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Nye trends og 
personlighed 
i nybyggerhuset
Processen med at bygge et nyt hus er i høj grad præget 
af mange praktiske spørgsmål og funktionelle overvejelser. 
Samtidig tærer nutidens energikrav på byggebudgettet, og 
derfor kan det være en udfordring også at få plads til nye 
boligtrends og personlighed i nybyggerhuset. Standardval-
gene medfører i mange tilfælde en ensartning af nybyggeri. 
Læs med her og få inspiration til, hvordan nybyggerhuset 
også kan favne nye boligtrends og personlighed. 

Anja Bisgaard Gaede, 
Trend- og forbrugerspecialist, 

SPOTT trends & business

Boligtrends kan være både kortere- og længerevarende. 
De længerevarende boligtrends har gerne en varighed 
på et årti og op til en generation. De påvirkes af 
samfundsrelaterede emner som politik og økonomi, men 
også længerevarende stilretninger i form og farver. Et 
eksempel stilretning for nybyggeri lige nu er neutrale 
farvede mursten i eksempelvis i lyse sandfarve, grå og 
gråsort i en firkantet kubisk stil. Dertil glatte, hvide over-
flader indenfor via gipsvægge og filt. De kortvarende 
boligtrends kan have en varighed på 1-5 år alt afhængig 
af gennemslagskraft. Et eksempel på en kortvarig bolig-
trend er eksempelvis brugen af marmor til bordplader i 
køkkenet eller en mønstret tapetvæg.
I en nybyggeriproces har man som bygherre ret naturligt 
de lange briller på for at sikre sin investering. Og det er 
naturligvis fornuftigt at træffe valg, som gør huset nemt 
at sælge i tilfældet af, det skulle blive nødvendigt. Men 
for de fleste handler nybyggerdrømmen om at skabe 
rammerne for et hjem man ønsker at have i mange år. 
Måske har man ledt længe og forgæves og endt med at 
bygge selv, eller man har helt fra begyndelsen vidst, at 
nybyggeri var drømmen. Uanset har de fleste et langt 
perspektiv på deres nybyggerhus, og derfor er person-
lighed i indretning og udtryk også vigtigt at huske på. 
Dertil kan man nok ikke forvente at undgå at blive på-
virket af nye boligtrends over tid, hvori der en erkendelse 
af, at uanset hvor ”sikkert” man bygger lige nu, så vil 
man tilføje forandringer over tid. Det fører mig til, at det 
er mindre ”farligt” også at inkludere boligtrends allerede 
i nybyg-processen. Faren for at der er noget man bliver 
træt af, eksisterer uanset. Naturligvis er er nogle bolig-
trends mere markante end andre, og der er også forskel 
på, hvor hurtigt man som persontype bliver træt af noget. 
Men det man vinder ved også at tænke i personlige 
løsninger og boligtrends er mere sjæl i huset. 

Og nogle gange kan nye boligtrends handle om et 
simplet valg af materialer og farver.

Træ vender tilbage
De første tegn på nye boligtrends i forhold til nutidens 
indretning har allerede vist sig hos tegnestuer og 
interiør stylister rundt om i landet. Nye trends er ofte 
det modsatte af nuværende trends. Nogle gange er 
skiftet særdeles hurtigt, og andre gange går det så 
langsomt, at man næsten ikke opfatter det som et 
skifte. Nogle gange går trends cirkulære, dvs. det er en 
trend som har været aktuel tidligere, som vender retur. 
En af de cirkulære trends som returnerer, er træ i indret-
ningen. Træ var populært i 1970’erne og ses nu som en 
af de kommende boligtrends i en tidsaktuel opdatering. 
Trævægge, trælofter, vægpaneler finder vej tilbage i 
indretningen, men som med andre trends, som kommer 
tilbage, tilføjes en ny vinkel eller twist. Træ bruges på 
en minimalistisk og nordisk måde, som adskiller sig fra 
70’ernes tungere og mørkere brug af træ. Det er især 
lysere træsorter, som anvendes, og de bruges på en 
enkel, funktionel og naturlig måde. Udtrykket man får 
af at bruge træ til eksempelvis vægge og lofter er total 
modsat af de glatte, hvide gipsvægge. Derfor vil det for 
mange være en stor forandring. Men til gengæld tilfører 
brugen af træ varme og natur, som også er to værd-
satte indretningselementer. Ifølge Danske Boligarkitekter 
kan træ også bidrage med bæredygtigt byggeri og 
indretning. Og bæredygtigt byggeri er på ingen måde 
en forbigående trend, men til gengæld en langvarig 
sværvægter i forhold til boligbyggeri. Man ville nok 
også gerne takke ja til et materiale, som kan sætte 
check ved både: naturligt, lang holdbarhed og åndbart i 
forhold til boligbyggeri. Og alt det opfylder træ.

Farver kan gøre huset personligt
En anden ny boligtrend er brugen af farver i indretningen. 
Farver returnerer på især vægge. Hvidt erstattes af 
forskellige farvesektioner, som skaber rum i rummet. 
Især de lyse, beige og grå bruges som blide overgange 
fra det hvide, mens mørkere toner som blå og grøn 
også er fremtrædende. De nyeste farver til boligen er 
de brune og terra cotta nuancer. Indretning med farver 
er nok en af de nemmeste boligtrends at gøre brug af, 
hvor man får et markant anderledes og personligt 
resultat. Farver kan skabe rum i rum, hvor farven 
indkredser og afgrænser områder i huset. Samtidig 
bryder farver det massive hvide, som i mange tilfælde 
kan få en nærmest klinisk karakter. Udfordringen er 
dog, at man ofte ikke nænner at farvelægge de fine, 
nye hvidmalede vægge, og at det kan være vanskeligt 
at vide, hvor man skal begynde og slutte i de store åbne 
rum, som også ofte er en del af nybyggerindretningen. 
Men da farver er en af de nemmere løsninger i indret-
ningen at tilføje og omgøre, er det også en genvej til 
en personlig indretning. Indret med din yndlingsfarve 
lige nu og ændre den med et penselstrøg, når du skifter 
mening. Er man nervøs for at ens hjem bliver et tivoli 
ved at anvende farver, så vælg eksempelvis lyse farver 
og vælg tre farver, som ligger tone på tone. Det vil sige, 
at de harmonerer, men har mindre forskelle. Selv det vil 
gøre en forskel i indretningen. 
Farver behøver ikke kun være vægge. Det kan også 
være køkkenets låger eller bordplade, hvor mange 
vælger farver. Og igen låger kan enten nemmere skiftes 
ud eller farves om efter behov.

Den bløde indretning
Gennem tiden er boligen blevet strippet for tekstiler – 
formentlig i sundhedens tjeneste. Tæpper er blevet er-
stattet af trægulve og klinker, gardiner af persienner og 
lameller, og polster af læder eller glatte overflader.  Alt 
i alt er boligindretning i dag hovedsagelig bestående af 
glatte overflader, som ja er nemmere at se støvet på og 
dermed få det fjernet. Men tekstiler kan være vigtige i 
vores følelsesmæssige kontakt med et rum. De fleste af 
os kender nok den følelsesmæssige forskel i at røre ved 
en blød, tekstil overflade versus en glat og hård over-
flade. Det skaber en anden respons. På samme måde 
skal man tænke i, at boligen kan give samme ”respons” 
og indtryk.  
En af de nyere boligtrends er, at bringe tekstilerne 
tilbage i indretningen. Udviklingen indenfor det tekstile 
område har også betydet, at tekstiler i mange hen-
seender har fået funktioner, som mindsker eller sågar 
forbedrer deres sundhedsmæssige aspekter. 
Eksempelvis har Tarkett udviklet en gulvtæppetype, 
som indkapsler støv og smuds i boligen (indtil det 
støvsuges væk), hvor det på en glat overflade vil blive 
ved med at hvirvle rundt. Og tekstilerne er på samme 
måde som farver en fremragende måde at tilføje per-
sonlighed i indretningen. Dertil bidrager boligtekstiler 
som tæpper og gardiner med rummelighed og varme 
via de mere bløde overflader og teksturer. Ydermere er 
det igen nemme elementer at udskifte.

 
I forhold til boligtrends er det især gardiner, som er på 
stærk retur. Fra de helt lette og svævende versioner til 
de tunge velourvarianter. Gardiner kan også kombi-
neres med andre former for solafskærmning og lige-
ledes anvendes til at bringe flere farver i indretningen.
Med denne artikel har jeg ønsket at åbne op for, 
hvordan man kan få øjnene op for kommende bolig-
trends til at skabe personlighed i indretningen af 
nybyggeri.  Jeg håber, den har inspireret til at overveje 
nye boligtrends og personlighed i jeres nye hjem.


