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Allt om årets trädgårdstrender – det är inne 
att vara ute 
Av John den 17 april, 2012  

Skissar du på en ekologisk trädgård eller en uteplats med retrokänsla? I så fall har du 
anammat årets hetaste trender. Det är fortfarande inne att vara ute – men nu lägger folk mer 
krut på uteplatsen i stället för entrén. 

– Förut gjorde man snyggt för folk på gatan. Nu 
gör man fint på platsen man själv vistas på. Det känns vettigare, säger landskapsingenjör 
Karin Malmberg hos Snitsig. 

På catwalken syns sällan samma färg två år i rad. Modet skiftar ständigt. Men på utefronten är 
det inte lika jäktigt. Karin Malmberg slår ett slag för neutral och klassisk stensättning, till 
exempel grå granit. 
      – Då kan man följa trenderna genom att byta kuddar, lyktor och utemöbler, säger hon. 
     Gediget förarbete och fördelarna med natursten är två råd som landskapsingenjören brukar 
rekommendera sina kunder. Det är ingen idé att hasta fram. Förarbetet är lika viktigt som 
grunden vid ett husbygge. Natursten är dyrare, men anläggningskostnaden är densamma. 
Fördelen med natursten är att den kan återanvändas gång på gång. Trädgården fortsätter att 
vara många svenskars favoritrum. Nu syns sällan outforskade gräsmattor och vita plastmöbler. 
I stället inreds trädgårdarna mer personligt. 
     – Många drömmer om en ekologisk trädgård, med växthus, fruktträd och loppisfynd. En 
plats där ungarna får ta plats. Där allt är lite hipp som happ, säger Karin Malmberg. 
     Retrostilen finns också kvar. Men också det som kallas ”Instant garden”. Nu vill folk 
snabbt se förvandlingarna. Höga träd och häckar ska helst finnas på plats direkt. Allt ska vara 
stilrent, gärna loungemöbler och stora ytor med natursten. 

Går det att uppfylla önskemålet om meterhöga häckar över en natt? 
     – Jadå, allt finns och allt är möjligt, men det kostar. 



Tre trädgårdstrender 2012 
Instant Garden 

• Lättskött, snabbt färdiguppvuxen. 
• Stilren, men omsorgsfullt formgiven. 
• Relativt små ytor med växter. 
• Stora ytor av natursten eller trädäck. 
• Loungemöbler, strikta aluminiummöbler, utekök med stentopp. 

Ekologisk 

• Miljömedvetenhet, dröm om självförsörjning. 
• Upphöjda bäddar för att odla grödor. 
• Fruktträd, bärbuskar. 
• Torpkänsla, loppisfynd. 
• Trädgården växer sakta fram. 

Retro 

• Återvunna material, t.ex. marktegel, sjösten, kalksten och skiffer. 
• Designmöbler med spröda former. 
• Metallmöbler i smäckra 60-talsformer. 

Karin Malmberg, landskapsingenjör hos Snitsig, presenterar årets trädgårdstrender. 
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