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SAMMANFATTNING 
I samband med ett bygge av en privatvilla ställs man inför många val. Det är 

inte ovanligt att trädgården hamnar i skymundan i förhållande till alla interiöra 

beslut som ska fattas.  

Min utgångspunkt i den här uppsatsen är att det finns en efterfrågan på 

lättskötta trädgårdar bland ägare till nybyggda villor i Gävle. Genom intervjuer 

med tio familjer som nyligen ”blivit med trädgård” och genom intervjuer med 

människor med erfarenhet i byggbranschen har jag tagit fram åtgärdsförslag för 

den skötselextensiva trädgården.  
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1 INLEDNING 
Under ett samtal med en praktiserande trädgårdsdesigner i Gävle påpekade hon 

att de allra flesta av hennes kunder vill ha ”lättskötta trädgårdar”. Det här 

samtalet väckte mitt intresse och min nyfikenhet. Om det är sant, vad kan man 

då tänka på vid nyanläggningen för att få en lättskött trädgård?  

Som student på trädgårdsmästarutbildningen ligger det i mitt intresse att ta 

reda på hur arbetsmarknaden för blivande trädgårdsmästare ser ut. Jag kommer 

säkert att möta kunder som önskar sig en lättskött trädgård. Det känns därför 

viktigt att kunna motivera åtgärder och växt- och materialval som bidrar till en 

skötselextensiv utemiljö. Om efterfrågan på lättskötta trädgårdar är stor känns 

det relevant att veta hur en sådan trädgård i så fall kan se ut och vad den kan 

innehålla i fråga om material och växter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrationer och tabeller är gjorda av mig om inget annat anges. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med mitt arbete är att ta reda på vilka skötselförebyggande åtgärder som 

kan sättas in i samband med en nyanlagd trädgård. Utifrån det vill jag göra en 

förteckning över de faktorer som underlättar skötseln. För att kunna göra detta 

har jag vänt mig till nyblivna villaägare och trädgårdsanläggare inom Gävle 

kommun med bl.a. följande frågeställningar: Hur ser byggtrenden ut inom Gävle 

kommun? Hur används trädgården? Hur mycket tid spenderas i trädgården? Hur 

mycket pengar läggs på trädgården? Vilka faktorer kan påverka skötseln?  

1.2 Metod 
Uppsatsen är uppdelad i tre delar som krävt olika metoder för datainsamling. 

Bakgrunden baseras på ett underlag som är hämtat från en stor 

enkätundersökning (resultatet av den presenteras i texten). Dessutom ges en 

kort historisk tillbakablick på trädgården baserad på relevant litteratur inom 

ämnet. Bakgrunden utgår från följande grundfrågor:  

Trädgårdens användning. För att få svar på mina frågor kring den lättskötta 

trädgården ville jag först ta reda på hur trädgården används idag. Svaret på den 

frågan närmade jag mig genom att ta del av forskning som relaterar till 

sambandet mellan natur och välmående för att på så sätt kunna motivera till att 

tillbringa tid i trädgården. 

Trädgård och tid. Den andra frågeställningen handlar om hur pass mycket tid 

som spenderas i trädgården. Inför denna frågeställning har jag studerat 

litteratur och forskning inom ämnet och beskrivit förhållandet till den egna 

trädgården under 1900-talet fram till idag. 

Trädgård och ekonomi. En tredje aspekt handlar om hur en trädgård kan 

påverka priset vid en husförsäljning. Här finns en del forskning som är knuten 

till mäklarbranschen. Det här området är relativt outforskat men tycks vara på 

frammarsch, vilket märks bl.a. via begrepp som trädgårdsstyling och 

trädgårdsdesign. 

 

I intervjudelen presenteras resultatet av de intervjuer som gjorts med en 

trädgårdsdesigner, en byggherre, en markentreprenör och tio nyblivna husägare 

som nyligen stått inför uppgiften att skaffa sig en trädgård. Den kvalitativa 

studien är utförd bland tio nybyggare från två områden i Gävle kommun där 

husen är nybyggda och inte äldre än fem år. De halvstrukturerade intervjuerna 

med nybyggarna har skett genom dörrknackning i respektive område. Längre 

fram i arbetet presenteras hur jag gjort urvalet inför dessa intervjuer. I den 

andra intervjudelen har jag vänt mig till tre olika yrkesgrupper (designern, 

byggherren och markentreprenören) och ställt frågor till människor jag själv 

kontaktat eller som jag har blivit tipsad om. Intervjuerna är genomförda med 

svarsenkät via mail. Frågor och enkät finns som bilaga (bilaga 1 och 2). Jag har 

även gjort telefonintervjuer, dels som kompletteringar till mailsvaren men även 

med andra personer inom branschen som bidragit med sin kunskap och expertis 

inom ämnet. Dessa intervjuer presenteras längre fram i arbetet.  

 

I resultatdelen, som bygger på litteratur och intervjuer, ges exempel på 

förebyggande åtgärder som kan genomföras i trädgården för att underlätta 

skötseln.  
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1.3 Avgränsningar 
Arbetet är tänkt att ge handfasta råd på tidsbesparande åtgärder i trädgården i 

samband med nybyggnation av privatvillor. Jag har inte tagit hänsyn till vare sig 

ekonomiska eller miljömedvetna val och har inte heller möjlighet att presentera 

alla alternativ som finns på marknaden. Här har jag endast skummat på ytan. 

Inte heller har jag gått in på djupet när det gäller hållbarhet och 

anläggningsbeskrivningar. Jag har riktat in mig på den estetiska och 

funktionella delen, d.v.s. utformningen av trädgården. Jag har inte haft för 

avsikt att titta närmare på skötselbesparande åtgärder inom odling. Jag har 

försökt att ge en så övergripande bild som möjligt för att på så sätt ge en 

uppfattning om åsikter och behov kring den nyanlagda trädgården i Gävle 

kommun. 

1.4 Felkällor och kritik 

Vetenskapliga artiklar och rapporter i ämnet har varit svårt att få tillgång till. 

Källorna har varierat i omfattning och innehåll vilket gör litteraturstudien svag. 

Vissa källor är relativt fattiga på information och saknar vetenskaplig grund. De 

kan upplevas som både för enkla och subjektiva. Detta gör att mitt arbete bör ses 

som en explorativ studie i ett nytt och spännande arbetsområde inom 

trädgårdsbranschen. 
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2 BAKGRUND 
I Nationalencyklopedin kan man läsa att ordet trädgård betyder: ”Ett vanligtvis 

inhägnat markområde för odling av växter, ofta sådana med större krav än 

åkergrödor.” 

Vad är då en trädgård? Den frågan behandlas av Carina Waern i en artikel i 

Helsingborgs Dagblad (2011-10-23) och relaterar till olika författare och 

skribenter. Det indoeuropeiska ordet ”gharto” betyder omfatta eller innesluta. 

Det handlar om att stänga omgivningen ute, att skapa en fristad eller ett 

paradis. På arabiska betyder ordet paradis trädgård1. Waern säger att 

trädgården har blivit ett livsstilsprojekt där man har möjlighet att visa vem man 

är och vad man står för. Den uppfyller ett andligt behov där brukaren gör sig 

delaktig i vårens återuppståndelse, sommarens livskraft och höstens förmultning 

vilket gör att trädgården i vissa fall är ett slags religionssubstitut. Trädgården 

ger också övning i att släppa sitt kontrollbehov och låta naturens krafter ha sin 

gång. På senare år har det också visat sig att trädgården har en läkande effekt 

på människor med stressrelaterade sjukdomar vilket terapiträdgårdarna i 

Alnarp är en följd av (HD 2011)2.  

Stigsdotter och Grahn (2004) presenterar sina resultat i en enkätundersökning 

som utfördes bland 953 svenskar. De ville ta reda på ifall trädgården eller 

tillgången till gröna ytor bidrar till att skapa en mindre stressfull vardag. Deras 

undersökning visar att det är så. De som hade tillgång till trädgård (egen eller 

annans) uppvisade färre stressymptom än de som inte hade möjlighet att vistas i 

gröna miljöer. De som inte hade tillgång till gröna miljöer uppvisade 

stressymptom vid 127 tillfällen per år medan de som tillbringade tid i en 

trädgård mer än en gång i veckan visade samma symptom vid 76 tillfällen per år 

(Ibid: 3). Stigsdotter och Grahn menar att det, för människor som arbetar med 

att skapa gröna miljöer, är viktigt och intressant att förstå varför och hur 

människor påverkas av sin omgivning. De hävdar att trädgårdar kan användas i 

syfte att skapa hälsofrämjande miljöer som fungerar i vardagen för alla 

medborgare, såväl barn som vuxna (Ibid: 5). 

Carina Sjöholm är etnolog och lektor vid Lunds universitet. Tillsammans med sin 

kollega Katarina Saltzman har hon för avsikt att skriva en uppsats om den 

urbana trädgårdens betydelse. I en telefonintervju med Sjöholm (2011-11-17) 

berättade hon om sina egna tankar kring ämnet. Sjöholm tror att det 

förekommer ”paralleller av trender” där det å ena sidan efterfrågas en lättskött 

trädgård där man kan tänka sig att ta hjälp med både design, anläggning och 

skötsel. Å andra sidan tycker hon att intresset för gammaldags trädgårdar ökar, 

där t.ex. media hjälper till att sprida information om fruktodling och 

gammaldags perennplanteringar. Samma sak med intresset för odling på den 

egna täppan. Det ena utesluter inte det andra, menar Sjöholm. Idag ser många 

livet som ett projekt där man kliver i och ur olika identiteter och där man ska 

”pricka av” olika saker man ska hinna göra och uppleva. Man ska göra val och ta 

ställning till saker och ting. Människan kan skifta identitet och bygga upp en 

                                                           
1
 För en fullständig överblick över trädgårdshistorien se t.ex. Hobhouse P. 2004  

2
 För en översikt över forskningen kring natur och hälsa se t.ex. Myhr 2007 
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fantastisk trädgård med möjlighet till att odla frukter och grönsaker. Sen kanske 

man flyttar till staden, bosätter sig i en lägenhet med krukor på balkongen och är 

fullkomligt nöjd med det. Eller så flyttar man till ett helt nybyggt hus där man 

tar hjälp i allt som gäller utformning och anläggning av trädgården. Det är nog 

lite tidstypiskt att man byter, menar Sjöholm. 

 

Det är naturligtvis väldigt individuellt vad en trädgård har för skötselbehov 

beroende på brukarens målsättning och behov. Det är därför svårt att ge en 

rättvis bild av hur den svenska trädgården i allmänhet ser ut idag. Det är också 

svårt att definiera begrepp som ”snyggt” och ”lättskött”. På samma sätt är det 

väldigt individuellt vad som menas med att lägga ”mycket” eller ”lite” tid i 

trädgården. Trenderna inom trädgård förändras och även förutsättningarna för 

att sköta den.  

2.1 Husqvarna Global Garden Report 
Husqvarna genomför varje år en stor undersökning (Husqvarna Global Garden 

Report) i ett flertal länder. Undersökningen har anknytning till trädgård och 

årets rapport heter Gardening – an investment that lasts. Årets undersökning 

har genomförts i nio länder och omfattar 5 000 respondenter. I Sverige har 470 

husägare deltagit i undersökningen. Övriga deltagande länder i årets 

undersökning är Japan, Australien, Tyskland, Frankrike, Polen, Ryssland, USA 

och Storbritannien. De inriktningar som jag har fokuserat på, Trädgårdens 

användning, Trädgård och tid, Trädgårdens och ekonomi, framstod för mig när 

jag läste deras senaste rapport (2011) och där dessa tre faktorer berördes. Jag 

har även hämtat information från förra årets rapport (2010) som presenterar 

trender i trädgården. Den genomfördes i tretton länder och grundar sig i olika 

trädgårdsbloggar där man försökt ta reda på vad det är i trädgården som tilltalar 

oss och vad det skrivs om i bloggarna. Utifrån den informationen valdes olika 

ämnen och trender som i trädgårdsbloggarnas värld ansågs som de mest 

intressanta och aktuella att diskutera. 

I och med att Husqvarna är ett företag som säljer och distribuerar 

trädgårdsprodukter kanske rapportens resultat inte väger lika tungt som en 

vetenskaplig artikel, samtidigt som den kan ge en bild av den faktiska 

situationen. Undersökningarna som genomförs grundar sig trots allt på ett stort 

underlag med flera tusen respondenter vilket borde kunna ses som en relativt 

trovärdig grund.  

Rapporterna är skrivna på engelska och tolkning och översättning till svenska 

står jag för. I min uppsats har jag valt att referera till Husqvarnas rapporter som 

HGGR 2010 (Husqvarna Global Garden Report 2010) och HGGR 2011 

(Husqvarna Global Garden Report 2011). Eftersom det har varit svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar i ämnet Lättskött trädgård har jag valt att inleda de tre 

följande avsnitten med en trendspaning från Husqvarnas rapport. Dessa avsnitt 

är kursiverade. 
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2.2 Trädgårdens användning  
I HGGR 2010 beskrivs Sverige som jämlikt, men trots det dominerar kvinnorna i 
de svenska trädgårdarna. Bland trädgårdsbloggare ses trädgården som en plats 
att undgå stressen och det hektiska vardagslivet. I rapporten beskrivs hur 
männens arbetsuppgifter handlar om moment som t.ex. grävning, anläggning av 
gräsmatta eller planteringsbäddar. Trots att kvinnliga trädgårdsbloggare kan 
tyckas traditionella vill de i allmänhet inte ge upp sina yrken eller dra ner på sin 
arbetstid. I stället verkar trädgårdsarbetet fungera som rekreation och som ett 
bidrag till familjens välmående och inte som en kvinnofälla som motverkar 
jämlikhet (HGGR 2010:55). 

I årets rapport (HGGR 2011) har 470 svenska husägare utifrån tio alternativ 
listat vad de helst använder sin trädgård till (där 1 rankas som det mest 
efterfrågade alternativet). Siffran i parentesen visar den totala placeringen i 
undersökningen.  

1. Avkoppling (1) 
2. Lekplats för barnen (6) 
3. Socialt umgänge (4) 
4. Komma nära naturen (3) 
5. Öka husets attraktionskraft (2)                (Ibid:41) 

 

Ulla Myhr presenterar i skriften Utemiljö och hälsa (2007) internationell och 

svensk forskning om samband mellan utemiljö och hälsa. Inom området 

dominerar två teoriområden.  

Den ena teorin kommer från Roger Ulrich (1991) och han menar att människan 

har en nedärvd minnesbild av olika landskap och därför känner sig hemma och 

mer tillfreds i landskap som är mest lämpliga för oss att överleva i (Myhr 2007: 

17). Ulrich presenterar även tre olika reaktioner som uppkommer i kontakt med 

naturen. Dessa är förkärlek, restaurering och förbättrade kognitiva funktioner. 

Med förkärlek menar Ulrich att människan har en förkärlek för miljöer som 

gynnar vår överlevnad och nämner savannen som ett exempel på en sådan miljö. 

Savannen kan erbjuda skydd och säkerhet i form av både öppna ytor och spridda 

träddungar och stor tillgång på mat och vatten. Miljöer som påminner om 

savannen ger därför ett positivt gensvar hos människan (Ibid:18). Eftersom den 

tidiga människans vardag var fylld av stressliknande situationer i form av 

konflikter med andra grupper, brist på mat och vatten eller hotande rovdjur var 

det en fördel ifall människan hade förmåga att snabbt återhämta (restaurera) sig 

från stressen (Ibid:19). Med de kognitiva förmågorna hos människan menas 

förmågan att hämta in kunskap och inlärning. En person som är stressad kan 

inte minnas och koppla ihop information lika bra. Genom att vistas i eller enbart 

blicka ut över ett landskap kan kroppen snabbare återhämta sig från 

stressreaktioner och därmed också lättare ta del av inlärning och 

kunskapsinhämtning (Ibid:19-20). 

Den andra teorin har arbetats fram av paret Rakel och Steven Kaplan (1989) och 

den handlar om hur kroppen kan återhämta sig från stress. De beskriver hur 

människan använder sig av riktad eller spontan uppmärksamhet. Den riktade 

uppmärksamheten utsätter människan sig för genom att vistas i miljöer som 
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kräver koncentration och uppmärksamhet. Den använder vi oss av när vi 

fokuserar på något. Den riktade uppmärksamheten innebär en ansträngning och 

är uttröttande (Ibid:21). Genom intryck och impulser från den urbana 

omgivningen tvingas människan hämma vissa impulser och det är det som är 

ansträngande vilket kan leda till irritation. Den spontana uppmärksamheten är 

det vi utsätts för i naturen. Genom att vistas i en miljö som inte kräver så 

mycket energi kan den viljestyrda uppmärksamheten få vila och människan kan 

återhämta sig och uppleva välbehag (Ibid:22). 

Vidare beskriver Ulla Myhr i sin skrift (Utemiljö och hälsa) Frances E. Kuos och 

William C. Sullivans forskning som baserar sig på Kaplans teorier. De menar att 

mental uttröttning kan vara en orsak till aggression och våld. I sin studie med 

145 personer undersöktes sambandet mellan deras aggressioner och tillgången 

till gröna ytor. Resultatet visade att de som bodde i gröna omgivningar uppvisade 

mindre aggressiva tendenser än de som bodde i torftiga miljöer (Ibid: 30-32).  

Sjöholm skriver i ett inlägg på Lunds universitets hemsida (www.ism.lu.se; 2011-

11-09): 
Inom vården ordineras ”grön rehabilitering” mot exempelvis stress och 

utmattningssymptom. Samtidigt är trädgård och trädgårdsarbete något som 

många förknippar med tunga arbetsmoment och med många krav, såväl egna 

som omgivningens. De skiftande trädgårdstrenderna som många inspireras 

av kan upplevas som ytterligare ett krav, såväl egna som omgivningens. /…/ 

Den växande floran av trädgårdsrelaterad media som trädgårdsböcker, 

tidskrifter och tv-program speglar den betydelse som många idag tillmäter 

trädgården. Trädgårdsdrömmarnas kommersiella uttryck, med allt större 

”garden centers”, trädgårdsmässor och en expanderande trädgårdsturism, 

visar att detta också är en starkt växande marknad av stor ekonomisk 

betydelse. 

 

Det finns mycket forskning som visar att naturen har en positiv inverkan på 

människan. Detta är framförallt känt inom vården och den kunskapen används 

runt om i världen i uppbyggandet av gröna miljöer i anslutning till 

vårdinrättningar av olika slag. Det verkar som om forskningen om den gröna 

miljön kring den offentliga byggnaden har kommit längre än forskningen om den 

gröna miljön kring den privata fastigheten. Naturen har en förmåga att få 

människor att känna välbehag samtidigt som den fungerar som en avkopplande 

faktor. 

2.3 Tid och trädgård  
Eftersom trädgårdssäsongen är relativt kort i Sverige vill många svenskar 
utnyttja tiden väl och framför allt använda trädgården som en plats för 
avkoppling. I Sverige har vi naturen inpå knuten även om man bor i en storstad 
vilket gör att en majoritet av svenskarna ser trädgården som en social plats där 
man kan umgås och slappna av och inte som en plats där man vill använda 
trädgården för att komma nära naturen. I takt med att tiden till trädgårdsarbete 
minskar så ökar intresset för hjälpmedel och produkter i trädgården som 
underlättar skötseln.  

http://www.ism.lu.se/
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470 tillfrågade svenska husägare rankade produkter de helst ville ha till sin 
trädgård, där 1 är det mest önskade alternativet. (Här presenterades inte det 
totala resultatet av undersökningen). 

1. Robotgräsklippare 
2. Automatisk bevattning 
3. Lövblås 
4. Trimmer 
5. Häcksax                      (HGGR 2011:41-42) 

 

Så många som 40 procent av de 5 000 tillfrågade i Husqvarnas undersökning 
2011 upplevde det som om de inte kan lägga så mycket tid de egentligen vill i sin 
trädgård. Globalt sett tenderar människor idag att ägna den största delen av 
tiden till trädgårdsskötsel på helgerna. Detta beror på att många arbetar längre 
dagar och i hushåll med två vuxna förvärvsarbetar ofta båda två till skillnad mot 
tidigare då kvinnan var hemma och skötte hushåll och trädgård. 
Trädgårdsarbetet i sig kan fungera som en slags rekreation men för så många 
som 32 procent i Husqvarnas undersökning (2011) sågs det endast som något 
betungande som måste göras (Ibid:22). 

I boken Villaträdgårdens historia – ett 150-årigt perspektiv (2006) beskriver Åsa 

Wilke utvecklingen av den svenska trädgården. Under 1900-talets första år 

byggdes planerade villaförorter med arbetarfamiljer som målgrupp. Det var ett 

resultat av de missförhållanden som präglade de svenska stora städerna vid 

sekelskiftet där trångboddhet och misär hörde till vardagen. I 

egnahemsträdgården gavs utrymme och möjlighet till att odla frukt och 

grönsaker till självhushållning. Trädgårdsföreningar bildades och utbudet av 

fröer och plantor exploderade (Ibid:103–104). Under 20-talet uppstod en enklare 

form av arkitektur som utgjorde grunden till funktionalismen på 30-talet 

(Ibid:141-142). Under den här tiden uppstod en debatt om att Sverige behövde 

trädgårdsarkitekter som helt kunde rikta in sig på gestaltning och planering. På 

1940-talet var egnahemsträdgården och villaträdgården två skilda begrepp. I 

egnahemsträdgården bedrevs odling för husbehov medan villaträdgården var en 

modernare anläggning där vila, skönhet och rekreation var målet. Under den här 

tiden argumenterade skribenter för att trädgården skulle nyttjas och inte vara 

ett finrum som inte användes. Trädgården skulle vara till för hela familjen och 

trädgårdsarbete ansågs vara moraliskt höjande (Ibid:146-148). På 50-talet 

började man beskriva trädgårdsarbetet som en rogivande hobby. Gräsmattan 

sågs som trädgårdens främsta smycke och blev en symbol för den nya fritiden 

(Ibid:148,153-154). År 1965 antog riksdagen det s.k. miljonprogrammet vilket 

innebar att det skulle byggas en miljon nya bostäder i Sverige under en 

tioårsperiod. Flertalet av de här bostäderna var lägenheter men en tredjedel av 

bostäderna var villor och radhus. Stora bostadsområden med mindre tomter och 

allmänningar i mitten byggdes (Ibid:191,195). År 1970 når de nya 

utomhusgrillarna en folkstorms utbredning. Frukt och grönt odlades inte längre 

så de egna behoven täcktes men några bärbuskar och jordgubbs- eller 

smultronplantor skulle gärna finnas i trädgården för barnens skull 

(Ibid:200,222). Under 70-talet gällde det att skapa en trädgård som var enkel och 
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lättskött. Trädgårdsarkitekter och landskapsarkitekter var etablerade 

yrkesgrupper där det framhölls att man kunde få mycket hjälp och undvika 

misstag genom att beställa en professionellt gjord ritning som underlag.  De 

skulle även se till att trädgården blev lättskött och praktisk. Vissa skrifter från 

den här tiden poängterade att trädgården inte skulle vara tjusig utan inbjuda till 

familjeliv medan andra skrifter poängterade att det krävdes insatser om 

trädgården skulle se bra ut (Ibid:225-227).  

Under 80-talet började man ifrågasätta de svenska trädgårdarna som nu 

uppfattades som tråkiga i jämförelse med trädgårdarna i England. Nu ville 

många ha vrår och skrymslen i trädgården, surrande insekter och tydliga 

årstidsväxlingar. Även synen på trädgårdsarbete förändrades. Nu såg man 

arbetet i trädgården som ett självändamål. Genom att vårda sin trädgård 

kopplade man bort världen utanför och man fick tid till reflektion (Ibid:244). 

Nyttoodlingen fick sin renässans under 80-talet. Nu ville man odla för att det var 

ett nöje och ett intresse (Ibid:256). Under sent 90-tal och vid sekelskiftet 2000 

kom en mängd nya tidskrifter och trädgårdsböcker med temat inspiration. Det 

blev vanligt att presentera trädgården som ett slags verk som beskrev ägarens 

personlighet och kunskap. TV-program om trädgård började sändas på bästa 

sändningstid och man behövde inte längre äga en trädgård för att konsumera 

trädgård. Även dagens trädgårdar präglas av individualismen där trädgården till 

stor del speglar ägarens personlighet. I dagens trädgårdar hämtas inspiration 

från hela världen och från skilda tider. Likriktningen inom växtvalen har ersatts 

av en strävan efter exklusiva och sällsynta växter vilket har förenklats genom 

möjligheten att beställa via Internet (Ibid:245-247).  

”Möjligheten till avkoppling och vila är en av trädgårdens viktigaste funktioner”, 

hävdar Nygren i sitt kandidatarbete (2010). Hon lyfter fram uteplatsen som ett 

viktigt inslag i dagens trädgård och förklarar det med att det är viktigt att bjuda 

in vänner och familj till middag och fest (Ibid: 8). Även tillgången till en stor 

gräsmatta och vikten av att kunna odla frukt, bär och grönsaker samt möjlighet 

till blommande träd och rabatter anses också vara av stor vikt (Ibid: 9).  

 

Rut-avdraget infördes i Sverige den 1 juli 2007. Det formella namnet är 

Skattereduktion för hushållsarbete vilket innebär att kostnaden för att köpa 

hushållsnära tjänster sänks med 50 procent (SCB 2011). Skatteverket informerar 

att över en miljon svenskar använt sig av skattereduktionen sedan den infördes. 

Sedan den 1 juli 2009 får den som nyttjar RUT-avdraget skattereduktionen 

avdragen direkt på fakturan. Skattereduktionen är 50 procent av 

arbetskostnaden, men högst 50 000 kronor per person och år (Skatteverket 2011). 

För hjälp i hemmet får man göra avdrag för det mesta. I trädgården får man 

endast avdrag för uppgifter som inte kräver specialisthjälp. Gräsklippning, 

krattning och ogräsrensning ger rätt till RUT-avdrag men inte trädbeskärning, 

trädgårdsdesign eller anläggning (Skatteverket 2011). 

Tiden verkar vara en viktig aspekt när det handlar om trädgård idag. 

Majoriteten verkar vilja ägna tiden i trädgården åt att vila eller umgås. 

Trädgården har blivit en social arena med möjlighet till samvaro snarare än en 

plats där man vill lägga tid på skötsel och underhåll. Trenderna inom trädgård 
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förändras genom tiden. Från att ha fungerat som en plats med möjlighet till 

nyttoodling har trädgården blivit ett slags statussymbol och ett sätt att visa vem 

man är och vad man står för. I och med att RUT-avdraget infördes i Sverige 

öppnades möjligheten för fler människor att investera i sin trädgård. 

2.4 Trädgård och ekonomi 
Genom intervjuer med 5 000 villaägare, trädgårdsarkitekter och mäklare i nio 
länder presenterar HGGR 2011 svaren på den välskötta trädgårdens värde. I 
Sverige deltog 470 husägare i undersökningen. Enligt rapporten kan värdet på 
ett hus i Sverige öka med så mycket som 13 procent om trädgården är välskött. 
Det motsvarar 260 000 kronor på en genomsnittsvilla i Sverige, värd två miljoner 
kronor (HGGR 2011:41). Bland de svenska respondenterna visades tretton bilder 
med olika trädgårdsinslag. Respondenterna valde ut de inslag som de ansåg hade 
mest betydelse (där 1 rankas som det mest önskade alternativet) för ett ökat 
värde på huset. Siffran inom parentes visar den totala placeringen i 
undersökningen.  
 

1. Inbjudande uteplats (2) 
2. Designad stenläggning (3) 
3. Välskött gräsmatta (1) 
4. Dekorativa träd (4) 
5. Fruktträd (10)                                   (Ibid:41) 

 

Saltzman och Sjöholm (2010) hävdar att många människor idag förknippar sin 

trädgård med drömmar om det enkla och naturnära livet. Sådana drömmar har 

dock en marknad vilket visar sig i den hastigt växande industrin av 

trädgårdstidningar, TV-program och trädgårdsmässor med plats för växande 

trädgårdsdrömmar (Ibid:3).  

I en amerikansk studie som genomfördes mellan 1996 till 1997 (Henry 1998) 

granskades 218 hem som stod inför en försäljning. Där undersöktes hur de yttre 

attributen kring huset påverkar priset och hur många dagar husen låg ute till 

försäljning. De tre yttre faktorerna som visade sig påverka försäljningspriset 

mest var trädgården, landskapet utanför tomtgränsen och trafiktätheten 

(Ibid:26). Genom att informera om att investeringar i trädgården faktiskt kan ge 

högre avkastning vid en eventuell försäljning kan husägare vara mer benägna 

att göra investeringar i utemiljön. Enligt Henry varierar uppfattningen om vad 

en vacker trädgård eller en tilltalande omgivande natur är, beroende på var i 

världen man bor (Ibid:29). 
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En svensk undersökning som genomfördes med 25 olika representanter från 

fastighetsmarknaden (Randås 2007) visar att kunskapen i frågan om utemiljöers 

inverkan på fastighetsvärdet inte är tillräcklig. Många respondenter tror att 

utemiljöer spelar roll men de vet inte hur mycket (Ibid:30).  

En intressant synpunkt är att riktigt bra utemiljöer stjäl uppmärksamhet. I 

ett område med speciellt bra utemiljö är det just den man lägger märke till. 

Det kan till och med vara så att den tar fokus från byggnaderna så att man 

inte lägger märke till eventuella fel på den (Ibid: 16). 

I en amerikansk undersökning som genomfördes 1999 (Niemiera 2009) fick en 

grupp deltagare ranka och värdera ett hus utifrån växtligheten som omgav det. 

Den första bilden de fick se föreställde ett hus med en uppfart och omgivande 

gräsmatta. Därefter fick de titta på ytterligare sexton bilder som föreställde 

samma hus men med olika typer av utemiljöer. Vissa miljöer hade enkla, enstaka 

buskar medan andra bestod av mer uppvuxna växter, träd och blommande 

planteringsbäddar. Resultatet visade att trädgårdens utformning (estetisk 

design) rankades som den viktigaste faktorn (42 %). Växternas storlek rankades 

som nummer två (36 %) och på tredje plats kom mångfalden av växter (22 %). 

Landskapsarkitekter och trädgårdsdesigners kan dra nytta av den här 

kunskapen för att hjälpa husägare att förstå sambandet mellan trädgårdens 

utformning och husets värde. I motsats till många invändiga investeringar ökar 

utvändiga investeringar i värde över tid eftersom tillväxten hos träd och buskar 

upplevs som estetiskt tilltalande hos många (Ibid: sidnummer saknas). 

I studien Ekonomisk värdering av utemiljö av Anne Heino (2010) sammanställs 

olika teorier och metoder för att värdera utemiljöer. Heino menar att utemiljön 

har en viktig roll vid fastighetsvärderingar trots att den idag tillägnas 

underordnad betydelse. Trädgårdsstyling förekommer ibland i samband med en 

försäljning av en fastighet. Även om mäklarens arvode inte påverkas nämnvärt 

kan det innebära stor skillnad för säljaren som kan få ut ett par hundra tusen 

mer för fastigheten om den har en tilltalande utemiljö. Om priset inte blir högre 

lockar en förskönad och förbättrad utemiljö åtminstone till fler intressenter som i 

sin tur kan leda till att fastigheten blir såld (Ibid: 34). Utemiljön har en given 

plats i fastigheten men för många aktörer inom fastighetsbranschen har de gröna 

ytorna inget eget värde utan bedöms generellt, tillsammans med den övriga 

fastigheten (Ibid:10). Det är ovanligt att arbeta med ekonomiska 

värderingsmetoder i trädgårdsbranschen. Ofta värderas tomtmarken lågt och 

utemiljön inget alls (Ibid:7). Heino hänvisar i sin studie (Ibid:6) till lagen och 

Svenska plantskolornas riksförbund som i sin tolkning av lagtexten menar att 

planterade buskar och träd är en del av den totala fastigheten och därför bör tas 

med i den totala helhetsbedömningen: 
 

Till en fastighet hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som 

anbragts i eller ovan jord för stadigvarande bruk, på rot stående träd och 

andra växter, naturlig gödsel. Jordabalken (SFS 1971:1 209) 2 kap 1§ första 

stycket.  
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Det är svårt att sätta pris på växter men nödvändigt eftersom det blir ett verktyg 

för att öka kunskapen om utemiljöns ekonomiska värden (Heino 2010:35). 

Däremot är det relativt enkelt att värdera enskilda inslag i trädgården, 

framförallt ett ungt träd genom att se till anskaffningsvärdet. Att prissätta ett 

äldre träd kan vara svårare eftersom fullvuxna träd ger karaktär till en plats och 

kan vara svåra att ersätta och därmed också att sätta ett pris på (Ibid:30). 

Avsnittet handlar om hur de yttre attributen kring huset påverkar det första 

intrycket och även priset vid en försäljning av fastigheten. Växternas storlek och 

trädgårdens utformning påverkar oss och kan bidra till ett ökat attraktionsvärde 

hos en byggnad. Dessa fakta borde kunna användas som motivering till att satsa 

på utemiljön. Det bäddar också för nya inriktningar inom trädgårdsbranschen 

vilket trädgårdsstyling är ett bevis på. Skattereduktionen (RUT-avdraget) bör 

även nämnas under den här rubriken eftersom den kan bidra till att fler har råd 

att investera i sin trädgård. 

2.5 Sammanfattning  
I HGGR 2011 listades vad svenskarna helst vill göra i sin trädgård. Av de fem 

mest valda svaren handlar tre om olika sätt att koppla av och umgås 

(avkoppling, socialt umgänge och komma nära naturen). Avkoppling hamnade 

som alternativ ett totalt sett i undersökningen. Trädgården som lekplats för 

barnen rankades högre bland svenskarna jämfört med det totala resultatet. 

Socialt umgänge skiljer inte mycket, endast en placering. Samma sak gäller 

argumentet att komma nära naturen. På femte plats på den svenska listan 

hamnar punkten som har med ekonomi att göra. I den totala undersökningen 

ligger den punkten på andra plats.  

Många önskar sig verktyg och redskap till trädgården som besparar tid och 

underlättar skötseln (HGGR 11). Via internet får många influenser och 

inspiration från andra delar av världen. Dessutom ges möjlighet att beställa frön 

från andra länder. Detta motverkar likriktningen inom trädgårdsutformningen 

idag. (Wilke 2006). RUT-avdraget har bidragit till att vissa trädgårdssysslor är 

skattereducerade (Skatteverket 2011). 

Studier (Heino 2010) visar att utemiljön har betydelse för fastighetsvärdet. 

Trädgårdsstyling förekommer i större utsträckning i syfte att höja 

attraktionsvärdet och därmed priset på bostaden. Utemiljön har idag en 

underordnad betydelse för många aktörer inom fastighetsbranschen (Ibid:2010). 

År 2009 hölls den 31:a Nordiska etnolog- och folkloristkongressen i Helsingfors. 

Föredragen hade temat plantor, mull och drömmar? Reflektioner kring 

trädgårdens byggstenar. Carina Sjöholm och Katarina Salzman som båda är 

lektorer vid Lunds universitet var två av arrangörerna. Tidskriften 

Laboratorium för Folk och Kultur (2010) presenterar en artikel av Salzman och 

Sjöholm som sammanfattar tankar och inriktningar från kongressen. Där kan 

man läsa att trädgården idag ofta beskrivs som en tillflyktsort och en plats där 

man kan dra sig undan vardagen och samhällets krav. Även om trädgårdsarbetet 

i sig ofta är fysiskt ansträngande ses det av vissa som ett annat slags arbete än 

den dagliga sysselsättning man i trädgården kopplar av från. Andra kan 
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uppfatta trädgårdsarbetet som fyllt med krav, stress och tunga arbetsmoment. 

Det här gör att förhållandet mellan arbete och fritid inte är något enkelt 

motsatspar, när det gäller trädgårdsarbete (Ibid:6). Begreppet trädgård är laddat 

med många betydelser, förväntningar och meningar och har olika funktioner för 

olika människor samtidigt som det förändras över tid. Även det faktum att 

trädgården sällan bara är, att den alltid är i förändring, gör det svårmätbart 

(bid:3). 

3 INTERVJUER 
Följande avsnitt inleds med en sammanfattning av byggplanerna inom Gävle 

kommun. Därefter presenteras de intervjuer jag gjort med människor inom 

trädgårdsbranschen och med tio nyblivna husägare som nyligen ställts inför 

uppgiften att skaffa sig en trädgård. Med människor inom trädgårdsbranschen 

menar jag i den här studien en trädgårdsdesigner, en byggherre och en 

markentreprenör. Dessa personer har jag intervjuat utifrån en frågeenkät som 

jag skickat och fått svar på via mail. En kompletterande telefonintervju har 

gjorts med byggherren och markentreprenören. Frågorna finns som bilaga 

(bilaga 1). Husägarna har intervjuats vid dörren och jag har ställt samma frågor 

till alla och antecknat svaren. Frågorna finns som bilaga (bilaga 2). Frågorna till 

branschmänniskorna har ställts utifrån deras yrkeskunnande och erfarenhet 

inom trädgårdsbranschen. Husägarnas frågor handlar om hur de tänker kring 

sin trädgård när det gäller tid, utformning och ekonomi. 

3.1 Byggmarknaden inom Gävle kommun 
I kommunens Översiktsplan för Gävle stad 2025 som antogs av 

kommunfullmäktige 2009 presenteras hur den framtida livsmiljön i Gävle kan 

komma att se ut. Det är ett viktigt verktyg där inriktningen för utvecklingen av 

stads- och landsbygd redovisas och som visar på de områden som kommunen 

anser vara lämpliga för bostadsområden. Kommunen bygger inte alla bostäder 

men står för en stor del av bostadsbyggandet inom kommunen. I Översiktsplanen 

presenteras trenderna inom boendet i Gävle. Där beskrivs att många idag vill ha 

ett större boende men samtidigt spenderar vi allt mindre tid i trädgården. 

Trädgården fungerar som en plats för social samvaro. En annan trend som 

beskrivs i Översiktsplanen är att många söker sig till s.k. ”kategoriboenden” 

vilket betyder att man söker sig till ett boende som speglar vilken typ av 

människa man är. Är man t.ex. intresserad av att spela golf är det värt mycket 

att bo nära en golfbana och tycker man om att segla uppskattar man kanske att 

bo nära havet.  

 

I Översiktsplanen beskrivs trender som visar att standarden på bostäder ökar 

och att vi vill bo på en större yta per person. Idag handlar inte boendet bara om 

att bo utan också om vad vi vill uppleva och hur vi vill att andra ska uppleva oss 

(2025:31). Gävle kommun tror på en befolkningsökning på ca 10 000 personer 

fram till 2025, vilket förutsätter att det byggs ca 8 000 bostäder. Den siffran kan 

relateras till statistik från Statistiska Centralbyrån (Gävle kommun 2011) som 

presenterar en befolkningsökning i Gävle på 703 personer (födelseöverskott + 

inflyttningsöverskott) år 2010. I Översiktsplanen pekas 95 st. nya 
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bostadsområden ut. Merparten av dessa bostadsområden är kompletteringar till 

befintliga kvarter och stadsdelar. Tre s.k. utbyggnadsriktningar rekommenderas: 

 

1. I den centrumnära staden och utmed kollektivtrafikstråken,  

2. Vid vattennära lägen 

3. Vid den tätortsnära landsbygden (ibid:32). 

 

Nybyggda hus är ofta dyra men priserna i Gävle är ändå lägre än i Stockholm 

och Uppsala. En ökad tillgång till boende i samband med nybyggen kan också 

leda till ett ökat utbud bland andra typer av boenden inom kommunen eftersom 

flyttkedjor frigör bostäder (ibid:31). 

I en telefonintervju (2011-11-14) med Göran Berfenstam som är planeringschef vid 

Gävles kommunledningskontors avdelning för övergripande planering beskrev han 

lite närmare hur tendenserna för byggmarknaden ser ut i Gävle. 

Jag inledde samtalet med att fråga om det är stor efterfrågan på att bygga hus i 

Gävle idag. Berfenstam menar att trycket inte är lika stort idag som det var för 

4-5 år sedan och att det kan finnas två tänkbara anledningar till det. Det ena är 

att det är ett kostsamt projekt att bygga ett hus, vilket kan påverka efterfrågan i 

och med den ekonomiska situationen i världen. Det andra är att det akuta 

behovet av tomter som tidigare fanns är mättat varpå efterfrågan har minskat. 

Målet är att erbjuda ett så stort utbud som möjligt, att kunden ska erbjudas tomt 

snabbt samt att öka inflyttningen till Gävle, menar Berfenstam. Den 

bostadssökande kan erbjudas nytt boende från olika håll, fortsätter han. 

Antingen kan man stå i tomt- och bostadskö och erbjudas en tomt av kommunen 

eller också erbjuder en byggherre bostäder i form av lägenheter med äganderätt, 

bostadsrätter eller hyreslägenheter. Berfenstam beskriver en tydligt ökad trend i 

det s.k. ”kategoriboendet”. Genom sitt boende kan man uttrycka vem man är. Det 

här är en tydlig grupp och det känns viktigt att möta deras behov, förklarar han.  

3.2 Trädgårdsdesigner, byggherre och markentreprenör 
Trädgårdsdesignern Gunilla Welin Brook har varit verksam som 

trädgårdsdesigner sedan 2004/2005. Hon har eget företag inom trädgårdsdesign 

samt är ansvarig för skötseln av grönytor på en stor industri i länet. Jag har 

sammanfattat hennes svar från intervjufrågornas som skickats via mail. 

Frågorna finns som bilaga (bilaga 1).  

Byggherren Christian Hillberg är platschef på NCC som åtar sig uppdrag i form 

av markentreprenad vid byggen med t.ex. Gävle kommun, Banverket, 

Trafikverket eller HSB som kunder. Han har sällan privata kunder som 

beställare men det kan förekomma i samband med ett större jobb i ett 

bostadsområde då kontakt med kunden är nödvändig. Christian har besvarat 

mina frågor (bilaga 1) via mail och en kompletterande telefonintervju 

genomfördes den 11/11-11. 

Markentreprenören Håkan Lantz är delägare och verksam i företaget Lantz 

anläggning AB. Han har arbetat i markanläggningsbranschen sedan 1985. 

Håkan har besvarat mina frågor (bilaga 1) via mail och en kompletterande 

telefonintervju genomfördes den 18/11-11.  
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Här följer en redovisning av frågorna och svaren. Jag har förkortat personernas 

namn med initialerna så att det kan urskiljas vem som svarat vad: 

 

Gunilla Welin Brook – GWB 

Christian Hillberg – CH 

Håkan Lantz – HL 

 

Ser du några tydliga trender inom trädgård idag? 

GWB: Nästan alla kunder efterfrågar en lättskött trädgård idag samtidigt som 

man vill ha en rumslig och personlig gestaltning. Kunderna är ofta medvetna om 

trädgårdens struktur och betydelsen av att skapa rum genom golv, väggar och 

tak i trädgården. Welin Brook tycker sig märka en tydlig trend där många vill 

använda sin trädgård som ett förlängt rum; kök, badrum eller vardagsrum. 

Trenden med pergolor, poolmiljöer och växthus är tydlig. Hon menar att en 

annan trend verkar vara att många är beredda att satsa pengar på större 

kvaliteter, d.v.s. träd i större storlekar eller färdig häck. ”Det kanske är vårt 

snabba samhälle som gör att man inte vill vänta in trädgårdens egen växttakt”, 

menar Welin Brook. Alltfler efterfrågar natursten som alternativ till den 

”betongstensorgie” som nu verkar ha lugnat ner sig. Belysning är en trend som 

verkar hålla i sig. Det finns ett stort utbud av armaturer på marknaden och 

Welin Brook tycker att trädgårdsbelysningen fyller en viktig funktion genom att 

den på ett fantastiskt sätt förstärker struktur och former, skapar blickfång och 

ger trädgården djup och dimension under den mörka årstiden. 

CH: Hillberg anser att intresset har ökat när det handlar om att vilja ha en 

vacker trädgård. ”Att bygga om och förändra sina trädgårdar är i sig en trend”, 

menar han. En följd av det ökade intresset är ett ökat utbud av växter och sten. 

HL: Lantz anser att den tydligaste trenden är att många satsar mer pengar på 

trädgården idag än för 8-10 år sedan. Förr lade man ut några lass jord och sådde 

gräs, menar han. Man la ut singel i gångarna och på uppfarten. Det var sällsynt 

med kantsten som avskärmning mellan ytorna. Idag tror Lantz att trädgårdarna 

kostar 6-10 gånger mer och att många är villiga att lägga den kostnaden på 

trädgården. En annan trend är att man lägger mycket sten och att man bygger 

murar istället för att ha en slänt som kräver skötsel och underhåll. Lantz 

berättar också att det är vanligt att välja turf (gräsmatta på rulle) idag istället 

för att så gräs. 

Kan du tipsa om åtgärder och material som underlättar skötseln och som 

besparar tid? 

GWB: Welin Brook brukar föreskriva rotogräsfri jord eller rhododendronjord om 

det är växter som trivs i sur jord. Den rotogräsfria jorden kan kompletteras med 

kompost för att tillföras bakterier och maskar mm. Hon rekommenderar att först 

och främst använda så mycket av den befintliga jorden som möjligt eftersom den 

ofta har bra struktur och viktigt mikroliv. Nackdelen med befintlig jord är att 

den kan innehålla rotogräs som t.ex. kvickrot och kirskål. Den jorden måste 
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bytas ut om det ska bli lättskött. Welin Brook skriver också att man kan täcka 

jorden med tjock svart plast och ”svälta ut” ogräset ett par säsonger. 

Hon rekommenderar buskar med ett stadigt och samlat växtsätt för att minska 

behovet av beskärning. Även buskar som tål en kraftig beskärning kan användas 

i trädgården för att få den mera lättskött. Welin-Brook nämner praktspirea, 

kornell och tok som exempel. Hon rekommenderar också stadiga perenner som 

stomme i planteringarna och menar att Årets perenn ger en hint om vad som 

fungerar. Marktäckande växter täcker jorden snabbt och håller undan ogräs 

samtidigt som det ger ett snyggt intryck, tycker hon. Exempel på marktäckare 

som hon nämner är flocknäva, ormöga, gullgröna, myskmadra och vintergröna. 

Ett alternativ till marktäckande växter är att använda markduk. Hon är inte så 

förtjust i markduk eftersom hon inte tycker det är speciellt snyggt men det är 

praktiskt när man t.ex. planterar flera buskar. Welin Brook tipsar om att täcka 

duken med natursingel, flis eller pinjebark för att ge ett vackrare intryck. 

Hon tycker att större sammanhållna växtytor ger ett lugnare intryck i 

trädgården samtidigt som det är mera lättskött. 

Ett annat tips för att få trädgården mera lättskött är att tänka på kanterna 

mellan växtbädd, gräs och hårdgjorda ytor. Welin Brook rekommenderar att 

kanten ska ligga i nivå med gräsytan för att det enkelt ska gå att komma åt med 

gräsklippare. En annan fördel är att kanten fungerar som skiljevägg som håller 

rötter och ogräs på avstånd. 

Den upphöjda rabatten underlättar skötseln eftersom det är lättare att komma 

åt och rensa överallt. Ska perenner eller annueller växa i den upphöjda 

planteringen rekommenderar hon att en markduk läggs i botten för att förhindra 

att rotogräs etablerar sig. 

Underarbete och anläggning av hårdgjorda ytor är viktigt för att underlätta 

skötseln i trädgården. Rätt fogbredd är jätteviktigt, understryker hon. Fogsand 

eller fog som härdar och som innehåller ogräshämmande medel är bra alternativ.  

På hösten bör sten- och grusytor städas så att inte löv ligger kvar och förmultnar. 

Det blir snabbt jord och en grogrund för fröogräs att etablera sig i. Welin Brook 

tipsar också om att kratta gräsmattan ordentligt på våren för att ge syre till 

rötterna och att luckra öppna jordytor i trädgården. Hon tipsar om att inte städa 

rabatterna för noga på hösten. Perennerna får stå kvar och klipps ner på våren. 

Ett alternativ är att gå med trimmer över dem och låta de finfördelade 

växtdelarna ligga kvar och förmultna vilket ger viktigt mikroliv till jorden. 

Personligen brukar hon sprida ut nästan färdigkomposterad hushållskompost 

sent på hösten. Hon menar att det ger skydd för vinterns kyla samt ett effektivt 

täcke över eventuella fröogräs som väntar på att få gro till våren. Under våren 

luckrar hon ner komposten i jorden. 

Noggrann skötsel, d.v.s. vattna och luckra, under de första två åren då ytorna 

ska ”sluta sig” är ett bra sätt att minska framtida skötselinsatser. Det är viktigt 

för etableringen samtidigt som det är ogräshämmande, menar Welin Brook. 
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Hon märker ett ökat intresse för olika typer av bevattningsanläggningar som 

t.ex. ”pop-up”-system eller droppslangar. Alltfler kunder verkar kunna tänka sig 

att investera i den typen av system redan vid anläggningsskedet.  

En robotgräsklippare gör gräsmattan relativt fri från mossa eftersom frekvent 

klippning ger gräsklipp som fungerar som gödsel i gräsmattan och som i sin tur 

bidrar till en tät gräsmatta som tränger undan mossan. Welin Brook anser att en 

gräsmatta är skötselkrävande om den ska hållas fin. ”Alla kunder jag träffat som 

har denna typ av gräsklippare är lyriska”.  

CH: Det finns många olika åtgärder som kan underlätta skötseln i trädgården. 

Ett exempel är att anlägga stenytor med markduk under istället för grus och 

singel. Andra exempel som han kommit i kontakt med är robotgräsklippare, 

nedgrävd bevattning och speciell fog som härdar och håller ogräs borta. Dessa 

åtgärder är dyra och inget som gemene man kostar på sig, anser Hillberg. 

HL: Lantz berättar att det idag är vanligt att lägga en stenkant längs sockeln på 

huset, längs altanen och även runt rabatter för att slippa ”gå och svettas med 

trimmern”. Marktäckande växter eller markduk med singel eller bark ovanpå är 

också alternativ som underlättar skötseln. Han tipsar om en fog som han 

använder på stengångar. Den härdar i och med att den blir fuktig vilket gör att 

ogräs inte kan tränga upp underifrån. 

Kan du ge exempel på beslut och åtgärder som tas för att underlätta skötseln i 

trädgårdar? 

 

GWB: Redan under ritarbetet av den nya trädgården har Welin Brook hela tiden 

skötselperspektivet i fokus. Om hon däremot kommer till en kund som har en 

uppvuxen trädgård i stort behov av rensning brukar hon rekommendera kunden 

att investera i en underhållsplan. I den identifierar Welin Brook vilka insatser 

som behövs under t.ex. en treårsperiod. I underhållsplanen ingår ofta en 

beskärningsplan. Ytor som invaderats av ogräs kan täckas med tjock svart plast 

under ett par år, växter kan flyttas till samlade växtytor med ny rotogräsfri jord 

och en avgränsande kant (som beskrivits ovan) kan anläggas. Ett annat sätt är 

att omvandla en del av trädgården till ”en vild del”. Där kan man ta bort 

skötselintensiva rabatter och buskar och låta gräset växa sig högre. Vid mörkare, 

skuggiga gräspartier med mossa brukar hon rekommendera att byta ut gräset till 

en marktäckande växt i stället eller kanske att anlägga ett s.k. ”Woodland” med 

skogslik miljö. Ytor av betong eller natursten som ligger ojämnt eller där fogarna 

är borta kräver en åtgärd om det ska se bra ut. Welin Brook rekommenderar 

kunder med sådana problem att börja om, lyfta på stenarna och se till att 

underarbetet blir bra gjort innan stenar och fog läggs på plats igen.  

 

CH: Angående åtgärder som underlättar skötseln i trädgårdar hänvisade 

Hillberg till sina svar i föregående fråga. I telefonintervjun utvecklade han sitt 

svar. Hans kunder är oftast större företag vilket gör att han får färdiga ritningar 

från beställaren. Där har han inte kommit i kontakt med önskemålet om 

lättskötta trädgårdar.  
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HL: ”En sak som jag har märkt den sista tiden är att många vill ha mycket gräs 

och lite rabatter och odlingsytor”, säger Lantz och menar att det säkert hänger 

ihop med att många har för lite fritid och en för stressig vardag.  

Hur upplever du intresset inom trädgården idag? Efterfrågas hjälp i trädgårdens 

utformning och skötsel? 

 

GWB: Welin Brook skriver att alltfler efterfrågar utformningsförslag till sin 

trädgård och många väljer också att anlita hjälp vid anläggandet. Hon levererar 

kompletta lösningar till många kunder där anläggningsarbete, inköp, plantering 

och även tillsyn och skötsel under etableringstiden ingår. På så sätt känner hon 

att det är lättare att lämna garanti på växter och utfört arbete. Intresset bara 

växer och jag har haft fler kunder än någonsin, menar Welin Brook. 

 

CH: Överlag anser Hillberg att många kunder vill ha en vacker trädgård utan att 

inse att det kräver arbetsinsatser. Han möter ofta personer utan kunskap om 

skötsel eller växter och som inte har lust att lägga tid på skötsel i trädgården. 

Han lyfter speciellt fram den yngre generationen som exempel på en grupp som 

hellre köper morötter i affären än odlar dem i sin egen trädgård eftersom det 

besparar tid och arbetsinsatser. Hillberg tycker sig märka ett ökat intresse för 

att anlita hjälp i trädgården, både när det gäller design, anläggning och skötsel. 

Ett dilemma han ofta stöter på är att många privatpersoner tror sig veta hur 

saker och ting ska utföras i och med att det finns fakta och information att tillgå 

på internet. Det kan leda till att den privata kunden ifrågasätter hans arbete 

istället för att förlita sig till hans yrkeskunnande. 

HL: Lantz menar att många anlitar mer hjälp idag pga. att RUT-avdraget gjort 

kostnaderna lägre. Han menar att många anlitar hjälp i allt från gräsklippning 

och trädbeskärning till design och han tror att intresset kommer att hålla i sig. 

Många potentiella husbyggare som åker runt och tittar på andra trädgårdar och 

ser hur fint andra har det blir inspirerade till att själv ha en vacker trädgård, 

tror Lantz. Han säger att många uppdrag han haft under säsongen, där han 

varit med och lagt sten och färdig gräsmatta, är sådana där trädgården ofta är 

ritad av en trädgårdsdesigner. ”Folk vill ofta ha förslag på olika lösningar för 

att det ska bli fint men lättskött, helst ska gräset klippa sig självt (och det gör 

det ju på många håll) ” (2011).  

3.3 Nyblivna villaägare 
Kristina Nygren skriver i sitt kandidatarbete (2010) om efterfrågan på 

trädgårdsrådgivning i samband med husbygge.  Hon menar att många nybyggare 

har så fullt upp med alla beslut som har med själva huset att göra att det 

kommer som en ”kalldusch” för dem när de inser att de står där med ett hus utan 

trädgård. Många husbyggare ligger redan på lånegränsen och har inte utrymme 

för några extrakostnader (Ibid: 6).  

Nygren presenterar resultatet av en undersökning som gjordes för 

fastighetsbolagets JMs räkning. Undersökningen baseras på enkäter som både 

presumtiva och nyblivna husägare svarat på och som värderar hur pass mycket 

man uppskattar ”färdiga” trädgårdar. ”Färdig” trädgård, vilket JM erbjöd, 

betyder i det här fallet utrullad gräsmatta, planterad häck, asfalterad uppfart 
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och plattlagd entré. Det var enligt undersökningen en anledning till att många 

kunder valde JM då ”färdig” trädgård ingick i köpet av hus. Enligt 

undersökningen ansågs en bekymmersfri trädgård vara en trädgård som kunden 

fått hjälp med att planera och anlägga. Bland nyblivna och presumtiva husägare 

är intresset svalt när det gäller att själva utforma trädgården från grunden. 

Majoriteten av de tillfrågade önskar en halvt färdigställd trädgård med en 

gräsmatta och vissa planteringar (Ibid:8-9). 
 

Genom att knacka dörr och intervjua tio familjer med nybyggt hus i Gävle har 

jag skaffat mig en uppfattning om deras mål och planer med trädgården. Jag 

valde två olika områden. Det ena ligger mer centralt (Lindbacka) medan det 

andra har ett mer lantligt läge (Västerbacken). Båda dessa områden är relativt 

nybyggda. Byggandet har pågått under samma tidsperiod och startat ungefär 

samtidigt. De ursprungliga detaljplanerna för områdena skiljer sig åt. Lindbacka 

är tänkt att ha en modern prägel med hus i samma kulörer och i nyfunkis-stil. I 

Västerbacken ville man skapa en lantlig prägel med närheten till naturen och 

möjlighet att ha häst i närliggande stall.  

Anledningen till att jag valde att intervjua familjer med nybyggda hus är att de 

nyligen stått inför utmaningen att skaffa trädgård och förhoppningsvis 

fortfarande har alla val och beslut i färskt minne. Kriteriet var att trädgården 

skulle vara färdig när det gäller ”trädgårdens golv” d.v.s. eventuell stenläggning 

och gräsmatta. Dessutom har alla trädgårdar haft inslag av växtlighet som t.ex. 

häck, buskar och träd. Ett annat kriterium var att trädgården inte skulle vara 

äldre än fem år. Anledningen till att jag strävat efter så lika grunder som möjligt 

i trädgården är att jag gett alla respondenter en relativt jämlik utgångspunkt 

när det gäller att kunna svara på mina frågor.  

Det ska tilläggas att familjerna i Lindbacka överlag kommit längre. Där har alla 

familjer häck och buskar i trädgården och endast ett par familjer uttryckte en 

önskan om ytterligare växtinslag. I Västerbacken saknas häck vid ett par av 

husen och även större projekt som växthus och större planteringar är planerade 

till våren. Detta kan ha påverkat svaren, framförallt frågan som handlar om hur 

mycket pengar de ha lagt på sin trädgård hittills. 

Alla familjer jag knackade på hos var positiva till min intervju och alla gav 

intrycket av att vilja berätta för mig om sin trädgård. Jag fick känslan av att de 

kände glädje och stolthet över att berätta om husets gröna rum. 
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Lindbacka är ett relativt nytt 

bostadsområde i Gävle ca 3 km norr om 

stadscentrum. De flesta villor har byggts i 

nyfunkisstil och byggstart för området var 

år 2008. Lindbacka har närhet till golfbana, 

skid/löparspår och ridhus. I Plan- och 

genomförandebeskrivningen (Gävle 

kommun 2006) kan man läsa att området 

ska präglas av ett gemensamt formspråk i 

arkitektur och gestaltning. Ett separat 

gestaltningsprogram är kopplat till 

detaljplanen. Där redovisas att området har 

höga gestaltningskrav. Husen ska 

överensstämma i färgskala (vitt, grått och 

ockragult). Rekommendationer finns om att 

satsa på häck, friväxande buskar eller träd 

mot tomterna för att göra gaturummen mer 

karaktärsfulla och levande (Ibid: 7).  

 

 

Västerbacken är ett bostadsområde beläget 

6 km från centrum med byggstart 

2008/2009. I detaljplanen (Plan- och 

genomförandebeskrivning 2007) presenteras 

ett förslag på hur området kan komma att 

se ut. Totalt kan Västerbacken rymma 70-

100 nya bostäder som byggs i etapper. 

Känslan ska vara lantlig med egen karaktär 

och möjlighet att ha häst nära sin egen 

bostad (Ibid:3). I dagsläget finns ett 20-tal 

uppbyggda villor i området.  

I mitt samtal med en av de första att bygga 

på området framkom att kommunen 

frångått sina tidigare restriktioner om att 

bygga i lantlig, rustik stil. De senast byggda 

husen på området är därför moderna villor, 

många i nyfunkisstil. 

 

 

Bild 2. Översikt Västerbacken 

(objektvision.se) 

 

Bild 1. . Översikt Lindbacka           

(objektvision.se) 
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Jag har ställt samma sex frågor till fem familjer från området Lindbacka och fem 

från Västerbacken. Frågorna finns som bilaga (bilaga 2). Flera familjer betonade 

att de inte var färdiga med sin trädgård än, att det saknades planteringar och 

växtlighet. Alla fem intervjuade familjer i Västerbacken poängterade att 

trädgården inte är färdigställd. I Lindbacka har två familjer av de fem tillfrågade 

ytterligare planerade insatser i sin trädgård. Följande avsnitt sammanfattar 

intervjusvaren från de tio familjerna.  

Säg fem ord som beskriver vad ni gör i er trädgård. 

Några respondenter hade svårt att hitta fem ord och svarade med 3-4 stycken i 

stället. Detta gav totalt 14 olika svarsalternativ. Stapeldiagrammet presenterar 

hur många gånger respektive aktivitet nämnts bland de tio familjerna. 

0 1 2 3 4 5 6 7

Umgås

Leker

Klipper gräs

Solar

Njuter

Slappar/relaxar

Grillar

Påtar

Badar

Spelar golf

Rensar klöver från gräsmattan

Andas frisk luft

Motion

Reflektion

Trädgårdsaktiviteter

Antal

 

 

Av svarsalternativen relaterar elva till social samvaro och avkoppling (reflektion, 

motion, andas frisk luft, spelar golf, badar, grillar, slappar/relaxar, njuter, solar, 

leker och umgås). Tre svar (rensar klöver från gräsmattan, påtar och klipper 

gräs) syftar till någon form av trädgårdsarbete.  

Hur ser arbetsfördelningen ut när det gäller trädgårdsarbetet? Vem gör vad? 

Hos fem familjer gav den här frågan upphov till förklaringar om att trädgården 

inte är färdigställd och att det därför inte krävs så mycket skötsel. 

I två familjer av tio är det kvinnan i hushållet som tycker sig göra allt eller det 

mesta av trädgårdsarbetet. Klippning av gräsmattan verkar vara en syssla som 

många delar på. I sex familjer av tio är det hon som ”gör finliret” i trädgården, 

d.v.s. köper krukor och gör planteringar och sköter inhandlingen av växterna. En 

Bild 3. Stapeldiagram aktivitet 



25 
 

kvinna sa att hon endast tar hjälp av sin man när det handlar om riktigt 

grovgöra, som att gräva djupa gropar eller lasta tungt. Ett par pratade om att 

införskaffa ett lusthus till våren. 

En annan av familjerna har planer på att införskaffa växthus och är den enda av 

de tio tillfrågade familjerna som satsat på odling. De var lyriska över sina 

kryddor och morötter i pallkragar och de berättade stolta att de var 

självförsörjande på tomater. Den här familjen har blivit intresserad av odling och 

trädgård i och med att de ”blev med trädgård”. De berättade entusiastiskt om 

sina planer på en skogsplantering i slänten mot skogen och om sina planer på att 

skapa ”gröna rum”. 

Uppskatta hur mycket tid ni tillbringar i er trädgård under säsongen (april-

september). 

Den här frågan visade sig vara svår att svara på för många av de personer jag 

intervjuat. Min tanke var att försöka få en uppfattning om hur mycket tid som 

spenderas i trädgården, inte fokuserat på skötsel. De flesta respondenter tyckte 

det var svårt att hitta en genomsnittlig tid per dag eller vecka. Tiden de 

spenderar i trädgården hänger ihop med ifall de har semester och är hemma eller 

vilket väder det är. Jag övervägde att plocka bort frågan men behöll den eftersom 

resonemanget kring frågan blev intressant i sig.  

En av kvinnorna i intervjustudien är mycket intresserad av trädgårdsskötsel och 

uppskattar att hon ägnar minst två timmar per dag (april-september) i sin 

trädgård åt skötsel i trädgården. Fem familjer sa att dörrarna ut till trädgården 

alltid är öppna och att de är ”ute jämt” när det är fint väder. En av de här 

familjerna har även ett ute-spa som de nyttjar på hösten och vintern vilket gör 

att de använder sin trädgård även under de kalla och mörka månaderna. 

Ytterligare en familj delade med sig av sina planer på att skaffa en spa-tunna så 

att de kan förlänga säsongen i trädgården. En tredje familj har en lounge-möbel 

på terrassen som fungerar som ett vardagsrum under sommaren. De beskrev 

också att de är ute från morgon till kväll om det är vackert väder och ifall de är 

hemma på semestern.  

Uppskatta hur mycket pengar ni lagt på trädgården (från första spadtaget till 

idag).  

Här har jag inkluderat fyllnadsmassa, sten, mur, jord, gräsmatta, all växtlighet 

och ev. arbetskostnader. Ev. pool eller spa-tunna har inte tagits med i 

beräkningen i den här frågan. Jag har inte jämfört trädgårdsbudgeten mellan 

områdena. 
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0 1 2 3 4 5 6 7

100 000 - 200 000 kr

200 000 - 300 000 kr

300 000 - 400 000 kr

400 000 - 500 000 kr

500 000 - 600 000 kr

Investeringar i trädgården

Antal

 

 

Bland de tio tillfrågade familjerna har fyra investerat uppskattningsvis mellan 

300 000-600 000 kronor på trädgården. Sex familjer uppskattar att de spenderat 

100 000-200 000 kronor på trädgården. Eftersom sju av familjerna berättade att 

de har ytterligare planerade insatser i trädgården som väntar kommer den 

slutliga prislappen i dessa familjer att hamna på en högre summa. 

På en skala 1-5, hur pass lättskött tycker ni att er trädgård är?  

(1=Kräver lite skötsel, 5=Kräver mycket skötsel) 

På den här frågan graderade tre familjer skötselinsatserna till en etta. Sju 

familjer graderade med en tvåa. Alla tillfrågade i studien anser sig alltså ha en 

lättskött trädgård och vill ha det så även om flertalet av de intervjuade 

familjerna har som vision att komplettera och ”fylla på” sin trädgård. Ingen av 

familjerna graderade skötselinsatserna med 3-5. Två familjer beklagade sig över 

att det är mycket arbete med gräsmattan i form av rensning, klippning och 

gödning. En av de tillfrågade familjerna har en robotgräsklippare vilket 

minimerar skötseln av gräsmattan. 

Anlitade ni hjälp inför anläggandet av trädgården, i form av designer eller 

anläggare? 

Tre familjer av tio anlitade en trädgårdsdesigner inför uppbyggandet av sin 

trädgård. Av dessa tre familjer fick två en illustrationsskiss och en familj hade en 

muntlig rådgivning och förde själva anteckningar. Nio av tio respondenter har 

anlitat hjälp med stenläggning (t.ex. marksten och murar). Ett par familjer har 

även anlitat hjälp från trädgårdsfirmor när häcken skulle inhandlas och 

planteras. 

Om ja, varför? 

De tre som hade anlitat designer motiverade det med att de inte besitter några 

växtkunskaper och ville ha förslag på växter och träd. En annan kvinna menade 

Bild 4. Stapeldiagram budget 



27 
 

att hon ville ha hjälp av någon med lite erfarenhet men att hon inte hade anlitat 

hjälp ifall hon var yngre. Nu ville hon få en färdig trädgård så snabbt som 

möjligt. Hon betonade dock att det är viktigt att ”bo in sig” och känna efter hur 

man vill ha det. Den tredje familjen, som fick en muntlig rådgivning, 

uppskattade de tips och rekommendationer de fick från designern och har följt de 

råden i formgivningen av sin trädgård. 

Om nej, varför? 

Av de som inte anlitat designer svarade tre familjer att det var en kostnadsfråga. 

En familj ville känna att de hade råd att genomföra det förslag de i så fall skulle 

få. En annan motivering var att det skulle ha varit intressant att anlita designer 

men att det var så mycket utgifter med husbygget. Ytterligare en familj har en 

bekant som är intresserad och som gav tips på växter och utformning. I en annan 

familj är det mannen som är intresserad och som både har ritat och anlagt allt 

själv. Han påstår själv att han är både intresserad och road av att arbeta 

kreativt och upplevde det som mycket tillfredsställande att skapa utemiljöerna 

till boendet. 
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4 SAMMANSTÄLLNING 
I följande avsnitt sammanfattar jag intervjusvaren från familjerna med fokus på 

lättskött trädgård. I den första frågan drar jag paralleller till Husqvarnas 

undersökning (2011). 

 

Säg fem ord som beskriver vad ni gör i er trädgård.  

 

Huvuddelen av familjerna i min studie använder sin trädgård som en plats där 

de kan umgås och slappna av. Även orden relaxar, grillar, badar, solar och leker 

syftar till aktiviteter som relaterar till social samvaro. I HGGR 2011 hamnar 

avkoppling på första plats (både i det svenska och i det totala resultatet) på 

frågan om vad man helst gör i sin trädgård. Bland de 470 svenska 

respondenterna i HGGR 2011 rankades lekplats för barnen som nummer två och 

socialt umgänge som nummer tre.  

I min undersökning fick jag elva svarsalternativ av fjorton där man ser 

trädgården som en plats för aktivitet och social samvaro. Även om mitt 

intervjuunderlag är litet stämmer det väl överens med resultaten från HGGR 

2011 där de tre högst rankade svarsalternativen också handlar om avkoppling, 

lek och social samvaro.  

Det ska också nämnas att min frågeställning var annorlunda än Husqvarnas. 

Jag bad mina respondenter beskriva vad de gör i sin trädgård. I Husqvarnas 

undersökning (2011) fick personerna lista vad de helst gör i sin trädgård. Ogillar 

man trädgårdsarbete är det ganska självklart att man inte nämner det vid en 

sådan ställd fråga. Oavsett om man berättar vad man gör i trädgården eller vad 

man helst vill göra får man en bild av trädgårdens funktion och användning. 

  

Hur ser arbetsfördelningen ut när det gäller trädgårdsarbetet? Vem gör vad? 

Resultatet av mina intervjuer visar att de flesta delar på trädgårdsarbetet men 

att mannen i familjen står för det riktigt tunga momenten, som grävning och 

anläggning medan kvinnan ansvarar över den estetiska utformningen. 

Gräsklippning verkar vara en syssla man i de flesta familjer delar på. Ett par 

familjer hade ambitionen att införskaffa växthus och lusthus. 

Uppskatta hur mycket tid ni tillbringar i er trädgård under säsongen (april-

september). 

Alla tillfrågade familjer uppgav att de tillbringade mycket tid i trädgården. 

Uttryck som ”dörrarna ut är jämt öppna” och ”vi är ute jämt” syftar till det. Ett 

par familjer har spa-bad och använder trädgården även under hösten och 

vintern.  
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Uppskatta hur mycket pengar ni lagt på trädgården (från första spadtaget till 

idag).  

Den här frågan gav svar mellan 100 000 kr och 600 000 kr. Även om flera 

familjer uppgav att de inte är klara med sin trädgård visar det sig att man vill 

satsa pengar på sin utemiljö. 

På en skala 1-5, hur pass lättskött tycker ni att er trädgård är?  

(1=Kräver lite skötsel, 5=Kräver mycket skötsel) 

Alla tio tillfrågade familjer uppgav att de tyckte de har en lättskött trädgård (tre 

familjer graderade med en etta och sju med en tvåa). Två familjer beklagade sig 

över att gräsmattan krävde mycket skötsel. En familj äger en robotgräsklippare.  

Anlitade ni hjälp inför anläggandet av trädgården, i form av designer eller 

anläggare?  

Tre av tio anlitade hjälp inför utformningen av trädgården. En familj ville ha råd 

om växter och en annan ville att det skulle gå snabbt. Familjen som fått en 

muntlig konsultation har följt de råd och rekommendationer de fått av designern. 

De som inte tagit hjälp motiverade det med att de själva hade intresse och 

kunskap när det gäller trädgårdens utformning eller att det var en 

kostnadsfråga. 

4.1 Reflektioner 
Det verkar som om trädgården för många är en plats för vila, aktivitet och 

samvaro. Trädgården är för många en förlängd del av huset där man vill umgås. 

Alla tillfrågade familjer har anlagt en trädgård de anser är lättskött. Två 

familjer beklagade sig över den skötsel som gräsmattan gav upphov till. De som 

efterfrågat hjälp med utformningen kunde motivera det med att de inte själva 

besitter den kunskapen som krävs när det handlar om växtval. Bland dem som 

inte anlitat hjälp av en fackman hade vissa gjort det om det inte varit en 

kostnadsfråga.  

Intervjuerna visar att det finns en efterfrågan på skötselextensiva trädgårdar 

bland nyblivna villaägare i Gävle kommun. Resultatet innefattar de åtgärder och 

förslag som baseras på intervjuerna i föregående del, både med fackfolket i 

branschen och med nyblivna villaägare, och som kan bidra till en mer lättskött 

trädgård. Jag kommer att presentera varje åtgärd utifrån ett tidsbesparande 

perspektiv.  
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5 RESULTAT 
Jag har försökt hålla mig så neutral och opartisk som möjligt i min beskrivning. 

För att i detalj kunna gå in på de olika åtgärderna har jag också använt mig av 

facklitteratur inom ämnet. Fakta och information om de olika materialen och 

åtgärderna kommer i några fall från intervjuerna jag gjort med fackfolk i 

branschen. I vissa fall har jag hämtat information från hemsidor på internet där 

informationen kan vara vinklad och partisk för att marknadsföra produkten. 

Dessa källor har jag använt mig av: Bergström 2006, Degermark 2008, 

Engstrand 2003, Haraldsson 2010, Hillberg (intervjuer 2011-11-10 och 2011-11-

11), Husqvarna Global Garden Report 2011, Lantz (intervjuer 2011-11-16 och 

2011-11-18), Molin 1992, Nilson 2004, Schroeder 1997, Welin Brook (intervju 

2011-11-09) och Svensk byggtjänst (2011-11-09). 

5.1 Jord 
Jorden är A och O i trädgården, grunden för växterna och deras etablering. 

Genom att satsa på rätt och bra jord kan man spara in på resurser som tid, kraft 

och pengar. I den vilda naturen väljer växterna själva sin etableringsplats. Där 

sker ett naturligt urval där växter som inte klarar förutsättningarna dör. I 

trädgården påtvingar vi ibland växterna miljöer som är mindre bra vilket gör att 

jorden måste bearbetas för att ge de bästa förutsättningarna. Man kan förvissa 

sig om att köpa rotogräsfri jord och seriösa jordleverantörer brukar ha resultat 

från jordanalyser att visa upp. Welin Brook (2011-11-09) poängterar den 

rotogräsfria jorden till den skötselextensiva trädgården. Det går även att ringa 

kommunens parkförvaltning för att fråga vilken av deras jordleverantörer som är 

bäst (Engstrand 2003). Perenner missgynnas av jord med för högt eller lågt PH-

värde och ogräsen kan få ett försprång under sådana förhållanden. En jord med 

bra struktur och humusinnehåll är en fördel för perennerna (Bergström 2006).  

5.2 Underarbete och materialval 
Genom att redan vid anläggningen lägga tid på åtgärder som minskar 

förutsättningarna för ogräsetableringen kan man på sikt bespara sig tid när det 

gäller skötseln. Ett genomtänkt och väl utfört underarbete kostar både mer tid 

och pengar under anläggandet men kan på sikt visa sig vara väl investerade 

pengar ifall målet är att ha en lättskött trädgård.  

Genom att använda markduk mellan kantsten och gräsmatta hindras gräset 

från att sprida sig in mellan stenarna. Man kan även använda ett plastskikt 

eller betong som ogrässpärr (Haraldsson 2010:24). 

Genom att använda en härdande fogmassa mellan stenar minskar också 

förutsättningarna för ogräsetableringen. Både Welin Brook, Lantz och Hillberg 

nämnde detta alternativ i intervjudelen. Welin Brook understryker även vikten 

av ”rätt” fogbredd för att underlätta skötseln. Hon menar att en för bred fog 

underlättar för ogräsets etablering. ”Underarbete och anläggning av hårdgjorda 

ytor är viktigt för att underlätta skötseln i trädgården”, menar hon. En dåligt 

fylld fog skapar utrymme för fröogräs att börja gro. Vid nyanläggning kan det 

vara nödvändigt med en efterfyllning av fogen för att uppnå en helt fylld fog. 
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Genom att foga med ett grövre material (2-4 mm) torkar det upp snabbare och 

försämrar villkoren för fröogräsen. Sättsanden under stenen kan också bestå av 

den grövre fraktionen för att minska ogräsens tillgång på vatten i fogen 

(Schröder 1997). 

5.3 Duk 

Markduk används ofta som underlag under stensättningar men också i 

planteringar för att hålla undan ogräset och behålla fuktigheten i jorden. Vid 

plantering av buskar kan markduken fungera som en bra marktäckare som 

hindrar ogräs och kan täckas med någon typ av dekor. I en plantering är det 

vanligt att dekorsten eller bark läggs ovanpå markduken för att dölja den. 

Markduken är oftast svart och av kraftigt plastigt material. Markduk kan vara 

ett alternativ till marktäckande växter genom att den täcker den nakna jorden 

som annars blir en grogrund för ogräs. Welin Brook anser att markduk är 

praktiskt när man ska plantera flera buskar på en yta. Den kan täckas med bark 

eller dekorsten. Även Lantz och Hillberg nämner markduken som en 

skötselbesparande åtgärd.Eftersom det finns massor av alternativ av dukar att 

tillgå på marknaden kan det vara svårt att hålla isär deras olika egenskaper. Det 

finns vävda och icke-vävda dukar och dukar med eller utan UV-skydd. Vissa är 

behandlade för att stå emot ogräsgenomträngning medan andra har rutmönster 

för att underlätta vid plantering.  

Fiberduken, som ofta är vit, är mer genomsläpplig och kan också användas i 

planteringar men mer som en avskiljare mellan jord och dekormaterial än som 

en ogrässpärr. För att hindra rotogräs att få fäste i en gångstig lägger man ut 

fiberduken under sanden och markstenen. Tunnare fiberduk används ofta över 

planteringar som skydd mot frost.  

Geotextil är en kraftig duk som används för att separera olika material både på 

land och i vatten. Geotextil är en tät duk som stoppar upp såväl ogräs som 

trädrötter (svensk byggtjänst 2011-11-09). 

5.4 Kanter 
Den som vill spara på krafterna bör planera grönskan för att underlätta 

klippningen. Satsa på en sammanhängande gräsyta med tydligt avgränsade 

kanter som lätt kan klippas samtidigt med gräsmattan (Nilson: 2004:87). 

I SLU:s faktablad om ogräsproblem (Schroeder:1997) finns olika förslag på hur 

man kan underlätta och därmed minska skötselkraven i trädgården genom 

förebyggande åtgärder vid anläggandet av kantzoner. Schroeder förklarar att 

det kontinuerligt pågår en igenväxningsprocess mellan en hårdjord yta och en 

gräsmatta (Ibid: 3). Även vid en grusgång kan det ställa till problem om 

småsten och grus hamnar på gräsmattan. I och med att man anlägger ytan 

med en kant slipper man det här problemet samtidigt som man besparar sig 

en annan åtgärd, nämligen kantskärningen. Kanten ska placeras 2-3 cm över 

grusgången för att gruset ska ligga kvar (Haraldsson 2010). 
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Genom att lägga en nedsänkt stenkant i kantzonen skapar man ett mellanrum 

vilket försvårar igenväxningen. Läggs stenkanten i nivå med gräset 

underlättas dessutom gräsklippningen. Ett annat tips är att lägga geotextil 

mellan gräset och stenarna vilket ytterligare försvårar gräsets utbredning 

(Schroeder: 3). Det finns olika typer av kanter. Sten, metall, tryckimpregnerat 

trä, betonggjutningar och tjärpapp är några exempel (Haraldsson 2010). 

 

Bild 5. Kant mot gräs 

Welin Brook rekommenderar att kanten ska ligga i nivå med gräsytan för att det 

enkelt ska gå att komma åt med gräsklippare. Hon nämner också att kanten 

fungerar som skiljevägg som håller rötter och ogräs på avstånd. Även Lantz 

påpekar att det idag är vanligt att lägga en stenkant i nivå med gräsmattan, 

runt huset och planteringar för att slippa efterarbete med trimmer. 

5.5 Växtval  
Trädgårdsdesignern Gunilla Welin Brook poängterar vikten av rätt växtval i den 

lättskötta trädgården. Hon rekommenderar buskar med ett stadigt och samlat 

växtsätt för att på så sätt minska behovet av beskärning. Alternativt välja 

buskar som tål hård beskärning och som kan skäras ner helt, vilket inte tar så 

mycket tid eller är särskilt svårt. Stadiga perenner som en bas i planteringarna 

är också värt att satsa på, menar hon. Welin Brook märker också en tydlig trend 

där många är beredda att satsa pengar på större kvaliteter, d.v.s. äldre och mer 

uppvuxna träd. I Latmansträdgården (Engstrand 2003) ges tips på hur man får 

en vacker och lättskött rabatt genom att begränsa, repetera och strukturera. Det 

gäller att begränsa antalet färger, att repetera, d.v.s. plantera flera plantor av 

samma sort i grupp och att strukturera – att tänka till när det gäller växternas 

form och storlek (Ibid: 126-127). Perenner är i allmänhet lättodlade bara man 

följer kraven på växtplats. Ett bevis på deras tålighet är att många har överlevt i 

decennier vid gamla ödetorp (Ibid:131). Gråbladiga växter är ofta tåliga när det 

gäller torka eftersom de har en grådaggig hinna eller ett vaxliknande överdrag 

på bladen vilket gör att de klarar sig bra på torra varma växtplatser.  Exempel 

på sådana växter är kattfot och lammöra (Ibid 128). I examensarbetet Råd till en 

designer – för effektivare skötsel av gröna miljöer (Haraldsson:2010) poängteras 

vikten av att välja långlivade perenner som klarar sig länge utan delning eller 

omplantering. Perennerna bör även vara motståndskraftiga och inte så pass 

aggressiva att de tar över hela rabatten (Ibid: 20).   

5.6 Ogräs och marktäckare 
Ogräs är växter som växer på ”fel” plats, enligt oss människor. Med rotogräs 

menas det perenna ogräset som t.ex. kvickrot och kirskål. Många rotogräs har 

djupa rotsystem vilket gör dem svåra att bekämpa. Fröogräsen sprider sig från 

växter i omgivningen. Deras frön hamnar ovan jord och får fäste. För att 

prydnadsväxterna i trädgården ska kunna etablera sig under så gynnsamma 

förutsättningar som möjligt kan de inte konkurrera med ogräset om vatten, 

Geotextil 
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näring och ljus (Schroeder:97). Så här beskriver Ulla Molin marktäckarna i sin 

bok Leva med trädgård (2000): ”Fortfarande kan inga växter bli bättre än dessa 

intill gångar och stenläggningar eller där man behöver en låg och mjuk övergång 

till högre växter” (Ibid:71).  

Definitionen marktäckande perenn skiljer sig åt beroende på vem man talar med. 

Det som avses i det här arbetet är en perenn som breder ut sig som en matta, 

täcker jorden och hindrar fröogräs att få fäste. Maria Bergströms examensarbete 

(2006) definierar de marktäckande perennerna, deras krav och egenskaper. Hon 

beskriver att de marktäckande perennerna kan vara både låga och höga men de 

ska bilda ett lövtak ovanför jorden. ”En stor anledning till att använda 

marktäckande och mattbildande perenner verkar för många vara att minska ner 

på den tid som läggs på att hålla ogräs borta” (Ibid 2006: 5). Det är viktigt att 

hålla undan fröogräsen innan plantorna har växt ihop till ett täckande skikt. När 

perennerna slutit sig kan man räkna med en lägre skötselintensitet (Ibid: 13).  
Både Welin Brook och markentreprenören Håkan Lantz tipsar om marktäckande 

växter som täcker jorden snabbt och håller undan ogräs samtidigt som det ger ett 

snyggt intryck. Marktäckande buskar har längre livstid än perenner och kan 

därför ses som ett alternativ i vissa fall. De etablerar sig långsammare än 

perennerna vilket gör att de vedartade marktäckarna inte binder upp jorden lika 

snabbt i t.ex. en släntplantering (Haraldsson 2010).  

Matrix planting är en metod där man försöker skapa stabila växtsamhällen som 

kräver små skötselinsatser. Genom att kombinera växter i stora grupper i flera 

nivåer på en plats där växterna naturligt trivs försöker man efterlikna naturens 

sätt att kombinera växter. Det ska resultera i att växterna så småningom täcker 

all öppen jord som, dels ser dekorativ ut men också gör det svårt för ogräs att 

konkurrera (Degermark:7). 

5.7 Gräsmattan 
Vi ska ha en lättskött trädgård, inga rabatter, bara en stor gräsmatta/…/men 

det finns inget som tar så mycket tid som en perfekt gräsmatta. Och som 

kostar så mycket pengar. Inte att anlägga utan i underhåll (Engstrand 2003: 

88). 

Jag ägnar gräsmattan relativt stor plats i min uppsats eftersom den tar stor 

plats i våra trädgårdar och många av familjerna jag intervjuade hade åsikter 

kring gräsmattans skötsel. I min fråga som handlar om arbetsfördelningen i 

trädgården nämns gräsklippningen i samtliga fall som ett arbetsmoment som ska 

utföras och därmed höjer skötselkraven i trädgården. I boken Villaträdgårdens 

historia (Wilke 2006) beskrivs hur gräsmattan i över 50 år setts som en räddning 

i många trädgårdar. Under 90-talet började den däremot ifrågasättas. 

Gräsmattan sågs som ett bidrag till en lättskött trädgård och i och med det 

raderades många av de övriga inslagen i trädgården. Den stora gräsmattan blev 

en symbol för den fantasilösa och opersonliga trädgården (Ibid:259). Welin Brook 

menar dock att det är mycket skötselkrävande att ha en snygg gräsmatta vilket 

många inte tänker på. 

I boken Lättjans trädgård (Nilson 2004) förundras författarinnan över den 

prestige och de starka känslor som en gräsmatta ofta väcker. Hon menar att 
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dessa starka känslor främst förekommer bland män och att det kanske beror på 

att gräsmattan kräver maskinell skötsel och att maskinerna gärna får vara 

avancerade, vilket till större del lockar männen. 

Haraldssons examensarbete (2010) beskriver problemlösningar inom offentliga 

gröna miljöer. Hon tipsar om att gräsmattor bör ha raka eller mjukt böjda 

kanter och inga spetsiga hörn, för att underlätta klippningen. Dessutom kan 

en stenkant läggas i nivå med gräset så att hela ytan kan klippas och man 

slipper gå efteråt med trimmer och putsa (Ibid:13).  

Håkan Lantz nämnde i intervjun (2011-11-16) att det blivit vanligare att lägga 

turf (färdig gräsmatta på rulle) idag. Han menar att många vill se snabba 

resultat i trädgården och därför kostar på sig det dyrare alternativet med turf. 

Krav på skötsel under etableringstiden är inte heller lika höga i och med att 

gräset inte konkurrerar med ogräs på samma sätt som gräset gör vid sådd 

(2011-11-18). 

5.8 Gräsklippare 
Resultatet av min intervjustudie med tio familjer visar att gräsklippning verkar 

vara en syssla som många delar på. En av familjerna äger en robotgräsklippare. 

Welin Brook hävdar att de kunder hon träffat som har en robotgräsklippare är 

lyriska och att gräsmattan hålls relativt fri från mossa och ogräs. Hillberg har 

också kommit i kontakt med robotgräsklippare. Även Lantz nämner att många 

gräsmattor idag klipps av sig själva. I HGGR 2011:s undersökning där 

respondenterna fått lista olika produkter de önskade till trädgården hamnade 

robotgräsklipparen på första plats (HGGR 2011). 

5.9 Bevattning 
Det finns lösningar i trädgården som underlättar bevattningen. Ett nedgrävt 

bevattningssystem kan styras med dator och man kan punktbevattna i 

trädgården på de områden man vill och på vilken tidpunkt man vill. Den här 

typen av bevattning kan även kopplas till näringstillförsel (Engstrand 2003:17). 

Welin Brook märker ett ökat intresse för den här typen av investeringar. ”Pop-

up”-system och droppslangar är andra typer av bevattningsanläggningar som 

minskar skötselnivån i trädgården, menar hon. Hillberg har också märkt ett ökat 

intresse inom det här området men menar att eftersom det innebär en större 

kostnad så är det här en investering som prioriteras i välbärgade familjer. I 

Haraldssons arbete (2010) beskrivs också vattningen som ett arbetsmoment i 

trädgården. Alla växter måste vattnas vid planteringen och även under 

etableringstiden. Om man väljer ståndortsanpassade växter behövs inte så 

mycket mer vattning under säsongen. Marktäckande perenner kan också minska 

avdunstningen från jorden och på så sätt hålla den mer fuktig. Hon tipsar också 

om att lägga barkflis på jordytan för att fuktighetsbevara jorden (Ibid:26). I 

HGGR 2011:s undersökning där respondenterna fått lista olika produkter de 

önskade till trädgården hamnade självbevattningssystem på andra plats HGGR 

2011). 
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6 DISKUSSION 
Resultatet visar att det finns en efterfrågan på skötselextensiva trädgårdar 

bland nybyggare i Gävle och att det finns ett flertal åtgärder som kan göras i 

trädgården för att tillmötesgå det önskemålet.  

Mitt syfte var att ta reda på vilka åtgärder som kan sättas in i en nyanlagd 

trädgård för att underlätta skötseln. Jag har uppnått mitt syfte genom att 

redovisa ett antal olika material och insatser som kan leda till en skötselextensiv 

trädgård. Metoden jag har använt mig av är faktasökning från litteratur och 

källor på nätet men också intervjuer. Intervjuunderlaget är litet, endast tre 

personer från trädgårdsbranschen och tio nybyggare men jag har anpassat 

arbetets omfång utifrån den tid jag haft till förfogande. Även om underlaget inte 

är så stort kan det ge en bild av nybyggarens önskemål och förväntningar när det 

gäller den egna trädgården. Det är värt att poängtera det faktum att alla tio 

familjer i min intervjuundersökning anser att de har lättskötta trädgårdar och 

att det också är deras mål. Trädgården verkar idag fungera som ett förlängt rum, 

en plats där man vill umgås med sina vänner och sin familj. De studier jag har 

gjort visar att de familjer som satsar på ett nytt hus även är villiga att satsa både 

tid och pengar på trädgården. De jag varit i kontakt med uppskattade tanken 

med att få hjälp både när det gäller design och råd kring växter. Genom att 

redovisa aktuell forskning inom ämnet och genom att ta reda på vilken typ av 

trädgårdar representanter för familjer med nybyggda villor i Gävle kommun vill 

ha, kan jag motivera efterfrågan av skötselextensiva utemiljöer.  

Det har varit svårt att hitta vetenskapliga artiklar i ämnet. HGGR 2010 och 

HGGR 2011 har fungerat som utgångspunkt i bakgrundsdelen. Med tanke på 

den tid som var avsatt anser jag ändå att Husqvarnas rapporter varit ett bra 

underlag att utgå från. 

Flera av de personer jag kom i kontakt med under arbetet med den här 

uppsatsen nämnde att dagens trädgårdar gärna ska spegla vem du är och vilket 

typ av liv du lever. Även det s.k. ”kategoriboendet” som efterfrågas i högre grad 

visar ett ökat intresse för den personliga trädgården som passar dig och ditt liv. 

Precis som Sjöholm nämnde i telefonintervjun (2011-11-17) tror jag också att det 

är svårt att beskriva en enhetlig trädgårdstrend som råder idag. Det verkar råda 

parallella trender där det för vissa känns helt rätt med en skötselextensiv 

trädgård som fungerar som en arena för samvaro. Andra strävar efter att odla 

sina egna grönsaker och hämtar kraft i det fysiska arbete som trädgården 

kräver. Jag tror det ligger mycket sanning i hennes uttalande om att många idag 

vill hinna med så mycket som möjligt i livet, likt en avprickningslista där man 

bockar av vartefter man hunnit med saker och ting. Därför är det också vanligt 

att man byter ”stil” och ändrar målsättningen med trädgården. 

En annan aspekt värd att nämna är det faktum att vi idag ”köper oss tid”. Det är 

inte längre förunnat överklassen att anlita tjänster i form av färdiga matkassar 

vid dörren, städhjälp eller hjälp med trädgårdsarbete. I och med den fullbokade 

agendan är vi villiga att betala för tjänster för att på så sätt frigöra tid som vi vill 
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lägga på annat. RUT- och ROT-avdragen har säkerligen bidragit till den här 

utvecklingen. 

Sven Gréen, (1905-1990) en svensk trädgårdsexpert som skrivit ett flertal böcker 

om trädgård, citeras i Wilkes bok (2006). Frågan är om hans uttalande från 1968 

inte stämmer lika bra med dagens förhållande till trädgården? 

Paradoxalt nog är det så att ju mer fritid vi får, desto högre blir våra krav på 

att trädgården ska vara lättskött. Ökad fritid medger fler och längre resor; 

högre levnadsstandard medför ökad rörlighet. Att trädgården ska vara 

lättskött är alltså ett ganska naturligt och berättigat krav; tomten ska inte 

medföra mer arbete än man önskar. Arbetet i trädgården bör vara en 

avkoppling och inte ett tvång (Ibid:225). 

För villaägaren kan det vara fördelaktigt att anlita hjälp i samband med 

utformningen av trädgården. En tilltalande trädgård kan höja försäljningspriset 

på fastigheten (Heino 2010) vilket kan motivera husägare att satsa pengar på 

utemiljön. 

Den viktigaste slutsatsen som kan dras av den här uppsatsen är att det finns ett 

behov av skötselextensiva trädgårdar hos människor med nybyggda villor. Flera 

av åtgärdsförslagen som presenteras i resultatdelen är åtgärder som många idag 

satsar på i sin trädgård. Om jag som blivande trädgårdsmästare ställs inför 

uppdraget att rita eller formge en lättskött trädgård är det en fördel att känna 

till vilka åtgärder som kan sättas in för att tillmötesgå det behovet samt att 

kunna motivera de val och förslag jag bidrar med. 

.  
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SLUTLIGEN:  

Som en fortsättning på det här arbetet skulle det vara intressant att studera hur 

ett samarbete mellan husleverantörer och trädgårdsdesigner skulle kunna se ut. 

I samband med mitt skrivande har jag kommit i kontakt med en uppsats (Nygren 

2010) som väckte min nyfikenhet.  

Nygren menar att det är önskvärt för många presumtiva husköpare att få hjälp i 

samband med att man investerar stora pengar i ett husbygge. Med tanke på alla 

beslut som ska tas i fråga om huset kan det vara befriande att ha någon som 

hjälper till med den utvändiga formgivningen. I och med att kunder får hjälp i ett 

tidigt skede kan husets placering på tomten samspela med trädgården och 

eventuella planteringsytor kan placeras i rätt väderstreck och tilldelas växter 

med rätt ståndort. I slutändan borde det leda till nöjdare husköpare. Dessutom 

borde det vara en ”fjäder i hatten” för husfirman också, att kunna erbjuda den 

sortens service till sina kunder. 
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8 BILAGOR 
Bilaga 1 

Enkät 

– till trädgårdsdesigner, markentreprenör och byggherre 

 

1. Ser du några tydliga trender inom trädgård idag? 

 

2. Kan du tipsa om åtgärder och material som underlättar 

skötseln och som besparar tid? 

 

3. Kan du ge exempel på beslut och åtgärder som tas för att 

underlätta skötseln i trädgårdar. 

 

4. Hur upplever du intresset inom trädgården idag? 

Efterfrågas hjälp i trädgårdens utformning och skötsel? 
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Bilaga 2 

Enkät  

– till nybyggare 

1. Säg fem ord som beskriver vad ni gör i er trädgård. 

2. Hur ser arbetsfördelningen ut när det gäller 

trädgårdsarbetet? Vem gör vad? 

3. Uppskatta hur mycket tid ni tillbringar i er trädgård 

under säsongen (april-september). 

4. Uppskatta hur mycket pengar ni lagt på trädgården (Från 

första spadtaget till idag). 

5. På en skala 1-5, hur pass lättskött tycker ni att er 

trädgård är? (1=Kräver lite skötsel, 5=Kräver mycket 

skötsel) 

6. Anlitade ni hjälp inför anläggandet av trädgården, i form 

av designer eller anläggare? 

 

Om ja, varför? 

Om nej, varför? 

 

 

 

 

 

 

 


