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DESIGN PÅ 
LITEN YTA

En liten trädgård kan rymma mycket 
men också kännas större än den är. 
Vi bad fyra trädgårdsdesigners ge 
svar på frågor om hur man får till det.
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som ger uteplatsen en privat inramning. 
Gångar är fantastiska! De blir ”skelettet” 
i trädgården och mellan dem bildas rum.

Tänk också på mötet mellan ytorna, så 
att allt binds ihop. Exempelvis kan en pryd-
lig uteplats belagd med hyvlad kalksten 
möta en rustik trädgårdsgång eller en fris 
av sprängsten som kanske leder in till en 
kryddgård bredvid. Den släta bearbetade 
kalkstenen förstärker den urbana delen 
(uteplatsen) medan den oregelbundna rus-
tika sprängstensytan ger kryddväxterna 
värme och dränering samt tvingar besöka-
ren att uppmärksamma varje steg. Tempot 
sänks och man hinner känna kryddornas 
dofter.

VILKA KLEMATIS PASSAR 
BÄST I KRUKA?

PETER SVARAR: Välj sorter som blommar 
på årsskotten (årets nya skott). De är lättare 
att vinterförvara eftersom man kan klippa 
ner rankorna på hösten. Namnsorter i Viti-

cella-gruppen är super. 
’Blue Angel’ är snyggast 

– särskilt mot en blå 
himmel.

HUR NÄRA TOMTGRÄNSEN 
FÅR MAN PLANTERA ETT 
TRÄD?

IZABELA SVARAR: Avståndet är inte regle-
rat i lagen men ibland av kommunen. 
Vissa kommuner har tvåmetersregel för 
träd samt restriktioner för träd vid tomt-
gränsen mot gatan, mot korsning, vid ut-
fart och i närheten av VA-ledningar. Kolla 
med din kommun. I övrigt gäller regeln att 
grannar får ta bort grenar och rötter som 
sträcker sig över tomtgränsen (ägaren mås-
te dock informeras för att få en möjlighet 
att kapa dem själv). Utgå alltså från slut-
höjd och slutbredd för den tilltänkta sor-
ten. Det är vanligt att man vid plantering av 
träd underskattar deras slutliga storlek.

VILKA BUSKAR PASSAR I EN 
LITEN TRÄDGÅRD? 

AURELIO SVARAR: Oftast är det inte höj-
den som är problemet utan bredden. Bre-
da buskar tar upp större ytor och kan för-
svårar passagen i trädgården. 

Hellre än att beskära ner buskarna kan 
man stamma upp dem. När grenarna kom-

mer högre upp (ca 170 – 180 cm) stör bus-
ken inte lika mycket och man får dessutom 
en vacker grensiluett.

Välj buskar som har högt prydnadsvärde 
och är detaljrika på nära håll.

VACKRA BUSKAR FÖR SMÅ TRÄDGÅRDAR
Havtorn Hippophae rhamnoides ’Hikul’ 
Hydrangeasläktet (hortensior) 
Alla japanska lönnar Acer palmatum
Kornell Cornus alba ’Ivory Halo’
Liten häxal Fotergilla gardenii 
Liten pärlbuske Exochorda racemosa ’Niagara’ 
Vingad benved Euounymus alatus 
’Compactus’

HUR FÅR MAN TILL EN MYSIG 
SITTPLATS PÅ EN LITEN YTA? 

ANNA SVARAR: Formen är inte det vikti-
gaste när man anlägger en sittplats, det pri-
mära är att den är ombonad och vind- och 
insynsskyddad. Först bestämmer man hur 
man vill använda sittplatsen. Tänker man 
använda den främst på morgonen eller un-
der kvällen? Vill man ha en liten intim sitt-
plats eller ska den rymma ett stort mat-
bord? Var behövs skydd mot insyn? När 
man vet vilka funktioner man är ute efter 
brukar sittplatsens placering ge sig själv. 

För att få en trivsam och mysig sittplats 
behövs någon form av skyddande ”vägg”. 
I en liten trädgård gäller oftast ”compact 
living-principen” och de olika ingående 
elementen måste fylla � era funktioner. 
Sittplatsens ”vägg” kan då vara en en hus- 
eller förrådsvägg, en häck, ett buskage el-
ler ett plank. 

Utifrån trädgården förutsättningar bygger 
man vidare på att skapa rumslighet vid sitt-
platsen. Det kan vara att man planterar in 
� er buskar i buskaget, sätter upp en spaljé i 
vinkel mot husväggen eller bygger en pergo-
la som blir en del av planket. 

VAD KAN MAN GÖRA FÖR 
ATT DÄMPA LJUD FRÅN 
GRANNARNA?

IZABELA SVARAR: Det bästa är att absorbe-
ra ljudet och inte re� ektera det. Växters 
blad eller ett plank som inte bildar en tät 
yta i kombination med ljudabsorberande 
material som träull och minerallull dämpar 
bra. Dessa material är dock inte så snygga 
på nära håll och man bör kamuo� era dem 
med någon panel och/eller klätterväxter.

HUR SKA MAN 
TÄNKA NÄR DET 
GÄLLER FÄRG I EN 
LITEN TRÄDGÅRD?

ANNA SVARAR: Först och främst 
gäller det färgvalen på olika materi-
al; trä, metall, betong, natursten, 
plast och textil. Utgå från husets färgsätt-
ning och material så att hus och trädgård 
bildar en enhet. Sedan kan man medvetet 
bryta denna regel genom att lägga till en el-
ler ett par accentfärger eller -material för att 
få en intressantare trädgård.

Jag tycker att den gröna färgen, växterna, 
ska dominera, och när det gäller små träd-
gårdar måste man vara extra noga med sitt 
växtval eftersom varje enskild växt får för-
hållandevis stor betydelse. Många tvekar 
att plantera buskar och träd, men utan des-
sa stomväxter är det svårt att skapa en lum-
mig och trivsam trädgård. Har man dessut-
om barmark under större delen av vintern 
är stommen och de vintergröna växterna 
oumbärliga.

Om trädgården är riktigt liten är det bäs-
ta att komplettera den gröna stommen 
med blommande perenner, klängväxter 
och sommarblommor i olika nyanser av en 
enda färg och små stänk av dess komple-
mentfärg (”motsatsfärg”, reds anm.) eller 
vitt, som olika violetta nyanser med små 
stänk av blekt gult (daggkåpa är en klassi-
ker, men även gulbladiga prydnadsgräs och 
småbuskar) som får de violetta nyanserna 
att sjunga. 

VILKEN YTA KÄNNS STÖRST, 
EN STENBELAGD ELLER EN 
MED GRÄS?

AURELIO SVARAR: En liten gräsyta känns 
mindre än en liten stenyta och en stor 
stenyta känns större än en stor gräsyta. 
Anledningen är att man relaterar till det 
man är van att se. Känslan relateras också 
till ytans funktion: Att springa runt och le-
ka på en stor gräsmattta är inget konstigt, 
inte heller att möblera en liten stenyta med 

ett bord. Men att 
springa runt 

på en liten 
gräsyta 
blir svårt, 
och en väl-
digt stor 

stenyta kan 
kännas för 

stor att möblera.

JAG VILL SNABBT FÅ TILL ETT 
INSYNSSKYDD MED HJÄLP AV 
VÄXTER. VAD SKA JAG VÄLJA?

IZABELA 
SVARAR: Det 
bästa är att 
ska� a uppvux-
na häckplan-
tor av till ex-
empel avenbok, 
bok, liguster, gran, 
idegran, lärk eller tuja. 
(Tänk på att karaktären på det trädgårds-
rum som skapas påverkas en hel del av 
växtvalet, speciellt av valet mellan buskar 
med barr respektive löv.)

Om det � nns utrymme kan även en fri-
växande häck (som man inte klipper) vara 
en vacker lösning. Jag gillar att sprida upp-
vuxna häckbuskar och uppdrivna träd 
bland yngre och lägre buskar. Man får på 
det sättet både volym och insynsskydd 
samtidigt. Använd till exempel större ex-
emplar av tall, hemlock, och en och plan-
tera dem bland lövfällande buskar, som 
häggmispel, rönn, try, kornell och andra 
buskar i olika höjd, planterade i grupper.

Större, uppvuxna plantor ökar i volym 
långsammare, medan de mindre plantorna 
etablerar sig snabbare och fyller utrymmet 
mellan de större.

KAN JAG HA ETT TRÄD 
I KRUKA PÅ BALKONGEN?

PETER SVARAR: Javisst. Välj ett träd som 
tål beskärning. Plantera det i en stor kruka 
(minst 50 cm i djup och i diameter) i bästa 
jorden (terrass- eller U-jord), vattna rejält 
med � ytande gödsel (halva dosen vid varje 
vattning) och låt jorden torka ut mellan 
vattningarna.

HUR FÅR MAN OLIKA YTOR 
OCH FUNKTIONER ATT 
SAMSAS PÅ BÄSTA SÄTT?

AURELIO SVARAR: Genom att ha en över-
gripande plan. Varje plats ska kännas själv-
klar och proportionerna mellan dem ska 
vara i balans, både i storlek och form. 
Ibland är det givet hur man ska dela upp 
ytorna, men ofta behöver man lägga in ele-
ment som skapar den rätta stämningen el-
ler ”självklarheten”, till exempel en pergola 

Aurelio tipsar!

Tänk på hur man 
bäst binder ihop 
de olika platserna i 
trädgården. Här får 
uteplatsens släta 
kalksten möta 
rustik sprängsten.

Undvik att den 
lilla trädgården 
känns plottrig 
genom att plante-
ra växter med 
olika nyanser av 
samma färg.
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designer på 
Slottsträd-
gården Ulriks-
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FINNS DET FÄRGER SOM GÖR 
ATT YTAN SER STÖRRE UT ÄN 
DEN ÄR? 

ANNA SVARAR: Generellt verkar ljusa fär-
ger förstorande och mörka 
förminskande och det gäller 
även för trädgården, men 
som alltid handlar det även 
om hur färgerna används och 
i vilket sammanhang de ingår. 

Ett bra exempel är min egen lilla radhus-
trädgård. När vi � yttade in bestod den av 
en gräsmatta omgiven av ett vitmålat 
plank, men numera är det en grönskande 
trädgård där planket döljs av året-om-grön 
murgröna. Även om det vitmålade planket 
”skulle” vara förstorande i teorin känns 
trädgården mycket större numera. Det be-
ror på att den vita färgen var så dominant 
och att planket upptog hela synfältet. Idag 
smälter det in i övrig grönska, både träd-
gårdens och den omgivande växtlighetens, 
och trädgården upplevs som mycket djupa-
re än den är.

JAG VILL SPALJERA FRUKT-
TRÄD FÖR ATT SPARA 
UTRYMME, VILKA SORTER 
ÄR LÄMPLIGA?

IZABELA SVARAR: Fruktträd kan man spal-
jera mot en vägg eller vid en fristående 
ställning, e� ekten kan i båda fallen bli 
spektakulärt vacker. Till spaljéträd är det 

viktigt att välja sorter på svagväxande 
grundstam.Äpplen och päron går generellt 
lättare att spaljera än plommon och körs-
bär som inte tål beskärning lika bra. I ett 
skyddat läge upp till zon 2, 3 (gärna syd-
västläge) funkar även persika och aprikos.

Om spaljén inte behöver vara hög kan 
man även spaljera bärbuskar.

Man använder unga ettåri-
ga plantor (spö) eller tvååriga 
spaljéträd vars etageupp-
byggnad redan är påbörjad, 
(� nns att köpa).

SORTER SOM PASSAR TILL SPALJERING
Körsbär: ’Merton Glory’, ’Stella’, ’Van’ 
Plommon: ’Jubileum’, ’Opal’, ’Reine Claude’, 
’Victoria’
Päron: ’Carola’, ’Clara Frijs’, ’Esperens’, 
’Göteborgs Diamant’
Äpple: ’Amorosa’, ’Aroma’, ’Cox’s Orange’, 
’Discovery’, ’Gul Richard’, ’James Grieve’

HELA MIN LILLA TRÄDGÅRD 
VETTER ÅT NORR, KAN JAG 
ODLA ÄNDÅ?

AURELIO SVARAR: Absolut, 
det � nns växter för alla lägen. 
På skuggiga platser i naturen 
växer det sjok av få sorter 
men i stora grupper. ”Måla” 
likadant på din norrsida. Var 

inte rädd för att skugga platsen ytterligare 
med parasollformade buskar där man kan 
ha marktäckande växter under. Tänk få 
sorter men i starka kontraster, framförallt 
i form: lång och smal mot kort och tjock, 
storbladigt mot småbladigt. 

Svårare blir det att odla ätbart, åtminsto-
ne i den djupaste skuggan, frukt och grön-
saker behöver sol för att mogna. Men plan-
terar man en bit ut från väggen kan rabar-
ber, amerikanskt blåbär, allåkerbär, 
svarta vinbär, gräslök och mynta funka.

HUR STORA KRUKOR 
BEHÖVS OM DE SKA STÅ 
UTE ÅRET OM?

ANNA SVARAR: Enkelt kan man säga att ju 
större växt desto större kruka. Väljer man 
vedartade växter, som mindre träd och 
buskar, krävs stora krukor, minst 50 liter, 
för att växterna ska få plats att utvecklas 
och ha god tillgång till näring och vatten. 
Perenner, som funkia, alunrot och pryd-
nadsgräs, behöver inte lika stora krukor, 
men man ska tänka på hur ofta man vill 
vattna. Ju större kruka desto längre tid kan 
gå mellan vattningarna. Det � nns även 
självvattnade krukor med vattenmagasin 
för utomhusbruk. Väljer man att odla tork-
tåliga växter, som vedartade kryddväxter, 
lavendel och taklök, behövs inte så stora 
krukor, men se upp så de inte står för blött 
under vinterhalvåret. 

VAD ÄR BÄSTA KNEPET FÖR 
ATT FÅ EN LITEN YTA ATT 
KÄNNAS STÖRRE?

AURELIO SVARAR: Rumsindela! Även en li-
ten yta tål att utnyttjas till olika funktioner. 
Man kan också göra en trång passage ännu 
trängre och låta den leda till en öppen yta 
som genom kontrasten då upplevs som 
större. Riktningen på olika gångar kan för-
läggas på diagonalen så att man måste ta 
sig en längre sträcka för att nå olika delar.

JAG VILL HA TIPS PÅ HUR 
MAN ODLAR PÅ HÖJDEN, 
I FLERA NIVÅER.

PETER SVARAR: Låt klätterväxter svinga 
sig uppför en pergola eller 
spaljé, eller – om du har ett 
plank – montera � era hyll-
plan ovanpå varandra och 
odla i krukor. Som en bok-
hylla med växter.

Små ytor känns större 
om man delar upp dem. 
Blanda växter med olika 
höjd och utnyttja även 
väggar, murar och plank 
till odling.

Det mesta går att 
odla i kruka, och 

tåliga perenner som 
funkia kan oftast 

stå ute året om.

Izabela tipsar!

”Rumsindela! 
Även en liten 

yta tål att 
utnyttjas 

till olika 
funktioner.”

Peter 
Englander.

Aurelio 
Enciso.

Izabela 
Knochen-
hauer.

Anna 
Hedrén.
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VAD BETYDER ORDET SIKT-
LINJER OCH ÄR DET NÅGOT 
SOM MAN SKA TÄNKA PÅ?

PETER SVARAR: En siktlinje 
är en anlagd utblick som för-
enar ögat med en riktning 
och ett mål. Precis som i skyt-
te. Byt ut måltavlan mot nå-
got spännande och vackert 

(en urna, ett träd, en bänk) och gevärspi-
pan mot något som koncentrerar blickens 
färd (ett gångstråk, parallella häckar). I den 
lilla trädgården kan du lura ögat. Anlägg en 
siktlinje och låt den smalna av mot målet. 
Då upplevs avståndet som längre och din 
lilla trädgård som större.

JAG HAR EN SPALJÉ SOM JAG 
VILL TÄCKA IN MED VÄXTER, 
VILKA VÄXER SNABBAST?

IZABELA SVARAR: Om det 
viktigaste är snabbheten så 
föreslår jag dessa: humle, 
bokharabinda, japansk träd-
dödare, klematis ’Summer 
Snow’, tellmanskaprifol, 

engelmansvin och pipranka (pipranka ska 
helst startas med stora plantor eftersom 
den kan trilskas vid etableringen).

SPELAR DET NÅGON ROLL PÅ 
VILKEN LEDD MAN LÄGGER 
TRÄDÄCK I FÖRHÅLLANDE 
TILL HUSET?

PETER SVARAR: Bäst blir det oftast om man 
följer husets längdriktning. Men det � nns 
undantag. Om � era däck i olika storlek 
möter varandra är det snyggt att variera.

HUR DJUP MÅSTE EN DAMM 
VARA FÖR ATT MAN SKA 
KUNNA HA FISKAR I DEN?

IZABELA SVARAR: De vanligaste � skarna 
som lämnas kvar i dammen över vintern är 
guld� sk och koikarp. Guld� sk mår bra i en 
cirka 60 cm djup damm, men ska man ha 
dem kvar över vintern måste djupet vara 
cirka 100 cm. Koikarp behöver 3 – 4 kbm 
vatten för att må bra och dammen bör vara 
minst 100 cm djup (alltså med en yta på 3 – 4 
kvm). Allmänt gäller att ju större damm de-
sto lättare är den att sköta. Det blir en stabi-
lare, mindre skötselkrävande miljö med läg-
re känslighet för temperaturändringar.

FINNS DET HÄCKVÄXTER 
SOM INTE BREDER UT SIG SÅ 
MYCKET?

AURELIO SVARAR: Liguster Ligustrum 
vulgare passar för en smal häck som är 
0,7 – 2 m hög. Vill man ha en högre häck 
väljer man avenbok Carpinus betulus.  

Vill man ha något vintergrönt är tuja 
Thuja occidentalis ’Smaragd’ 
och idegran mycket bra alter-
nativ, om 
man be-
skär dem 
� itigt.

JAG VILL HA FLERÅRIGA 
VÄXTER I KRUKOR MEN KAN 
INTE VINTERFÖRVARA DEM. 
HUR GÖR JAG FÖR ATT DE 
SKA KLARA SIG ÅRET OM? 

PETER SVARAR: Lägg till minst en odlings-
zon jämfört med den du bor i när du väljer 
växter till krukor, eftersom de är mer utsat-
ta. Fodra insidan av krukan med frigolit el-
ler ett liggunderlag. Du kan också lyfta ner 
krukan i en stor plastsäck inför vintern. 
Lägg en tjock frigolitskiva i botten, fyll 
säcken med lecakulor och knyt åt. Skydda 
jorden mot regn. Vattna sparsamt.

JAG SKULLE VILJA HA ETT 
VÄXTHUS I MIN LILLA TRÄD-
GÅRD, ÄR DET MÖJLIGT?

ANNA SVARAR: Absolut! Tänk multifunk-
tionellt.

Väljer man ett större växt-
hus med plats för ett sitt-
möblemang har man ju fått 
ett härligt och användbart 
lusthus/uterum på köpet. 

Placerar man sedan växthuset på ett smart 
sätt på tomten kan man odla värmekrävan-
de grönsaker mot dess sydsida och anlägga 
en sittplats i väster där man fångar solen 
sista strålar under � na sommarkvällar. 

Det � nns också små skåpliknande växt-
hus som placeras direkt mot en vägg.

BOKTIPS
➺ Cityodling av Lena 
Israelsson (Bonniers, 
2004). På antikvariat.
➺ Den lilla trädgården av Christel Kvant 
(Prisma, 2006).
➺ Nya trädgårdens rum av Christel 
Kvant och Heidi Palmgren (Prisma, 2008).
➺ Personliga radhusträdgårdar av 
Christel Kvant (Prisma, 2009).
➺ Träd och buskar för balkonger och 
små trädgårdar av Dan Rosenholm 
(Ica Bokförlag, 2013).
➺ Träd och buskar - för den lilla trädgår-
den av Inger Palmstierna (Norstedts, 
2012).
➺ Växter för balkong & uterum av Eva 
Braun, Gunnel Carlson, Jörgen Schwarz-
kopf och Åke Truedsson (Semic, 2004).

Skapa utblickar, 
siktlinjer, som leder 
ögat och överraskar.

OCH STENLÄGGNING 

PETER SVARAR: 
är en anlagd utblick som för-
enar ögat med en riktning 
och ett mål. Precis som i skyt-
te. Byt ut måltavlan mot nå-
got spännande och vackert 
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