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Förord 
 

Jag har länge intresserat mig för växternas nyttigheter ur olika aspekter. I 

projektet The Pine Manifest i samarbete med Blå Station handlade det om 
naturen men mer symboliken än på riktigt. När det väl blev dags att välja 

ämne för examensarbetet på Malmstens var valet därför självklart. 
 

Jag skulle vilja tacka min handledare Alessandra Di Pisa för hennes positiva 
inställning och engagemang gällande mitt ämne för examensarbete. Johan 

Knutsson, tack för hjälp med struktur av denna rapport. Linda Schilén, ett 
stort tack för din inspirerande och fina bok Älskade krukväxter. Tack till 

mina tidigare och fantastiska kollegor från Plantagen, Camilla Pettersson 
och Johanna Karlén, för bra tankar om allt som har med växter att göra. 

Mina sponsorer Nordic Green Design för balsamerad planmossa och 
Blomsterlandet för härliga gröna växter, utan er hade inte examensarbetet 

blivit detsamma. Thomas Jansson på Trä Möbelsnickeri vill jag tacka för ett 
fint hantverk. 

 

Sammanfattning 
 
I den här rapporten har jag valt att analysera hur vi kan föra in växternas 

positiva hälsoeffekter inomhus genom att de blir en del av möblemanget. 
Jag har läst växtböcker för att ta reda på mer om växternas egenskaper, 

placering och skötsel men även pratat med personer med mångårig och 
gedigen kunskap om växter. Jag har gjort ett studiebesök på ett företag 

som arbetar med växter och mossa i offentlig miljö och fick där höra hur de 
planerar ett inredningsuppdrag med växter. Är efter denna rapport ännu 

säkrare på att vi borde ha mer grönt inomhus och att med hjälp av att 
växterna blir en del av möbeln kan hjälpa oss med det. Det har visat sig att 

krukväxterna har en mängd egenskaper, fler än jag visste, som gör vårt 
inomhusklimat friskare. De renar luften, höjer luftfuktigheten, är läkande, 

gör oss effektivare och mer kreativa, mindre stressade och lyckligare. 

 

Abstract 
 
In this report I have chosen to analyze how we can bring in the plants' 

positive health effects indoors by becoming part of the furniture. 
I have read plant books to find out more about the plant's properties, 

location and care, but also talked to people with long-standing and solid 
knowledge of plants. I have made a study visit to a company that works 

with plants and moss in the public environment and was told how they plan 
an interior design project with plants. After this report I am even safer that 

we should have more green indoors and that with the help of the plants 
becoming a part of the furniture can help us with that. It has been shown 

that the potted plants have a lot of properties, more than I knew, which 
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makes our indoor climate healthier. They purify the air, increase humidity, 

are healing, make us more efficient and creative, less stressed and happier. 
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1.  Inledning 
 

Linda Schilén är utbildad trädgårdsmästare på Stockholms 
Trädgårdsmästarutbildning på Säbyholm och arbetar som föreläsande 

trädgårdsmästare, författare, inspiratör och växtexpert. I boken 

Älskade krukväxter påpekar Schilén några av de hälsoeffekter som 

gröna växter ger oss och som jag tycker passar som inledning till mitt 
examensarbete. 

 

Schilén (2018, s 15) skriver: 
 

6 skäl till grönska. 

 

Grönt är skönt. 

Krukväxternas färger får oss att slappna av. Den gröna färgen i deras bladverk 

kopplar hjärnan ihop med den uppfriskande, såväl som lugnande, naturen. 

Då uppstår en naturlig stresslindrande effekt. 

 

Energigivande och avslappnande. 

Krukväxternas färger gör oss pigga men samtidigt avslappnande. Att vila 

ögonen på färggranna blommande krukväxter kan få vår energinivå att höjas, 

vilket i sin tur ökar syreflödet till vår hjärna och får oss att slappna av. 

 

Naturens luftfuktare. 

Krukväxterna ökar luftfuktigheten inomhus. Genom att möblera med till 

exempel luftfuktande fredskallor i hemmet dämpas den torra vinterluften som 

får huden att strama och ögonen att svida. Enkelt förklarat svettas växten ut 

den välbehövliga fukten genom sina blad och på så vis förbättras den torra 

inomhusluften. 

 

Naturligt apotek. 

Krukväxter som äkta aloe vera odlas för dess läkande förmåga. Man kan 

massera in den trögflytande gelén som finns i växtens blad och få fart på 

återbildandet av celler och kärl runt sår, och på så vis går läkeprocessen 

snabbare. 

 

Öka kreativiteten.  

Krukväxter ökar vår kreativitet. Som tidigare nämnts kan vårt humör 

påverkas av växternas färger. Men färgstarka blad och blommor kan också 

inspirera, entusiasmera och öppna våra sinne så att vi blir mer kreativa. 

 
Städpatrull. 

Stora grönväxter samlar damm! Genom att bladen är lätt fuktiga fastnar 

dammpartiklar på deras yta istället för att flyga omkring i luften inomhus. 

Vissa växter är duktiga på observera giftiga partiklar i luften, som de i sin tur 

omvandlar till näring. 
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1.1 Bakgrund 
 

Intresset för växter har jag haft sedan barnsben och rummet hemma 
var fyllt av krukväxter som jag med mina gröna fingrar varsamt 

skötte om. Att jag sedan har arbetat på en väldigt färgstark och 
naturlig arbetsplats som Plantagen har utökat mitt intresse för växter, 

och då speciellt gröna med sina inspirerande former och nyanser på 
bladen. Att utbilda sig till formgivare av möbler samt ha ett intresse 

för växter gjorde att jag ville försöka kombinera i en enda form och 
enhet. Allt för att öka mängden grönt och ge dem en naturlig plats i 

hemmet. 

 

1.2 Mål och syfte 
 
Målet med mitt examensarbete är att ta fram en liten kollektion 

möbler som ger växterna en naturlig och självklar plats i våra hem. 
  

Syftet med examensarbetet är att föra in växternas positiva 

hälsoeffekter inomhus, som rening av och förhöjning av fukthalten i 
inomhusluften, kort sagt bidra till ett inomhusklimat som gör 

människor lyckligare, friskare och mer kreativa. 
 

1.3 Avgränsningar 
 

Stommen i mina möbler har jag valt att tillverka i materialet furu. I 

och med att tiden har varit begränsad har jag valt att använda mig 
av redan befintliga skålar/krukor till mina möbler och inte tillverkat 

dem själv eller bett någon annan göra dem åt mig som till exempel 
en smed eller keramiker. Jag har också avstått från att göra en 

historisk överblick på växter inomhus men det finns en del forskning 
på området (Åstrand 1971, s 69-96). 

 

1.4 Frågeställning 
 

På vilket sätt kan växter bli en inkorporerad del av möblemanget och 
bidra till hälsohöjande effekter i våra hem?  

 

1.5 Metod 
 
Jag har läst böcker och andra examensarbeten, sökt information på 

nätet samt intervjuat före detta kollegor från Plantagen med 

utbildning inom trädgård och växter. Jag har dessutom varit på ett 
studiebesök hos Nordic Green Design där jag träffade deras inredare. 
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2.  Undersökning 
 

2.1 Hälsoeffekter 
 

Jag har insett att växterna är så mycket bättre för oss och vår hälsa 

än bara att blända oss med sin skönhet och förhöja trivseln i vårt hem 
då växterna fungerar som både luftfuktare och luftrenare.  

 
2.1.1 Fotosyntesen 

 

Fotosyntesen är en process där växterna ombildar ljusenergi till 
kemisk bunden energi i form av syre. Koldioxid och vatten 

tillsammans med ljusenergi i växten bildar kolhydrater och där 
restprodukten är syrgas. Växten använder kolhydraterna vid 

tillväxten och som energi. Processen är inte bara viktig för vårt 
inomhusklimat utan behövs för livet på jorden. Växthuseffekten 

minskas genom fotosyntesen då koldioxid tas ur atmosfären vilket 
är nödvändigt för vårt klimat. Genom att växthuseffekten minskas 

blir temperaturen lägre. Fotosyntesprocessen skyddar även oss 
mot solens ultravioletta strålning (Ne u.å.). 

 

 
Bild 1. Fotosyntesen. 

 
2.1.2 Luftfuktighet och statisk elektricitet 

 
På vintern upplever vi att luften är väldigt torr inomhus och det 

beror på att luften utomhus innehåller väldigt lite vatten och när 
den sedan värms upp inomhus blir luftfuktigheten ännu lägre. 

Uppvärmningen av våra byggnader samt ventilationen under 
vintern hjälper även de till att dra ned på luftfuktigheten. Den låga 

luftfuktigheten inomhus kan ge problem med slemhinnorna i nästa 
och hals (Bäcksbacka 2014, s 4). Att fylla rummen med växter är 

ett effektivt sätt att öka fukthalten i luften inomhus. Växtens 

transpiration innebär att överskottet av vattnet vi vattnat växten 
med avdunstar genom bladens klyvöppning. Detta sker efter det 



TQDE10 Examensarbete Maria Sterner 

 8 
 

att jorden har sugit upp det den behöver och därefter plantans 

rötter. Gröna växter med mycket blad och som är törstiga och 
snabbväxande ger bäst effekt när det kommer till luftfuktighet 

(Schilén 2018, s). Växternas transpiration ökar dessutom 

luftcirkulationen i rummet. I djungeln där luften står stilla har 
växterna skapat en förmåga att bilda luftströmmar genom 

andningen som i sin tur gör att luften börjar röra på sig. Det skapas 
dessutom luftströmmar när temperaturen i blad och luft skiljer sig 

åt (Bäcksbacka 2014, s 6).  
 

Fenomenet statisk elektricitet kan man också kalla stillastående 
elektricitet. Gummi, porslin och plast är elektriskt isolerande 

(isolatorer) ämnen där elektroner inte kan röra sig. När man gnider 
ett föremål mot ett sådant ämne kan elektroner lossna och fastna 

på föremålet och blir elektriskt uppladdat (Ne u.å.). Det är då man 
kan uppleva stötar, som kan vara riktigt obehagliga. Vid låg 

luftfuktighet ökar den statiska elektriciteten men för att åtgärda 
problemet kan man placera luftfuktande växter vid de elektriska 

apparaterna som t.ex. tv:n eller datorn. Vid bra luftfuktighet 

minskar den statiska elektriciteten (Bäcksbacka 2014, s 6). 
Exempel på törstiga och luftfuktande krukväxter är banddracena, 

bambufikus, guldpalm, gerbera, spjutbräken och fredskalla 
(Schilén 2018, s 26). 

 
2.1.3 Kemiska ämnen och damm 

 
Vår luft inomhus kan både vara irriterande och skadlig för oss 

eftersom den innehåller kemiska ämnen och föroreningar. Något 
man kanske inte tänker på är att inredningen i våra hem avger 

skadliga ämnen men att de även finns naturligt i vår luft. 
Känsligheten för dessa är väldigt olika från person till person. 

Någon kan få irriterande hals och ögon, astma, nysningar eller 
kanske koncentrationssvårigheter och trötthet medan vissa inte 

reagerar alls (Bäcksbacka 2014, s 7). 

 
Bensen är ett giftigt lösningsmedel som användes mycket tidigare 

men ersätts nu ofta av Toluen istället. Ämnet irriterar ögon och 
hud och kan orsaka blåsor, eksem och inflammation. Finns tex i 

gummi, plast, färg, byggmaterial, avgaser och tobaksrök. 
Förmakspalmer har i undersökningar visat att de kan avlägsna 

stora mängder Bensen i ett slutet rum, närmare bestämt 90%, 
under ett dygn. Även en fredskalla kunde minska mängden Bensen 

i en ventilerad kammare med 15%. I ett försök som NASA gjorde 
med Bensen upptäckte man att gerbera, murgröna, krysantemum, 

svärmorstunga, fredskalla och doftdracena var effektiva 
(Bäcksbacka 2014, s 10-11) 
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Trikloretylen (TCE) är ett lösningsmedel för fett som är skadligt för 

nervsystemet och cancerogent. Ämnet finns i lack, lim, trycksvärta 
och färg men även i tex printrar och kopiatorer. Användningen av 

TCE är förbjudet sedan 1990-talet men kan finnas kvar i äldre 

produkter. I NASA:s tester visade det sig att även här var gerbera, 
fredskalla, doftdracaena, murgröna och svärmorstunga effektiva 

luftrenare samt bambupalm och kantdracaena mot just TCE 
(Bäcksbacka 2014, s 12). 

 
Formaldehyd är ett ämne som finns i nästan alla miljöer inomhus 

och är cancerframkallande. Textilmaterial, lim, färg och 
papperskassar kan vara källor i vår inomhusmiljö som innehåller 

detta. Låga halter av ämnet kan leda till irritationer i näsa, hals 
och ögon men även så allvarliga symptomen som kroniska 

sjukdomar och neuropsykologiska problem (Bäcksbacka 2014, s 
11). 

 
I luften vi andas finns också damm, och inte bara kemiska 

föroreningar, och dammet kan komma från möbler i hemmet eller 

kläderna vi har på oss. Dammet är speciellt jobbigt för allergiker 
och de som har astma när de andas in detta. Förutom att vi städar 

med jämna mellanrum hjälper växterna till med damningen. De 
ser till att dammet fastnar på bladen efter det att de har satt luften 

i rörelse (Bäcksbacka 2014, s 8-9). Fukten som plantan släpper 
ifrån sig genom bladen samlar damm och fungerar som ett lim 

enligt Schilén (Schilén 2018, s 25). Vi människor kan hjälpa till 
genom att duscha växten eller torka av bladen för att luftreningen 

ska fungera maximalt. Exempel på otroligt effektiva luftrenande 
krukväxter är fredskalla, svärmorstunga, murgröna, gerbera, 

dracaena (Bäcksbacka 2014, s 8-9). 
 

2.1.4 Ljuddämpning 
 

Kroppen reagerar med illamående och yrsel på ljud som 

människan inte uppfattar, och det är infraljud. Ultraljud uppfattas 
inte heller av oss och kan ge huvudvärk och man blir trött och 

stressad. Ljudet kan komma från industrimaskiner eller t.ex. 
luftventilationsapparater. Det kan bli irriterande och utmattande 

för oss med buller och ljud och där kommer växterna in. De är bra 
ljuddämpare och absorberar bakgrundsbuller från 

hushållsmaskiner samt att akustiken förändras även i rummet med 
växter. Störst skillnad gör de i öppna rum där tomma och hårda 

tak, golv och väggar finns. De minskar även ekoljud och dämpar 
röster från människor. Växter med stora blad är generellt bäst men 

även art av växt, krukans och växtens storlek samt vad den är 
planterad i, spelar in (Bäcksbacka 2014, s 14).  
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2.1.5 Stress och humör 

 
Med växter i rummet får vi in lite färg, vi har något fint att titta på 

och rummet blir levande, vilket påverkar vårt humör positivt. De 

påverkar både vårt psykiska och fysiska mående på ett positivt 
sätt. För att mäta naturens påverkan på människans återhämning 

från stress brukar man använda sig av två olika mätningar. Den 
första är en bedömning av känsloläget hos människan medan den 

andra går ut på att mäta blodtryck, puls, hjärnaktivitet, 
muskelspänning och hudens ledningsförmåga. Där har man sett 

att bara man ser naturen blir man lugnare och återhämtar sig 
lättare från stress (Bäcksbacka 2014, s 15). Jag tror därmed att 

gröna växter även i våra hem ha en lugnande och stresslindrande 
effekt på oss, när vi återkopplar krukväxterna till naturen. Det har 

visat sig att växter gör att de positiva känslorna ökar när vi har 
växter i hemmet. Ilska, rädsla och aggression minskade vid 

vistelse i natur och med växter och gav en ökad smärttolerans 
(Bäcksbacka 2014, s16). 

 

2.1.6  Helande och läkande 
 

Min egen erfarenhet är att vi samlar kraft och energi i naturen, och 
att det är i naturen vi mår som bäst. Att skapa gröna oaser i vår 

hemmamiljö kan göra att vi påminns om naturen och därför mår 
bättre. Detta kan jag relatera till när jag blev utbränd och för att 

bli frisk tog dagliga promenader i skogen.  
 

I ett utdrag från Everything In Its Place, en samling skrifter av Dr. 
Oliver Sacks, finns avsnittet The Healing Power of Gardens i en 

artikel i New York Times. Han skriver att han i många fall upplevt 
att trädgårdar och natur har varit mer kraftfulla än alla mediciner 

för hans patienter. Han ger ett exempel som handlar om ett antal 
av hans patienter med väldigt avancerad demens eller Alzheimers 

sjukdom. De har helt glömt eller kan inte komma ihåg hur man tex 

knyter sina skor eller hanterar redskapen i matlagning. Däremot 
om man placerar dem framför en rabatt med några växter, vet de 

exakt vad de ska göra och ingen patient har någonsin placerat en 
växt upp och ner (New York Times 2019). 

 
Aloe Vera, som tillhör familjen grästrädsväxter, har läkande 

egenskaper och används som medicinalväxt. Den klara och 
klibbiga saften från bladmärgen innehåller slem, aminosyror, 

inflammationshämmande enzymer, sammandragande garv- 
ämnen, mineraler, enzymer och vitaminer. Aloin, som finns i de 

yttre cellagret på aloe verans blad, är laxerande eftersom det är 
tarmretande. Växten används även inom kosmetika- och 

läkemedelsindustrin i geler, salvor, cerat, tvål, hudsalvor och 
solskyddskrämer och den färska saften kan läggas direkt på bränd 
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eller solbränd hud. Den bittra saften används även som 

smaksättning i juicer, drycker och yoghurt (Ne u.å.) 
 

2.1.7  Kreativitet och effektivitet 

 
I en undersökning som Virginia Lohr, professor på Department of 

Horticulture and Landscape Architecture vid Washington State 
University utförde dokumenterades det att personalen på en 

arbetsplats utan fönster arbetade mer effektivt när växter 
placerades vid arbetsplatsen. Inom ramen för studien fick 

personalen en enkel och tidsbestämd uppgift att utföra vid en 
dator. Deltagarnas blodtryck och känslor övervakades och de fick 

även själva uttrycka den egna känsloupplevelsen. Deltagarna 
upplevde att de kände sig mer uppmärksamma under uppgiften 

när den utfördes i närvaro av växterna (Journal of Environmental 
Horticultare, 1997). 

 
2.1.8 Feng Shui 

 

Ordet Feng Shui kan översättas till ”vind” och ”vatten” och är den 
antika konsten att rikta energi som kommer från Kina. Att styra 

energin genom ett hem är det Feng Shui handlar om, och att få 
personerna som bor i bostaden i harmoni. Jag kan läsa i 

Nationalencyklopedin att Feng-shui är samverkan mellan 
motsatser och går ut på att balansera krafterna i naturen efter 

studier av landskapsformer och annan topografi. Det är en metod 
för placering av tex byggnader, föremål och möblering och har 

använts i Japan, Kina och Korea men även i väst (Ne, u.å.). 
Växter har en stor del i denna konst. Enligt Marianne Gordon, 

utbildad Feng Shui konsult från Western School of Feng Shui och 
en medlem i International Feng Shui Guild, är det viktigt att 

skapa en balans mellan de fem elementen i vårt hem. De fem 
elementen är jord, trä, metall, vatten och eld där växter tillhör 

trä. Hon säger vidare att det är viktigt var de placeras i hemmet 

(Metro, 2019). Växter ger positiv energi enligt Feng Shui och 
speciellt då luftrenande växter. Om man placerar växter i ett hörn 

döljer man de hårda vinklarna som annars skulle ha stoppat upp 
energiflödet i hemmet. Nedan beskrivs de grundläggande 

principerna inom Feng Shui som kommer att öka flödet av positiv 
energi med hjälp av växter. Att hänga eller placera växter vid 

ingången till din bostad ger ett välkomnande på en resa genom 
ditt hem. Mjuka upp skarpa linjer som tex hörn och snedtak med 

växter för att förbättra luftflödet i hemmet. Negativ energi kommer 
från döende och döda växter så dessa ska slängas. Örter renar 

hemmet så dessa bör man placera i köket. Rummet behöver växter 
och separera inte växterna från dina möbler, de bildar en enhet i 

din bostad. Placera spetsiga och taggiga växter i fönstret där de 
bildar ett skydd mot inkräktare. Däremot ska de inte placeras vid 
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ytterdörren eftersom vi vill välkomna våra gäster. Trädbevuxna 

växter anses vara fördelaktiga när det kommer till att öka ett hems 
energi som tex bambu, dracaena, fikus och penningträd (Metro 

u.å.). 

 
2.1.9  Zen 

 
Zen är en meditativ buddhistisk sekt, som kom till Japan på 1100-

talet från Kina (Ne, u.å.). Grunden i Zen med naturen ständigt 
närvarande ser man i japansk inredning. I och med att naturen 

betyder mycket i filosofin är det viktigt med naturmaterial och man 
avstår från syntetiska material och plast. Zen och japanernas 

livsstil, arkitektur och heminredning vävs samman. Minimalism är 
en av grundprinciperna och funktion kommer före dekoration, och 

hemmet är fritt från onödiga saker, allt enligt Zen-filosofin. 
Dessutom ingår även enkelhet med tydliga former, skarpa kanter 

och raka långa linjer i möblerna. Man kan sammanfatta stilen som 
enkel, stilren, sofistikerad och funktionell. Lugn och ro för kropp 

och själ är det viktigaste i hemmet och ingenting ska störa det. 

Färgskalan i japansk inredning och möbler håller sig till naturliga 
färger och mjuka toner med inslag av vitt och svart. Möblerna är 

oftast tillverkade i trämaterial och inte sällan ser man dem 
tillsammans med tyger i naturvita eller beiga toner för att skapa 

ett lugn. Dämpade pastellfärger kombinerat med naturliga färger 
används men djärva färger undviks. Allt för att interiören ska 

kännas lugnande och behaglig och att du kan stressa ned och njuta 
(InStyleHouse, 2016). 

 

2.2 Vilka växter i vilket rum  
 

Historiskt sett har växter använts estetiska inslag i olika rum. Äldre 
bildkonst visar exempelvis hur statusbringande blommor som tulpan 

och nejlika under renässans användes i palatsens sängkammare och 
andra paradrum. I 1800-talets anvisningar för inredare 

rekommenderas t.ex. fönsterträdgården. och med bilden av 
blomsterfönstret i Carl och Karin Larssons konstnärshem har modet 

med krukväxter allmänt slagit igenom (Åstrand 1971, s 69-96). 
 

2.2.1 Hallen 
  

Hallen är hemmets första rum och önskar dig välkommen hem. 

Det du möts av i hallen sätter prägel på resten av hemmet. Det 
finns oftast begränsat med plats och det som står där ska tåla 

korsdragvindar när dörren öppnas och stängs, vilket kräver en 
tuff växt som står stadigt. Enligt Feng-shui symboliserar entrén 

våra möjligheter i livet. En hall med god förvaring och gröna 
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växter är både inspirerande och vilsam. Växter till hallen: 

fiolfikus, hemtrevnad, hängpelargon, skelettsköld, zamiakalla.  
Trivsamt i ampel: Ampellilja, gullranka, hängsparris, lyktranka, 

ärtor på tråd (Schilén 2018, s 38-39). 

 

      
 
Bild 2. Skelettsköld.    

Bild 3. Hemtrevnad. 

Bild 4. Fiolfikus. 

Bild 5. Zamiakalla. 

 

       
 
Bild 6. Ampellilja. 

Bild 7. Gullranka. 

Bild 8. Ärtor på tråd. 

Bild 9. Hängsparris. 

 

Att placera mossa i en hall betyder även det att man möts av 

naturen det första man gör när man stiger in i hemmet. 
Konserverad mossa, eller balsamerad mossa som den också kallas, 

är helt underhållningsfri. Det innebär att den varken behöver 
solljus eller bevattning. Mossan har egenskaper som göra att den 

passar både i offentliga och privata hem. Den har en 
ljudabsorberande effekt, den indikerar hur det står till med 

luftfuktigheten i rummet genom att hålla sig mjuk eller bli lite 
torrare samt att den är brandsäker (Nordgröna u.å.). 

 

 
 

Bild 10. Balsamerad mossa. 
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2.2.2 Badrummet 

 
De flesta tillbringar mest tid i badrummet på morgonen och en bra 

start på dagen kan vara att mötas av växter som gör att du känner 

dig lycklig, ger dig positiva tankar och får dig i balans. I det fuktiga 
badrummet passar växter som ormbunkar, tropiska orkidéer samt 

tillandsior, som även kallas luftväxter. Underbara dofter ger en ren 
och fräsch känsla till rummet och exempel på sådana växter är 

rosor, lavendel, aloevera och eukalyptus. Det ger en ren och fräsch 
känsla i rummet, och nästan som sitt eget spa (Schilén 2018, s 

48). 
 

 

         
Bild 11. Ormbunke.  Bild 12. Orkidé.        Bild 13. Luftväxt. 

 

         
Bild 14. Ros.               Bild 15. Lavendel.        Bild 16. Eukalyptus 

 

2.2.3 Köket 
 

Köket är ofta husets hjärta där man lagar mat, samlas vid 
matbordet för att äta, fika och prata. Rummet bör vara trivsamt 

och bör skapa aptit till både samtal och mat. För att stänga ute 

distraktion från det som händer utanför fönstret, och för de med 
insyn kan man placera klätterväxter på t.ex. en båge i fönstret. 

Det kan kännas otryggt och stressande att vara iakttagen, om man 
sitter och äter vid fönstret, som är fallet i många kök. Växter i 

köket kan alltså fungera som insynsskydd, inspiration och 
ingredienser i matlagning. De kan påverka oss och göra oss 

kreativa i köket. Att kunna skörda sin egen basilika eller 
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malarbarspenat på plats i köket, ger oss ingredienser till 

matlagningen och mer närodlat än så kan det inte bli. Krukväxter 
vars namn eller utseende kan inspirera till matlagning, är tex ärtor 

på tråd eller arabiskt kaffe. Kanske inte alltid ätbara för magen 

men för ögonen. Dessutom kan denna sorts växter tillföra matglad 
energi. Rosornas kronblad tillsammans med blad från citronmeliss 

kan vi använda till att dekorera våra maträtter med vid servering, 
för vi äter ju även med ögonen. Ett annat tips som Linda ger i 

boken är att placera köttätande växter bredvid fruktfatet för 
irriterande bananflugor som surrar runt frukten. De sätter sig på 

växtens blad och blir uppätna. Förslag på köttätande växter: 
Flugtrumpet, kannranka, kapsileshår, tätört, venusflugfälla. Tips 

på ätbara växter: Arabiskt kaffe, begonia, malabarspenat, oval 
kumquat, prydnadspaprika. (Schilén 2018, s 40-42). 

 

       
 
Bild 17. Malabarspenat. 

Bild 18. Arabiskt kaffe. 

Bild 19. Prydnadspaprika 

Bild 20. Oval kumquat 

 

     
 
Bild 21. Venusflugfälla   

Bild 22. Flugtrumpet.                  

Bild 23. Kannranka. 

 

2.2.4 Vardagsrummet 
 

Det blir allt vanligare med öppna planlösningar i moderna hem och 
tillsammans med att vi idag ofta har mycket teknik i hemmet kan 

det ge en kal och tom känsla. För att komma åtgärda det kan man 
med växternas hjälp komma till rätta med atmosfären, 

ljuddämpning och avskärmning. Växterna gör att rummet blir 
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levande och ger det en härlig känsla. Blad och jord tillsammans 

absorberar skarpa och höga ljud och fungerar som ljuddämpare. 
Med hjälp av växternas gröna bladverk kan man bilda transparenta 

väggar som avskärmning. Tips på stora gröna växter: 

Drakblodsträd, Filodendron, Herrgårdsbegonia, Kalatea och 
Monstera (Schilén 2018, s 44-47). 

 

                  
Bild 24. Monstera.          Bild 25. Kalatea.            Bild 26. Filodendron. 

 
2.2.5 Sovrummet 

 
I sovrummet vill man att det ska vara lugnt och svalt så att man 

sover gott och är utvilad när man vaknar. Det är lätt att luften blir 

instängd och syrefattig efter en hel natts sömn. Därför tjänar vi på 
att placera växter i sovrummet, för deras inre egenskaper. 

Växterna har nämligen en förmåga att rena och syresätta luften 
och tillföra fukt. Det finns vissa krukväxter som kallas CAM-växter 

(Crassulaceam acid metabolism) och de har en förmåga att lagra 
koldioxid i bladen på dagen som de tagit upp under natten (Schilén 

2018, s 50-51).  
 

CAM-växternas fotosyntes sker lite annorlunda än de andra 
växternas och den är anpassad efter ett liv på platser där det är 

varmt och torrt. De har separerat på koldioxidupptagning och 
fotosyntes och tar upp syre på dagen och avger syre på natten. 

Det genom att hålla klyvöppningarna på bladen stängda under 
dagen. På natten öppnas de och då tas koldioxid upp av växten. 

Processen är inte lika effektiv som växter med vanlig fotosyntes 

och det gör att växterna växer långsammare men fördelen är att 
de sparar på vatten. CAM-växterna passar perfekt i ett sovrum 

eftersom de avger syre på natten och syrehalten i rummet ökar. 
Fetbladsväxter som tex paradisträdet tillhör den här gruppen av 

växter men även kaktusar (Bäcksbacka 2014, s 3-4). Starka dofter 
bör undvikas i ett sovrum på grund av att man kan vara känslig 

mot dofter vilket kan störa nattsömnen. Förslag på krukväxter till 
ett sovrum: Ampellilja, Fredskalla, Gullranka, Paradisträd, 

Svärmorstunga och Novemberkaktus (Schilén 2018, s 50-51). 
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Bild 27. Paradisträd. 
 

       
 
Bild 28. Ampellilja.          

Bild 29. Fredskalla.  

Bild 30. Gullranka.   

Bild 31. Svärmorstunga. 

 

   
 
Bild 32. Paradisträd.              

Bild 33. Novemberkaktus. 

 

I barnrummet kan en rolig, och nyttig växt vara den självlysande 
kaktusen mammillaria gracilis, istället för en nattlampa som barn 

ibland kan vilja ha i rummet när det är dags att sova (Schilén 2018, 
s 51). 

 

 
Bild 34. Kaktus.    
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2.3 Krukväxternas förutsättningar 
 

2.3.1 Ljus 

 
Enligt information i Linda Schiléns bok Älskade krukväxter skriver 

hon att växter i stort sett klarar sig med dagsljus om man tar 
hänsyn till dess önskade väderstreck. Det kan vara under de 

mörkaste månaderna som de får det tufft och kan behöva extra 
ljus och kan räcka med att man kompletterar med LED-belysning 

med optimerade våglängder och att ljuset är vitt. Om växten börjar 
tappa sina blad kan det vara ett tecken på den lider av brist på ljus 

(Schilén 2018, s 100). 

I en intervju med Johanna Karlén, utbildad trädgårdsingenjör på 

SLU Alnarp och ägare av företaget Bioinspira by Johanna, berättar 
hon att de flesta inomhusväxter vill stå ljust men inte i direkt sol 

och gärna något svalare (18-19 grader). I ett rum med bra 
ljusinsläpp brukar det inte vara några problem att ha växter en bit 

in eller i ett hörn. Kaktusar, pelargoner, suckulenter, flasklilja och 
svärmorstunga klarar ofta mycket sol. Monstera, yuccapalm, 

fredskalla, murgröna, zebrakalla, elefantöra, plättar i luften, 
svärmorstunga och flasklilja kan stå längre in i rummen och det 

går utmärkt.  

Enligt Camilla Pettersson, utbildad florist och inköpare på 

Plantagen, klarar en mörkertålig växt sig ofta en bit från ett fönster 
om man har ett normalt ljusinsläpp. Det gäller även att anpassa 

vattningen enligt formeln lite ljus = lite vatten.  

2.3.2 Jord  
 

Linda Schilén skriver i sin bok att jordblandningarna är många och 
det finns skillnad i innehållet som tex kalk, näring, sand och lera. 

Mull ska man välja till växter som är törstiga eftersom den behåller 
fukten bra. Om du istället har jord med sand i blir växter som tål 

torka bra lyckliga. Bark finns till växter med luftrötter. Jord med 

sand och lera passar till medelhavsväxter (Schilén 2018, s 96). 

Johanna Karlén berättar att det generellt är bra att plantera i en 

kruka med hål i botten så att överskottsvatten kan rinna ut. Det 

är inte ett måste att ha en kruka med hål utan man kan istället ha 

ett lager med lecakulor (2-10 cm beroende på krukstorlek) i botten 

på en ytterkruka utan hål. Viktigt är att man utesluter billig jord 

och istället väljer ekologisk jord. Om vi ska arbeta hållbart behöver 

vi utesluta konstgödsel och kemisk bekämpning, och därför välja 

ekologiskt. Att tillföra näring regelbundet är också ett måste för 

krukväxten.  
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Camilla Pettersson nämner att det först och främst är en bra jord 

och en bra dränering som är viktigt. Lecakulor är bra för 

dräneringen.  

Krukor 

Det finns många olika material på krukor och de har alla olika 

egenskaper. Lera, plast, metall och glas är några av materialen. 
Lerkrukan är porös och andas vilket också betyder att du måste 

vattna flitigare. Plast andas inte och gör att fukten stannar i jorden 

samtidigt som krukan är lätt. Metall har samma egenskaper som 
plastkrukan, och behåller fukt. Den är dessutom tålig. Glaskrukan 

visar växtens rötter och därför behöver man vara försiktig med att 
de inte bränns av solljuset. Fukten stannar i krukan eftersom den 

inte andas. Vilken kruka man ska välja till sin växt hänger på vad 
växten trivs i (Krukbolaget u.å.). 

Camilla säger att formen på krukan är bra att välja utifrån växten. 

En växt med långt rotsystem och höga blad trivs i en djup och smal 

kruka och ett exempel på en sådan växt är Rosenkalla.  
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3.   Formgivning 
 

3.1 Omvärldsanalys   
 

Jag tycker mig kunna se att man tidigare hade en specifik plats för 

växterna i hemmet. Det var antingen i fönstret på blomsterbrädan, på 
en piedestal eller en blomsterhylla. Ett exempel på det är Karin 

Larssons blomsterhylla i hennes och Carl Larssons gård i Sundborn, 
Dalarna. På ett och samma ställe ställde man flertalet krukväxter som 

bildade en grön oas. På det sättet var det lätt när det var dags att 

vattna växterna. De placerades oftast i närheten av ett fönster för att 
plantorna skulle få tillräckligt med ljus. Möblerna till växterna var 

mestadels tillverkade i trä. 
 

 
         Bild 35. Moodboard på tidigare växtmöbler          
  

Idag ställer man sina krukväxter precis överallt i hemmet. Det kan 
vara på golvet, på bordet eller på en byrå. Däremot är det för många 

fortfarande fönstret som är den självklara platsen för växterna. Det 
finns fortfarande växtmöbler att köpa som tex piedestaler men de 

kan vara tillverkade i olika material, i allt från trä till stål. Något som 
har tillkommit är växtbelysning, för att man ska kunna flytta in 

växterna längre in i rummet dit ljuset inte når under de mörka 

månaderna. 
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 Bild 36. Moodboard på hur växterna allt mer integreras med möbeln 

 
Jag tror att allt eftersom vi har förstått att växterna gör oss gott har 

de blivit fler i våra hem men också förflyttats från fönsterbrädan 
längre in i rummet och dessutom flyttat in i alla rum. Nu kan jag se 

blommor i badrummet, sovrummet och hallen. Vi bygger egna möbler 
till våra växter i och med DIY till exempel knyta makramé. Det finns 

plantor högt och lågt och precis överallt. 
 

 
         Bild 37. Moodboard på hur växterna placeras i rummet nu för tiden 

 

3.2 Skiss/skissmodell/rendering 
 

Efter att ha läst boken Älskade krukväxter av Linda Schilén började 
min bild av vilka möbler jag skulle vilja skissa på klarna. Jag har 

tänkt mycket på var jag skulle vilja placera växterna och var i 
bostaden de gör mest nytta.  

 
I min kollektion har jag valt att lägga fokus på växten och har därför 

valt ett enkelt, avskalat och funktionellt formspråk i mina möbler. 
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Tankarna för mig till det japanska och zen men med inslag av svenskt 

som materialet furu. 
 

3.2.1 Sovrummet 

 
I min research läste jag att vi kunde tjäna på att placera växter i 

sovrummet eftersom luften lätt blir instängd och syrefattig efter 
en hel natts sömn. Jag funderade på vilken möbel som skulle passa 

i sovrummet utan att ta för mycket plats. Jag började skissa på ett 
sängbord, med plats för växt, bok och belysning. I ett sovrum ska 

man ha så lite distraktion som möjligt och därför har jag valt 
endast de nödvändigaste funktionerna. 

 

     
Bild 38. Skisser på sängbord 

 
Vid skisstarten hade jag redan bestämt mig för vilka krukor jag 

skulle använda till möblerna så formen på bordet är till viss del 
styrd av dem, som tex bredd och djup på bordsskivan. Krukorna 

ska hänga i hålen och kunna lyftas ur om man tex behöver 
plantera om vilket också har påverkat formgivningen. 

 
Jag valde att använda mig av skålar som är halvmåneformade 

med tre olika diameter, 280 mm, 200 mm och 120 mm och olika 
djup. Krukorna behövde vara så pass djupa att man fick plats 

med lite lecakulor i botten för dräneringens skull. Att krukorna 
är i metall var ingenting jag planerade och önskade men däremot 

visste jag att jag ville använda mig av ett material som behöll 

fukten i krukan. Detta för att växten inte torkar ut så lätt och att 
man inte behöver vattna så ofta. Jag sprejade skålarna i färgerna 

svart och naturvitt eftersom jag var ute efter lugna färger och 
som var enkla. Kontrasten med de runda krukorna mot de 

rektangulära formerna på möblerna tilltalar mig samt att man 
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dessutom kan se de rundade formerna på undersidan av bordet 

är något jag tycker om.  
 

 

          
Bild 51. Skål i tre olika storlekar.     Bild 52. Färger på skålarna, svart och             

                    naturvitt. 

           
Ljuskällan jag har valt att använda mig av är små LED-paneler 

som har sänkts ned i möbeln. De tar i stort sett ingen plats och 
ger ett behagligt sken i och med dimmerfunktionen. Jag ville 

använda mig av någon annan typ av ljuskälla än den klassiska 
formen av en glödlampa. 

 

 
Bild 53. LED-panel som belysning. 

 

Under tiden jag skissade gjorde jag också skissmodeller i kapa 

och papper. De förändrades under skissprocessen men 
modellerna nedan är slutresultatet, förutom frukfatet som fick en 

rektangulär form i slutskedet. Allt för att hålla ihop kollektionen. 
 

 

         
       Bild 45. Sängbord. 
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En rendering på sängbordet med ett fack för böcker eller 

liknande. Materialet är furu och det finns ett hål för en kruka och 
en nedsänkning för ljuskällan. 

 

 
Bild 56. Rendering sängbord. 

 

3.2.2 Vardagsrum 

 
Vardagsrummet är oftast störst och mest ljust vilket också är ännu 

tydligare i moderna boenden med öppna planlösningar. Däremot 
kan det bli en aning kalt och öppet men med hjälp av växter kan 

vi mjuka upp rummet samt dämpa ljudet. Jag började därför skissa 
på olika förslag på ett soffbord, en möbel som i stort sett alla har 

i sitt vardagsrum. Jag har placerat hålen till krukorna på ena sidan 
av bordet och det är mycket för att man ska kunna se varandra 

om man sitter mitt emot varandra. Placeringen av växterna kan 
också fungera som en transparent vägg om man skulle vilja dela 

upp rummet. Tanken med formen på soffbordet är att den ska 
kunna användas på flera olika sätt. Den kan vara ett soffbord, eller 

ett avlastningsbord vid en vägg tillsammans med en tavla ståendes 
på bordet eller varför inte en bänk. 

 

Jag använde mig av samma typ av skålar till soffbordet som till 
sängbordet, men i tre olika storlekar (läs information i avsnitt 

Sovrum).  



TQDE10 Examensarbete Maria Sterner 

 25 
 

  

   
 
Bild 39. Skisser på soffbord. 

 

   
Bild 44. Skissmodell soffbord. 

 

Rendering på soffbordet i materialet furu och med hål för 
krukorna. 

 

 
          Bild 55. Rendering soffbord. 
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3.2.3 Hall/Badrum 

 
Hallen är hemmets första rum och ger ett första intryck. Det finns 

oftast begränsat med plats i en hall samt en ytterdörr som öppnas 

och stängs, vilket kräver en tuff växt. Generöst med grönska gör 
oss lyckliga och lugna samt ett trevligt välkomnande hem.  

 
Badrummet är rummet vi går först till på morgonen. Att mötas av 

naturen kan ge dig en bra start på dagen med positiva tankar och 
en kropp i balans. Med tanke på det begränsade platsutrymmet i 

både badrum och hall funderade jag på vilken möbel som skulle 
kunna passa in i båda rummen och kom fram till en spegel, med 

naturen som inslag. Mina första skisser handlade mer om ett 
formsökande. Allt eftersom jag skissade vidare på de andra 

möblerna kom jag fram till att en enkel rektangulär form med 
grönska som mjukar upp den formen skulle passa in i kollektionen. 

 

     

   
 

Bild 40. Skisser på spegel. 

 

 
Bild 46. Skissmodell spegel. 
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Bild 85. Rendering spegel. 

 
3.2.4 Bordslampa 

 
En bordslampa kan placeras i vilket rum som helst och var som 

helst i rummet. Jag valde därför att försöka skissa på en lampa 
med växt istället för att det är en lampa för växten. Jag ville 

dessutom att lampan även skulle kunna stå i ett fönster om man 

ville det, och därför är diametern inte speciellt stor, för att få plats 
på en fönsterbräda. 

 

         
                Bild 41. Skisser på bordslampa. 

 

Valet av kruka till bordslampan bestämdes av den smalare foten 
som håller en glascylinder på plats tillsammans med 

bottenplattan i trä. Jag ville hålla mig till en enkel form och en 

lugn färg som vitt.  
 

Glascylindern har samma diameter som krukan och lampbotten 
och är i klarglas.  

 
Jag använder mig dessutom av samma ljuskälla som till 

sängbordet (se avsnitt Sovrum). 
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Bild 54. Kruka till bordslampa.            Bild 86. Glascylinder till bordslampa. 
 

 

 
Bild 48. Skissmodell bordslampa. 

 

Två olika renderingar på bordslampan, en med blästrat glas och en 

med klarglas. Botten är i furu med en nedsänkning för ljuskällan och 
ett spår för sladden. 
 

 
Bild 57. Rendering bordslampa med klarglas. 
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Bild 58. Rendering bordslampa med frostat glas. 

 
3.2.5 Fruktskål 

 
I Lindas bok läste jag något som fångade mitt intresse lite extra. 

Tipset var att man kunde placera en köttätande växt i närheten av 
fruktfatet eftersom den då fångade insekterna som ibland samlas 

vid frukten som står framme. Istället för att ha dem placerade sida 
vid sida ville jag bilda en enhet av skål med frukt och växten. 

 

 
 

                Bild 42. Skisser på fruktskål. 

 

Som kruka till fruktfatet har jag använt samma typ av skål som 
till soffbordet, men endast den minsta storleken (läs avsnitt 

Vardagsrum). 
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Bild 47. Skissmodell fruktskål.    

 

En rendering på fruktskålen som även den är i materialet furu. En 

nedsänkning i fatet för frukten och ett hål rakt igenom för krukan. 
Detta för att kunna lyfta ur krukan vid till exempel omplantering. 

 

 
Bild 59. Rendering fruktskål. 

 

3.2.6 Ytterligare produkter 
 

Ytterligare skisser kom till i den här processen. Jag funderade på 
ett matbord med vaser till snittblommor, nedsänkta i bordsskivan 

samt en rumsavdelare med mossa. Jag valde att inte gå vidare 
med dessa just nu, mycket för att jag hade svårt att hitta rätt 

tillbehör till möblerna. 
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Bild 87. Skiss på rumsavdelare.     Bild 49. Skissmodell rumsavdelare.            

 

 

             
Bild 43. Skisser på matbord. 
 

 
Bild 50. Skissmodell matbord. 
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3.3 Tillverkning hos TRÄ Möbelsnickeri 
 

Jag har samarbetat med Thomas på TRÄ Möbelsnickeri vid tillverkning 
av mina möbler. Vi har under hela processen haft tät kontakt via 

telefon, mail och besök av mig på verkstaden. Thomas har arbetat 
efter mina ritningar på de olika möblerna. 

 

 
           Bild 61. Ritning soffbord. 

 
 

Delarna till soffbord, sängbord, lampbotten och fruktfat består av en 
limfog av furu. Limfogarna har sedan gerats till säng- och soffbordet 

och monterats ihop med domino. Thomas, snickaren på TRÄ 
Möbelsnickeri, byggde en fräsmall för hålen till krukorna eftersom 

hålen har en viss lutning, ca 6 grader. Detta för att krukorna ska 
hänga i hålen och kunna lyftas ur om man tex behöver plantera om. 

Hålen finns utfrästa i soff- och sängbordet samt i fruktskålen. Det är 
även nedsänkningar utfrästa i botten till lampan samt i sängbordet 

för montering av LED-panelerna. Sladdarna till belysningen ligger 
nedsänkta i utfrästa spår i både lampa och sängbord. Distansen till 

spegeln är tillverkad av furureglar som har monterats ihop med 

tappar och sedan limmats fast på baksidan av spegeln. En LED-list är 
fäst på distansens utsida. Jag har ytbehandlat alla delar med 

sidenmatt vax med vitpigment. 
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          Bild 68. Stavar.             Bild 69. Spår.                Bild 70. Början på ett hål. 

 

 

 

            
Bild 71. Fräsmall.           Bild 72. Soffbord med hål. 

 

3.4 Val av växter 
 

I valet av växter har jag gått på växtens egenskaper, vilket läge 

växten trivs i och att de är luftrenande och luftfuktande. 
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Till sovrummet har jag valt CAM-växter eftersom de avger syre på 

natten. Till sängbordet i sovrummet har jag valt tre olika typer av 
paradisträd. Det blir en samplantering med växter som har olika 

former på bladen vilket blir väldigt dekorativt. 

 

   
Bild 73. Paradisträd. 

 
Paradisträd, Crassula ovata, vill stå i ett soligt eller halvskuggigt läge. 

Den är lättskött och kräver lite vatten och får gärna torka upp mellan 
vattningarna. Det är en luftrenare som avger syre på natten. I Asien 

är den en lyckoplanta och anses representera ekonomisk framgång 
och skänka god tur i affärer (Plantagen u.å.). Den växter långsamt 

och kan bli riktigt gammal (Blomsterlandet u.å.). 
 

Till soffbordet i vardagsrummet har jag valt växter som har både 
luftrenande och luftfuktande egenskaper samt att de klarar av att stå 

längre in i rummet. Ampellilja, ormbunke och fredskalla. Bladen har 
olika former och de bildar tillsammans en spännande oas på bordet. 

 

         
Bild 74. Ampellilja.             Bild 75. Fredskalla.     Bild 76. Ormbunke. 

 

Ampelliljan, Chlorophytum comosum, tål att stå i alla lägen, är törstig 
men tål att torka ut. Växten har både luftrenande och luftfuktande 

egenskaper (Schilén 2018, s 122). Den får långa utlöpare med 
blommor och småplantor på och har långa smala blad. Den är 

lättskött och planteras i vanlig blomjord (Blomsterlandet u.å.). 
 

Ormbunken, Nephrolepis exaltata, vill inte stå i direkt sol. Den är en 

törstig och luftfuktande växt (Schilén 2018, s 126). Växten planteras 
i vanlig blomjord (Blomsterlandet u.å.). Det är en kompakt växt samt 

har ett yvigt växtsätt. 
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Fredskallan, Spathiphyllum spp, vill inte stå i direkt sol utan kan flyttas 

in en bit i rummet. Den är törstig men ändå torktålig och är både en 
luftrenare och luftfuktare (Schilén 2018, s 124). Växten tycker inte 

om kyla, drag och kallt vatten men är lättskött. Fredskallan planteras 

i vanlig blomjord (Blomsterlandet u.å.). 
 

Bordslampan är i sin form relativt smal och hög och därför har jag valt 
en hängande växt, en gullranka. Den ger ett fint skuggspel när den 

hänger över själva ljuskällan. 
 

         
        Bild 77. Gullranka. 

 
Gullrankan, Epipremnum aureum, vill inte stå i direkt sol. Den är 

törstig men också torktålig. Den har egenskaper som luftrenare och 
luftfuktare (Schilén 2018, s 124). Den planteras i vanlig blomjord. 

Höga krukor passar den här hängande växten. 
 

Till spegeln har jag valt konserverad planmossa och den har limmats 
fast med ett speciellt mosslim direkt på spegelytan. Jag har valt mossa 

eftersom den inte tar någon plats, tål kyla och vinddrag, är 
ljuddämpande och ger oss associationer till att vara i naturen.  

 

I fruktfatet har jag planterat en köttätande växt som heter 
flugtrumpet. Insekter lockas ned i trumpeten, löses upp och blir till 

näring åt växten. 
 

   
Bild 78. Flugtrumpet. 

 

Flugtrumpeten, Sarracenia spp, vill inte stå i direkt sol. Den är törstig 
och får inte torka ut och vattnas därför regelbundet. Den äter insekter 

vilket ger växten näring (Blomsterlandet, u.å.) 
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3.5 Prototyper 
 

Bilderna på prototyperna är från Malmstens vårutställning. Rena 
produktbilder kommer senare. 

 

        
         Bild 79. Bordslampa       Bild 80. Spegel              Bild 81. Sängbord 

 

             
         Bild 82. Soffbord          Bild 83. Detalj soffbord 

 

 
          Bild 84. Fruktskål 
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4.  Resultat 

 
4.1 Analys 
 

Min undersökning har gett mig vissa riktlinjer för val av växt för olika 
rum med olika funktioner och vad man bör tänka på som 

möbeldesigner. Några riktlinjer som jag gärna vill dela med mig av 
är: 

 
Växter är nyttiga för oss människor. Planera därför in dem i din 

formgivning.  

 
Var inte rädd för att flytta växterna in i rummet. Många växter tål att 

stå en bit in i rummet och det är faktiskt fler som trivs med den 
placeringen än i direkt sol. 

 
Att göra en behovsanalys är att rekommendera innan man startar ett 

projekt med växter. Vilket rum gäller det? Funktioner i rummet? Vilket 
väderstreck har rummet? Vilket ljusinsläpp har rummet? Vad behöver 

rummet? Ljuddämpning? Avskärmning? Liv? Vilka växter passar i ett 
rum med dessa egenskaper? 

 
Eftersom man planterar om växter, byter ut dem eller behöver duscha 

dem ibland är det väldigt bra att krukorna går att lyfta ur möbeln och 
därmed inte sitta fast. 

 

Det är bra om krukorna går att använda även till något annat än att 
endast vara en kruka till en växt. Om man nu av någon anledning inte 

längre vill ha växter i sina krukor kan de istället användas till 
fredagsmyset, legot eller liknande. 

 
Materialet i krukorna spelar inte så stor roll som man tror, för växten. 

Lerkrukor andas och släpper ut fukten medan materialen plast, 
metall, glaserad lera och glas behåller fukten i krukan. Allt hänger på 

vad växten vill ha. Våga därför prova material som inte är förväntade. 
 

Det går att använda trä i möbler som även inkluderar växter. Om man 
spiller vid vattning gör ytbehandlingen att vattnet pärlar sig och går 

lätt att torka av. 
          

4.2 Slutsats 
 
Jag kom fram till att växternas hälsobringande egenskaper översteg 

alla mina förväntningar. Deras möjligheter i inrednings- och 
möbelsamanhang står nu klart för mig samt att allt detta måste 

planeras och genomföras som en enhet, för att det ska fungera 
praktiskt och estetiskt. Det är tex stor skillnad mellan krukor med 
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platt botten och rund botten när det gäller placering och estetiska 

möjligheter. 
 

Det är viktigt att använda rätt ytbehandling för att motverka 

vattenskador som kan uppkomma vid vattning. Att detta inte alltid 
går att lösa på ett ur alla synvinklar tillfredsställande sätt står också 

klart. Mer om detta i reflektionen. 
 

4.3 Reflektion 
  

Examensarbetet har gett mig mersmak och gjort mig nyfiken på 

många av delarna i rapporten men som jag inte har hunnit med under 
veckorna som examensarbetet omfattar. Däremot skulle jag vilja 

fördjupa mig mer i ämnet, utveckla och formge nya möbler som kan 
göra att vi på ett enkelt sätt får in mer grönska i våra hem.  

 
Krukorna jag valde är redan befintliga och inte speciellt anpassade till 

mitt projekt. Det är istället så att jag har anpassat utformningen av 
möbeln till viss del av krukornas storlek och form. Orsaken var att det 

inte var så lätt att hitta krukor som skulle kunna fungera att lyfta ut 
ur hålet i soff- och sängbordet samt fruktfatet. Det innebar att krukan 

inte kunde vara rak i sin utformning för då skulle den ramla igenom 
skivan. Den fick inte heller vara bredare nedtill för då skulle man inte 

kunna lyfta upp den ur skivan. Krukan behövde därför vara bredare 
upptill med viss lutning och smalare nedtill. Det tilltalade mig inte att 

använda mig av en helt ”vanligt” kruka som tex en terrakottakruka. 

Jag ville inte att krukan skulle se ut som en kruka som hade placerats 
i möbeln utan ville få ut något mer av den, att den mer var en del av 

möbeln och att de bildade en enhet. Därför blev jag väldigt nöjd när 
jag hittade de halvmåneformade skålarna som dessutom fanns i tre 

olika storlekar. Jag tycker om den runda skålningen på krukan till 
möblernas rektangulära former och tycker att det ger möbeln något 

lite extra, nästan oväntat. Däremot fanns inte krukorna i svart och 
vitt som jag egentligen ville ha, utan endast i rostfritt stål. Därför har 

jag spraymålat dem i de färgerna jag önskade mig, först med en 
primer, sedan färgen och sist en matt lack. Om jag hade haft mer tid 

under arbetet hade jag utforskat materialet lera och laborerat med 
olika former och storlekar. Slutprodukten hade laserats, för att inte 

andas och släppa igenom vatten. Jag hade antagligen letat efter en 
keramiker som var lika intresserad som jag av att laborera fram en 

form till mina möbler. Detsamma gäller materialet metall eller till och 

med glas. 
 

När det gäller bordslampan hade jag även där hittat en redan befintlig 
kruka som var perfekt till min lampa, efter mycket letande. Den hade 

en avsmalnande fot som skulle göra att glasdelen hölls på plats. 
Glascylinder var däremot inte lätta att hitta, med den korta tid vi 
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hade, i rätt diameter. Tillslut hittade jag en ljuslykta som hade en 

glascylinder med rätt diameter, men som var för hög. Jag bad därför 
en glasmästare om hjälp och fick honom att skära till den. När glaset 

och krukan var på plats kunde jag bestämma storleken på träbotten 

till lampan. Egentligen skulle jag vilja att glaset var sandblästrat men 
tycker faktiskt att det blev bra med klarglas också, i och med att man 

ser ljuskällan. Det jag inte hann under arbetets gång men som jag 
kommer att fortsätta söka efter är att hitta en underleverantör som 

kan leverera en glascylinder i de mått jag önskar och i de utföranden 
som jag vill testa. Skulle även vara kul att laborera med former i glas 

med en glasblåsare till en liknande lampa. Vad säger att det måste 
vara cylinderformad? 

 
Jag har ytbehandlat mina möbler med ett sidenmatt vax med 

vitpigment. I och med att växterna är nyttiga och gör oss människor 
gott skulle jag även vilja att ytbehandlingen gick i samma linje. Tyvärr 

är det inte fallet, eftersom vaxet är relativt giftigt. Nu fanns det inte 
tid för mig att hitta en ytbehandling som var bra även för oss 

människor men det är någonting jag ska söka information om. 

 
Att mossan var så lätt att arbeta med var inget jag visste. Att den 

dessutom är helt underhållningsfri gör att den känns som ett bra 
alternativ även till privata hem. Vill gärna fortsätta att utforska vad 

man kan göra med mossan tillsammans med möbler. 
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Bildkällor: 

 
Bild 1. Fotosyntesen. 

https://www.scoop.it/topic/larsno/p/4070950974/2016/10/27/fotosyntese

n (hämtad 2019-05-13) 
Bild 2. Skelettsköld. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178382/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 3. Hemtrevnad. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178377/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 4. Fiolfikus. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178370/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 5. Zamiakalla. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178387/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 6. Ampellilja. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178395/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 7. Gullranka. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988181965/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 8. Ärtor på tråd. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178405/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 9. Hängsparris. 

https://www.pinterest.se/pin/789467009652448410/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 10. Balsamerad mossa. 
http://nordgrona.com/references/ (hämtad 2019-05-13) 

Bild 11. Ormbunke. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988165254/ (hämtad 2019-05-

13) 

Bild 12. Orkidé. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988165261/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 13. Luftväxt. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988182720/ (hämtad 2019-5-
13) 

Bild 14. Ros. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178238/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 15. Lavendel. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988165214/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 16. Eukalyptus 
 

https://www.scoop.it/topic/larsno/p/4070950974/2016/10/27/fotosyntesen
https://www.scoop.it/topic/larsno/p/4070950974/2016/10/27/fotosyntesen
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178382/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178377/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178370/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178387/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178395/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988181965/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178405/
https://www.pinterest.se/pin/789467009652448410/
http://nordgrona.com/references/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988165254/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988165261/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988182720/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178238/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988165214/
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https://www.pinterest.se/pin/341569952988165221/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 17. Malabarspenat 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178194/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 18. Arabiskt kaffe. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178156/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 19. Prydnadspaprika. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178215/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 20. Oval kumquat 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178203/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 21. Venusfälla. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178136/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 22. Flugtrumpet. 

https://www.pinterest.se/pin/307792955765481106/ (hämtad 2019-05-

13)  
Bild 23. Kannranka. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178077/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 24. Monstera. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178430/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 25. Kalatea. 

https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxt
er/Gronvaxter/Kalatea/ (hämtad 2019-05-13) 

Bild 26. Filodendron 
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxt

er/Gronvaxter/Filodendron-Imperial-Green/ (hämtad 2019-05-13) 
Bild 27. Paradisträd. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988657625/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 28. Ampellilja 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988178395/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 29. Fredskalla. 
https://www.pinterest.se/pin/413979390744065581/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 30. Gullranka. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988181965/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 31. Svärmorstunga. 
https://www.pinterest.se/pin/341569952988182015/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 32. Paradisträd. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988165221/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178194/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178156/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178215/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178203/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178136/
https://www.pinterest.se/pin/307792955765481106/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178077/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178430/
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxter/Gronvaxter/Kalatea/
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxter/Gronvaxter/Kalatea/
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxter/Gronvaxter/Filodendron-Imperial-Green/
https://www.blomsterlandet.se/Vaxtinformation/Inomhusvaxter/Krukvaxter/Gronvaxter/Filodendron-Imperial-Green/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988657625/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988178395/
https://www.pinterest.se/pin/413979390744065581/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988181965/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988182015/
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https://www.pinterest.se/pin/341569952988182068/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 33. Novemberkaktus. 

https://www.pinterest.se/pin/381117187215438338/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 34. Kaktus. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988182278/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 35. Moodboard på tidigare växtmöbler. Egen bild. 
Bild 36. Moodboard på hur växterna allt mer integreras med möbeln. Egen 

bild. 
Bild 37. Moodboard på hur växterna placeras i rummet nutid. Egen bild. 

Bild 38. Skisser på sängbord. Egen bild. 
Bild 39. Skisser på soffbord. Egen bild. 

Bild 40. Skisser på spegel. Egen bild. 
Bild 41. Skisser på bordslampa. Egen bild. 

Bild 42. Skisser på fruktskål. Egen bild. 
Bild 43. Skisser på rumsavdelare och matbord. Egen bild. 

Bild 44. Soffbord. Egen bild. 

Bild 45. Sängbord. Egen bild. 
Bild 46. Spegel. Egen bild. 

Bild 47. Frukskål. Egen bild. 
Bild 48. Bordslampa. Egen bild. 

Bild 49. Rumsavdelare. Egen bild. 
Bild 50. Matbord. Egen bild. 

Bild 51. Skål i tre olika storlekar. 
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.432484

85.1187334607.1558574596-
1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoD

mBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3X
vkoRTD9mYaAruoEALw_wcB (hämtad 2019-05-13) 

Bild 52. Färger på skålarna, svart och naturvitt. Egen bild.           

Bild 53. LED-panel som belysning. 

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.426408

69.1187334607.1558574596-
1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoD

mBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3X
vkoRTD9mYaAruoEALw_wcB (hämtad 2019-05-13) 

Bild 54. Kruka till bordslampa.  
https://royaldesign.se/solid-kruka-

medium?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcZ_TJl53sf8aEkojGBt_D8Zj
Aw5YTTS5lT7P4Cv0eFsO4vzuWKN1hoCmzMQAvD_BwE (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 55. Rendering soffbord. Egen bild. 

Bild 56. Rendering sängbord. Egen bild. 
Bild 57. Rendering bordslampa med klarglas. Egen bild. 

Bild 58. Rendering bordslampa med frostat glas. Egen bild. 
Bild 59. Rendering frukfat. Egen bild. 

https://www.pinterest.se/pin/341569952988182068/
https://www.pinterest.se/pin/381117187215438338/
https://www.pinterest.se/pin/341569952988182278/
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.43248485.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.43248485.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.43248485.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.43248485.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/50057254/?_ga=2.43248485.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.82131428.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.42640869.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.42640869.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.42640869.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.42640869.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/10421868/?_ga=2.42640869.1187334607.1558574596-1556440212.1522596801&_gac=1.27799886.1556120797.Cj0KCQjwkoDmBRCcARIsAG3xzl8jteTTAO_O8GuTCQRo4QmHQIVVl6api0mL8Bf1mW6f3XvkoRTD9mYaAruoEALw_wcB
https://royaldesign.se/solid-kruka-medium?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcZ_TJl53sf8aEkojGBt_D8ZjAw5YTTS5lT7P4Cv0eFsO4vzuWKN1hoCmzMQAvD_BwE
https://royaldesign.se/solid-kruka-medium?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcZ_TJl53sf8aEkojGBt_D8ZjAw5YTTS5lT7P4Cv0eFsO4vzuWKN1hoCmzMQAvD_BwE
https://royaldesign.se/solid-kruka-medium?gclid=CjwKCAjw2cTmBRAVEiwA8YMgzcZ_TJl53sf8aEkojGBt_D8ZjAw5YTTS5lT7P4Cv0eFsO4vzuWKN1hoCmzMQAvD_BwE
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Bild 60. Ritning soffbordets toppskiva. Egen bild. 

Bild 61. Ritning soffbord. Egen bild. 
Bild 62. Ritning sängbordets toppskiva. Egen bild. 

Bild 63. Ritning sängbord. Egen bild. 

Bild 64. Ritning bordslampans botten. Egen bild. 
Bild 65. Ritning bordslampa. Egen bild. 

Bild 66. Ritning fruktskål. Egen bild. 
Bild 67. Ritning distans till ritning. Egen bild. 

Bild 68. Stavar. Egen bild. 
Bild 69. Spår. Egen bild. 

Bild 70. Början på ett hål. Egen bild. 
Bild 71. Fräsmall. Egen bild. 

Bild 72. Soffbord med hål. Egen bild. 
Bild 73. Paradisträd. 

https://www.pinterest.se/pin/572731277605783708/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 74. Ampellilja. 
https://www.pinterest.se/pin/704743041670780962/ (hämtad 2019-05-

13)  

Bild 75. Fredskalla. 
https://www.pinterest.se/pin/351140102194453921/ (hämtad 2019-05-

13 
Bild 76. Ormbunke. 

https://www.pinterest.se/pin/401735229251545270/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 77. Gullranka. 
https://www.pinterest.se/pin/362750944958750890/ (hämtad 2019-05-

13) 
Bild 78. Flugtrumpet. 

https://www.pinterest.se/pin/542191242613632056/ (hämtad 2019-05-
13) 

Bild 79. Bordslampa. Egen bild. 
Bild 80. Spegel. Egen bild. 

Bild 81. Sängbord. Egen bild. 

Bild 82. Soffbord. Egen bild. 
Bild 83. Detalj soffbord. Egen bild. 

Bild 84. Fruktskål. Egen bild. 
Bild 85. Rendering spegel. Egen bild. 

Bild 86. Glascylinder till bordslampa. 
Bild 87. Skiss på rumsavdelare. Egen bild. 
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