken 
plats vill jag inta morgonkaffet? Vill man 
inte göra om hela trädgården går det ju ut-
märkt att fokusera på en del. För att få det 
trivsamt tycker jag att man ska tänka att 
trädgården ska vara ”cozy” och ombonad. 
Inred gärna med kuddar och textilier som 
förstärker känslan.

DE BÄSTA PLATSERNA
Eva Bengtsson menar att ett tips är att 
försöka Identifiera de bästa platserna i 
din trädgård och lägga krutet på dessa. 

Försök också skapa rum genom att skapa 
avgränsningar mellan olika funktioner. 

»

LOUNGEAVDELNING
Idag är det populärt att skapa en loungedel, gärna i anslutning 
till grillen så att man kan umgås och laga mat samtidigt. 

Water through good design. www.tapwell.se
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3 tips från Eva 
Bengtsson

1TA HJÄLP från en erfaren trädgårds-
arkitekt. Ibland behövs bara några 

timmars konsultation eller rådgivning.  
En arkitekt kan hjälpa till att skapa en 
röd tråd och helhet i trädgården.

2 VAR REALISTISK med ambitionsni-
vån. Skapa hellre en enklare trädgård 

som du har tid och ork att ta hand om än 
att gå ”all in” och sedan inte ha energi att 
underhålla trädgården. Många har inled-
ningsvis en hög ambitionsnivå men sedan 
inte intresset att ta hand om trädgården.

3 STRÄVA EFTER att skapa en rums-
känsla. Tänk på hur du inreder ett 

vardagsrum och försök tänk likadant med 
utemiljön. Inred med kuddar, plädar och 
lyktor. Försöka sudda gränserna mellan 
inne och ute. Skapar en trevlig och ombo-
nad känsla. Skärma av mellan olika funk-
tioner. Möblera soffgrupper mot väggar 
för att skapa vardagsrumskänsla.

Hur gör man trädgården till en mer social 
plats?
– När man inreder inomhus tänker man 
ofta att man vill skapa sociala platser. 
Detsamma gäller för utomhusmiljön. Här 
tycker jag dels det är viktigt med en bra 
matplats med många sittplatser. Folk har 
även en tendens att samlas runt grillen. En 
loungedel i anslutning till grillen där man 
kan ta en drink samtidigt som man lagar 
mat blir ofta väldigt lyckad.

Hur ska man tänka vid placering av  
soffgrupper och möbler?
– När det gäller soffgrupper skulle jag 
rekommendera att man placerar dessa 
framför en vägg eller spaljé – det för-
stärker rumskänslan. Gällande grill och 
utekök är det bästa att placera dessa i när-
heten av husets kök så att man enkelt kan 
gå emellan. Man bör också ha solens gång 
i åtanke. En varm sommardag vill man 
gärna söka sig till skuggan, helst när man 
äter. Då kan ett tak eller en pergola vara 
en bra lösning. Vill man inte ha perma-
nenta lösningar är markiser och parasol-
ler mer flexibla alternativ.

Hur planerar man bäst om man har en liten 
trädgård? Och tvärtom – vad ska man foku-
sera på om man har en stor trädgård?
– I en liten trädgård vill man utnyttja ytor-
na maximalt. Här tycker jag att ett bra al-

ternativ är platsbyggda möbler som är lätta 
att integrera i utemiljön – exempelvis en 
platsbyggd bänk längs husgaveln. I en stor 
trädgård handlar det mer om att identifiera 
de bästa ytorna gällande sollägen och ut-
sikter och skapa intressanta zoner. För att 
skapa rum i en trädgård använder jag ofta 
olika gräs och häckar. De skärmar av och 
ger en skön rumskänsla.

Ser du några specifika trender i trädgårds-
inredning?
– De flesta kunder vill idag ha en så pass 
underhållsfri trädgård som möjligt, både 
gällande material och utemöbler. Just nu 
ser vi mycket aluminium – ett lätt och 
tåligt material som dessutom inte kräver 
något underhåll. Det är även populärt 
med Cortenstål (rostigt stål) som ofta an-
vänds för krukor och planteringshyllor. 
Det är ett mycket flexibelt och tåligt ma-
terial som passar till såväl moderna som 
mer klassiska hus. Gällande funktioner 
vill många få in både avkoppling, lounge 
och pool. Stora lekytor för barnen är också 
viktigt, medan allt mindre fokus ligger  
på växter. De flesta vill ha en lättskött 
trädgård.

Om man känner sig rådvill och behöver 
hjälp, vem ska man då vända sig till?
– Då ska man vända sig till en erfaren träd-
gårdsarkitekt. Många kanske tänker att 
det är dyrt, men så behöver det inte vara. I 
många fall räcker det med några timmars 
konsultation där man hjälper kunden att 
komma vidare med sitt projekt. En träd-
gårdsarkitekt kan båda hjälpa till med 
detaljer men är också expert på att se till 
helheten och vad som blir bäst för tomten, 
huset och familjen.

PLATSBYGGT
I en mindre trädgård är det bra att satsa på platsbyggda 
möbler som tar mindre plats och som lätt går att integrera 
med den omgivande miljön. 

MÖBLERA SMART

Möblera gärna soffgrupper  
och möbler mot en vägg för  
att återskapa känslan av  
ett vardagsrum. 

UNDER PARASOLLET
Under varma dagar kan det vara 
skönt att ha flexibla lösningar för 
att skapa skugga, exempelvis ett 
parasoll. Den här lösningen 
skapade Bengtsson Design för 
TV3:s program ”Rum för Dig”.

AVSKÄRMANDE GRÄS
För att skapa rum i 

trädgården eller skärma 
av mellan olika funktioner 

är olika typer av gräs  
och häckar väldigt  

bra alternativ. 

HETT MATERIAL
Cortenstål är ett tåligt och snyggt material som  
just nu används mycket i de svenska trädgårdarna. 

”De flesta kunder  
vill idag ha en så pass 
underhållsfri trädgård 

som möjligt.

Möblera ditt uterum som ditt vardagsrum för att ge det en 
avslappnad känsla. Soffa Mastholmen från IKEA, pris 1 695 kr.

Skapa rum med hjälp av 
skärmväggar. Skärmväggen JASSA 
kommer från IKEA, pris 599 kr.

Från Hillerstorp kommer den 
här charmiga rullsoffan i sann 
70-talsanda. Pris ca 4 300 kr.

Snygg lampa för 
uterummet. Kommer 
från PB Home och 
kostar ca 799-999 kr.

Placera gärna ditt utekök i 
anslutning till husets kök för att 
lätt kunna gå emellan. Utekök 
från Purus, pris ca 13 900 kr.

Låt dina växter klättra på en spaljé som också går att 
använda som rumsavdelare i trädgården. Cirkapris 120 kr, 
från Nelson Garden.

Inred med lyktor för 
högre mysfaktor. Dessa 

kommer från Indiska, 
pris 149-399 kr.

Stilrent parasoll 
från Hillerstorp. 

Pris 1 470 kr.


