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1. INTRODUKTION

Befolkningstillväxten ökar och storstädar expanderar, detta genererar problem i 
livsmedelsförsörjningen med långa transportvägar, negativ miljöpåverkan, ökad 
resursanvändning och kostnader. I mitt examensarbete vill jag öka förståelsen 
för dessa problem och bidra till att reducera dem genom att hitta ett smart och 
enkelt sätt att odla närproducerade grönsaker genom min design.
 
Jag har designat en vertikal växtvägg för offentlig inomhusmiljö där man kan 
odla grönsaker, sallat och örter. Växtväggen kan stå i en restaurangmiljö och 
fungera som en rumsavdelare, den väcker även nyfikenhet, inspirerar och visar 
en annan typ av odling.
 
Växtväggen använder hydroponisk odling där jord ersatts helt med enbart 
vatten som försetts med näringstillskott. Eliminering av jord gör att man kan 
ha bättre kontroll, slipper jordburna sjukdomar och odla mycket på en liten 
yta. Vattenförbrukningen minskar med 80% jämfört med konventionell odling 
och den konstanta näringstillförseln till rötterna resulterar i upp till tre gånger 
snabbare tillväxt.
 

3



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INTRODUKTION        3

1.1 INLEDNING         6
1.2 SYFTEN OCH FRÅGOR 9

2. RESEARCH 10

2.1 VAD KAN VÄXTER GÖRA FÖR MÄNNISKOR? 10
2.2 KRUKVÄXTER 10
2.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER 12
2.4 STADSODLING 12
2.5 MÖTE MED IONNA, LANDSKAPSARKITEKT 14
2.6 HYDROPONISK ODLING 16
2.7 SÅ HÄR FUNGERAR HYDROPONISK ODLING 16
2.8 FÖRDELAR / NACKDELAR 17
2.9 OLIKA HYDROPONISKA SYSTEM 18
2.10 DWC DEEP WATER CULTURE, DWC 18
2.11 NFT NUTRIENT FILM TECHNIQUE, NFT 18
2.12 AEROPONICS   18
2.13 DROPPSYSTEM / WINDOWFARM  18
2.14 EBB OCH FLOD 18
2.15 UPPSTART OCH INTERVJUER 20

3. INSPIRATIONSKÄLLOR 22

3.1 SPACE 10 22
3.2 BRITTA RILEY´S WINDOWFARMS 25
3.3 HARVEY - ALLA KAN ODLA 26
3.4 IKEA, KRYDDA OCH VÄXER 27

4. DESIGNPROCESS 28

4.1 MINA KRITERIER FÖR ODLINGSVÄGGEN 28
4.2 SÅDD AV FRÖER 28
4.3 SKISSER OCH UTFORSKANDE AV HYDROSYSTEM 30
4.4 KRUKORNAS FORMSPRÅK 34
4.5 FRÅGESTÄLLNINGAR - WORKSHOPS 35
4.6 PROTOTYP I SKALA 1:1 36
4.7 KRUKOR OCH TEKNIK 38
4.8 TILLVERKNING AV KRUKOR 41
4.9 MONTAGE 42
4.10 DESIGNFÖRSLAG 44
4.11 MATERIALVAL 46
4.12 DESIGNFÖRSLAGET SKÖNTGRÖNT - HYDROPONISK 
VÄXTODLING I OFFENTLIG MILJÖ SITUERAT I EN  
HYPOTETISK KONTEXT 50

5. SUMMERING OCH REFLEKTION 53

5.1 VÅRUTSTÄLLNING KONSTFACK 2018 53
5.2 SUMMERING 55
5.3 REFLEKTION OCH TACK 56

6. REFERENSLISTA 58

6.1 DIGITALA KÄLLOR TEXT  58
6.2 DIGITALA KÄLLOR BILD 59



1.1 INLEDNING

Växter inspirerar mig, både inomhus och utomhus. Hur de växer okontrollerat 
på den plats de står. Hur de livar upp ett rum med sin grönska och all den nytta 
växter gör för oss människor. Jag brinner även för form, hur en form ser ut och 
varför den ser ut på ett visst sätt. Hur samspelar flera former tillsammans och 
hur blir mellanrum formerna. Med detta sagt tycker jag det är extra intressant 
med former och växter tillsammans. Kan växten växa fritt eller blir den 
kontrollerad av sin kruka och omgivning? Bildas det en harmoni mellan kruka 
och växt? Hur interagerar vi människor med växter och hur påverkas vi av dom? 

På ett hållbart och miljövänligt sätt ville jag i mitt examensarbete arbeta 
med växter, människor och den rumslighet flera växter och former kan skapa 
tillsammans. Jag ville ta naturen och grönskan in till städerna, därför utgick 
jag från en urban storstad där människor lever och verkar. Men vilken aktivitet 
skulle växterna skapa? Skulle jag fördjupa mig i stadsodling och odla ätbara 
växter eller skulle jag skapa en lugn skön oas av icke ätbara växter för den 
stressade människan i storstaden? Jag ville utforska ett designförslag för 
offentlig miljö för att på så sätt hitta min väg in i det offentliga rummet.

Idéskiss.
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1.2 SYFTEN OCH FRÅGOR

Syftet med mitt projekt är att väcka ett intresse för odling och närproducerad 
mat. Syftet är att visa att det går att odla lokalt i städer, i det offentliga rummet 
och i hemmet året runt. 
Jag svarar på detta syfte genom att formge en funktionell konstruktion, 
en vertikal växtvägg för offentlig inomhusmiljö där man med Hydroponisk 
växtodling kan odla grönsaker, sallat och örter.

Med denna grund ska jag föra in odling i olika rum genom design och 
funktionalitet. 
Jag tittar främst på behovet hos människor som bor i en urban stadsmiljö, där 
naturen inte finns lika tillgänglig som för människor som bor utanför städerna.

Importen av vardagliga råvaror som grönsaker och örter till städer kräver långa 
transporter och är inte ett miljövänligt eller ett hållbart alternativ. De frågor jag 
ställer och ska svara på är följande: 

Hur kan jag genom design skapa en produkt som inspirerar till odling, samtidigt 
som ska ge  rumslighet och grönska till det offentliga rummet? Kan den bidra till 
att minska vårt ekologiska fotavtryck genom odling av närproducerad mat?

Genom undersökningar, intervjuer och artiklar har jag läst hur vi påverkas av 
växter vilket har fört mig in på hydroponisk odling. 

Dessa syften och frågor har gett designförslaget SköntGrönt - Hydroponisk 
växtodling i offentlig miljö, som redovisas längre ner i rapporten. I de 
kommande avsnitten ska jag dessförinnan redovisa min arbetsprocess, som 
innehåller både kunskapsinhämtning och formsökande processer. 
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2. RESEARCH

2.1 VAD KAN VÄXTER GÖRA FÖR MÄNNISKOR?

Växter är grundläggande för vår existens och påverkar i stor utsträckning våra 
liv. De ger oss mat och syre och har en livskraft som övergår människans. 
Människan skulle inte klara sig utan växterna, men de klarar sig utan oss. 
Under senare år har man fått en helt ny förståelse för hur människor och växter 
påverkar varandra. Hur växtlighet och natur kan läka och rehabilitera den 
stressade nutidsmänniskan, både i inomhusmiljö och i utomhusmiljö.1

2.2 KRUKVÄXTER

Redan i slutet av 1800 talet såg Enköpingsdoktorn Ernst Westerlund en 
koppling mellan krukväxter och välbefinnande. Han ordinerade sina patienter 
att ha växten Rosengeranium i sjukrummet eftersom den renade luften och 
spred en god doft.2 Han förstod redan då sambandet mellan kropp och själ, 
patienter från hela landet och delar av Europa uppsökte honom. Krukväxter i 
hemmet har många bra egenskaper, de hjälper oss att slappna av, är en naturlig 
luftfuktare, inspirerar till kreativitet, minskar allergier, skapar energi, höjer 
koncentrationsförmågan och minskar stress.3

“Utan växter är det tomt och konstigt” skriver etnologen Claes Bergvall i sin 
avhandling Liv, lust och mening. Han beskriver också hur krukväxter påverkar 
människors syn på sitt liv, sin identitet och sin plats. Växterna ger en bild av 
årets och livets gång, de blir en koppling till en natur som alltmer hamnat på 
avstånd. De står för det vackra och sköna i livet och att kunna ge dem livskraft 
blir en bekräftelse på att man har vad som krävs för att skapa ett riktigt hem.4

I NASAs Clean Air Study av forskaren B.C. Wolverton har flera studier gjorts 
under åren 1984-1993 där man kan se tydliga samband hur inomhus växter 
renar luft. I dessa studier undersöktes bland annat kemikalierna bensen, 
trikloretylen och formaldehyd. Alla dessa är cancerogena föroreningar som finns 
i luften runt omkring oss. Bensen är ett lösningsmedel som bla finns i gummi 
och plast, trikloretylen är ett lösningsmedel för fett, finns bla i trycksvärta 
och färg. Formaldehyd finns i plast och används bla inom textilindustrin mm. 
I undersökningarna kunde man se ex. att en murgröna kunde ta bort 89,8% 
bensen, 10,9% trikloretylen och 9 653 mikrogram formaldehyd under 24 
timmar. 

Motsvarande siffror för en fredskalla är 79.9% bensen, 23% trikloretylen och 
16 167 mikrogram formaldehyd. “Det står inte angivet hur stor växten ska 
vara, men testen utfördes i slutna kammare med dimensionerna 76x76x76 
centimeter i ett rum.”5,6,7

Jag fick inspiration och blev än mer intresserad av växtväggar då jag läste 
om företaget Naava som gör smarta växtväggar för att skapa ett bättre 
inomhusklimat. De skriver på sin hemsida, “De flesta av oss bor i städer 
isolerade från naturen. Där andas vi steriliserad, konstgjord luft tusen gånger 
i timmen. Enligt Världshälsoorganisationen är detta faktiskt en av de största 
miljörelaterade hälsoriskerna för vår generation.”8 Växter är spännande och 
påverkar oss mer än vad vi tror.

1. https://svenska.yle.fi/artikel/2015/06/03/intim-relation-mellan-vaxter-och-manniska

2. https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/programmet-for-odlad-mangfald-pom/gront-kulturarv/gront-kulturarv-sortiment/

gront-kulturarv-krukvaxter/dr-westerlunds-blomma/

3. https://www.housebeautiful.com/lifestyle/gardening/g4067/benefits-of-houseplants/

4. https://www.forskning.se/2007/04/05/utan-vaxter-ar-det-tomt-och-konstigt/

5. http://www.wolvertonenvironmental.com/MsAcad-93.pdf

6. https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19930073077.pdf

7. https://www.annaskemtvatt.com/odla-frisk-luft/

8. https://www.naava.io/sv/historien-bakom-naava

Växten Rosengeranium, också kallad Doktor Westerlunds hälsoblomma.
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2.3 EKOSYSTEMTJÄNSTER

Ekosystemtjänster är naturens osynliga arbete, som att växter renar luft, buskar 
dämpar buller, bin pollinerar blommor och vi människor mår bra av att vara 
i naturen. Stadens gräsmattor renar regn, snövatten från tungmetaller och 
skadliga partiklar. Maskar gör jorden bördig. Vi tar ofta ekosystemtjänster för 
givna, men ändå är de grunden för vår välfärd.9 Fem minuters skogspromenad 
räcker för att sänka människors puls och blodtryck. Barn som går på förskolor 
med gröna utegårdar har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och 
färre sjukdagar. Om man jämför asfalterade ytor med och utan träd kan man se 
att det  rinner drygt 60 procent mindre regnvatten av från ytorna med träd.10

Man brukar dela in ekosystemtjänsterna i fyra grupper; försörjande, reglerande, 
kulturella och stödjande. Det är framför allt de kulturella ekosystemtjänsterna 
jag blir intresserad av. De handlar om mötet mellan människa och miljö. Dessa 
tjänster hör framför allt hemma i vår stad och har en positiv påverkan på oss 
människor då man talar om hälsa, sinnliga upplevelser, naturpedagogik, sociala 
interaktioner samt andlighet och symbolik. Allt detta handlar om att förstå 
naturen och dess betydelse.

2.4 STADSODLING

Stadsodling innebär att stadens invånare nyttjar delar av stadens mark för 
odling. Det berikar stadsrummet, skapar gemenskap och bidrar till social och 
biologisk mångfald. Människor från olika kulturer möts och delar med sig 
av sina erfarenheter vilket ger inspiration och skapar kreativitet. Fruktträd, 
grönsaker och kryddor trängs på trånga utrymmen, vilket är positivt för humlor, 
bin och insektsätande fåglar. Det ger även en ökad förståelse för miljön och ett 
ekologiskt lärande. Stadsodling bidrar till sysselsättning, minskar transporter och 
flera kan glädjas av närodlad mat. Genom stadsodling skapas också förståelse 
på ett enkelt sätt hur beroende vi människor är av naturen och hur vi måste 
samverka, staden blir mer demokratisk.

Sedan 2007 bor hälften av världens befolkning i städer, många av dessa städer 
har svårt att föda sina invånare. Trenden är ännu att man flyttar in till staden 
i hopp om arbete och ett bättre liv. Men många förblir arbetslösa då det inte 
finns arbete åt alla. Detta gör att många odlar sin egen mat för att överleva.11

Stadsodling är ett globalt fenomen. Men i denna rapport vill jag rikta 
uppmärksamhet mot landet Kuba. 2006 utsågs nämligen Kuba till världens 
enda hållbara land av Världsnaturfonden då de efter krisen med Sovjetunionens 
kollaps 1991 tvingades bli självförsörjande. De förlorade 90% av sin totala 
oljetillförsel och man fick överge det sovjet inspirerade storskaliga jordbruket 
som var beroende av maskiner och bekämpningsmedel. Idag har man ett 
ekologisk småskaligt stadsjordbruk för att försörja sin befolkning.
Enligt statsvetaren Björn Forsberg har Kuba redan mött de svårigheter som 
resten av världen kommer ställas inför.12 Idag arbetar 44 000 människor på 
heltid i urbana stadsodlingar i Havanna, Kubas huvudstad med 2,5 miljoner 
invånare.13

Dessa exempel på stadsodling har jag lyft fram för att betona vikten av en 
framtid där stadsodling är en viktig del i stadslivet. Jag skriver alltså in mitt 
eget projekt i ett större sammanhang och hoppas att det kan framstå som ett 
intressant och inspirerande designförslag hur stadsodling och hydroponisk 
odling kan förenas i konkret produktdesign.     

9. https://www.naturvardsverket.se/ekosystemtjanster

10. http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6736-6.pdf?pid=19706 sida 28, 29 och 13

11. https://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/stadsodling-sa-mycket-mer-basilika-pa-balkongen

12. Omställningens tid, tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid. Björn Forsberg, Karneval förlag 2012.

13. https://www.svd.se/i-framtiden-maste-vi-odla-i-staderna

Bild på stadsodling.
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Ionna berättade om olika växter för både inomhusmiljö och utomhusmiljö, vilka 
man väljer till skolgårdar, takterrasser och innergårdar. Sedan kom vi in på dag-
vatten och bevattningssystem och hela projektet började kännas för stort för 
mig.

Samtalet med Ionna var inspirerade: jag började fördjupa mig lite i bevattnings-
system och kom in på hydroponisk odling, detta var för mig en helt ny teknik. 
Efter mycket research i ämnet valde jag att jobba vidare med hydroponisk odling 
i mitt kandidatarbete.

2.5 MÖTE MED IONNA, LANDSKAPSARKITEKT

Fortfarande ställer jag mig frågan: Vilken aktivitet ska växterna skapa i mitt 
examensprojekt? Jag har ännu inte hittat min inriktning men får möjligheten 
att intervjua landskapsarkitekten Ionna Olsson från Liljewall Arkitekter den 27 
februari 2018.
Vi pratar om ekosystemtjänster och olika sätt att skapa gröna rum i staden. Det 
kan vara en liten oas av grönska där man gärna vill stanna, en micro miljö med 
speciella växter som skapar en känsla av välbefinnande och som bryter stadens 
höga tempo. Det kan göras genom spaljeer, pergolor, växtbäddar, bänkar och 
planteringskärl. I många städer förändras stadsmiljön på sommaren då gator 
stängs av från biltrafik och blir  gågator. Växter och bänkar placeras ut för att 
skapa en trivsam miljö. Vi diskuterade hur man får människor att stanna upp, 
vilka funktioner behövs? Det kan t.ex vara viktigt att skapa möjlighet att ladda 
mobilen, fritt WIFI och kunna koppla upp sig så att man kan spela musik.

Mindmapping av två olika idéer.
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2.6 HYDROPONISK ODLING

Hydro betyder vatten och ponic är grekiska och betyder arbeta, alltså arbetande 
vatten.14

Det är möjligt att redan för över 2000 år sedan, i de kända och hängande 
trädgårdarna i Babylon, användes hydroponisk odling. Det finns också forskning 
från 1600-talet, som visade att Aztekerna odlade på flytande öar där rötterna 
hängde fritt i vattnet.15 Kunskapen att odla med metoden Hydroponisk odling 
är alltså lika lång som vår moderna civilisation.  Hydroponisk odling innebär 
att man odlar i vatten utan jord. Jorden ersätts av näringstillskott som tillsätts 
i vattnet. Eliminering av jord gör att man har bättre kontroll, slipper jordburna 
sjukdomar och kan odla mycket på en liten yta. Vattenförbrukningen minskar 
med 80% jämfört med konventionell odling och den konstanta näringstillförseln 
till rötterna resulterar i upp till 3 gånger snabbare tillväxt. En inte allt för 
långdragen slutsats är att hydroponisk odling kan vara en av historiens mest 
effektiva odlingsformer.

2.7 SÅ HÄR FUNGERAR HYDROPONISK ODLING

I all typ av odling behövs ljus, näring och syre för att det du odlar ska växa och 
trivas, detta stämmer även in på hydroodling.Det först man gör är att så fröer 
i rotningskuber, de kan bestå av olika material som kokosfiber, torv och bark, 
stenull eller hydroponiska lecakulor. När fröna gror och det börjar bildas rötter 
sätter man ner rotningskuberna i små nätkrukor och placerar nätkrukorna 
i ett hydrosystem. Olika hydrosystem förklarar jag nedan i rubriken “Olika 
hydroponiska system.”

Då rötterna kommer i kontakt med vattnet som innehåller näring börjar de växa 
direkt. Detta går mycket snabbare än traditionell odling eftersom där måste 
rötterna först etablera sig och därefter hitta näringen i jorden, vilket tar längre 
tid.För att växa behövs ljus, under det mörka vinterhalvåret behöver man 
komplettera med LED ljus eller lysrör. Syrehalten i vattnet måste vara hög för 
att undvika rotröta. Genom att använda en syrepump eller en cirkulationspump 
tillsätts syret till vattnet. Man behöver ha koll på PH värdet i vattnet som ska 
ligga strax under PH 7 för att veta att växterna tar upp näringen. En temperatur 
på 20°C - 23°C i vattnet är att rekommendera. Man kan odla det mesta som 
växer ovan jord som sallat, grönsaker och örter.

2.8 FÖRDELAR / NACKDELAR

Några fördelar med hydroponisk odling är att det inte blir jordburna sjukdomar, 
man behöver inga bekämpningsmedel, man kan odla väldigt mycket mer på 
liten yta eftersom man både kan odla horisontellt och vertikalt. Det växer tre 
gånger så fort vilket gör att man kan skörda oftare, det går åt ca 80% mindre 
vatten än traditionell odling. Det blir närodlat och man slipper långa transporter.

Det finns såklart också nackdelar. De är till viss del energikrävande då det 
behövs belysning och i vissa fall en pump. Pumpdrivna system kan föra oväsen 
och för privatpersoner krävs en viss teknisk tröskel jämfört med traditionell 
odling. Man måste ha koll på PH värde och temperatur på vattnet och att det är 
rätt vattenmängd som cirkulerar.16

14. https://www.hemmaodlat.se/odla/vad-ar-hydroponisk-odling/

15. https://odlastadenbloggen.wordpress.com/2015/08/25/hydroponisk-odling-i-rymden-och-din-tradgard/

16. https://www.hemmaodlat.se/odla/varfor-ska-jag-odla-hydroponiskt-istallet-for-med-jord/

Tydlig bild där man ser rötterna, rotningskuberna, nätkrukorna och salladen.
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2.9 OLIKA HYDROPONISKA SYSTEM17

“Man brukar skilja på aktiva och passiva hydrosystem. Vad som skiljer dem åt är 
hur näringslösningen kommer i kontakt med växterna. I ett passivt hydrosystem 
vattnar man själv eller ser till att näringslösningen med hjälp av kapillärkraften 
kommer i kontakt med växternas rötter. Medan ett aktivt system ofta innefattar 
någon form av pump och slangar som för näringslösningen till rötterna.”18 Alla 
system kräver mörka behållare för att inte alger ska börja växa och förorena 
vattnet.

2.10 DEEP WATER CULTURE, DWC
Nätkrukorna sitter fast i locket på tex ett kärl som är fylld med vatten och 
näringslösning. Det är viktigt att rötternas ovandel är ovanför vattenytan. 
Vattnet syresätts genom en luftpump och syresten.

2.11 NUTRIENT FILM TECHNIQUE, NFT
Ofta plaströr med hål borrade för nätkrukorna, röret lutar och vattnet rinner ner 
i en vattentank som sedan pumpas runt.

2.12 AEROPONICS
Genom munstycken sprayas rötterna konstant, vattnet pumpas ur en 
vattentank. 

2.13 DROPPSYSTEM / WINDOWFARM
Här pumpas vattnet upp för att sedan droppa ner genom växterna, vattnet 
cirkulerar. Ofta används upp och nervända petflaskor som krukor. Eftersom 
vattnet droppar tillsätts syre naturligt.

2.14 EBB OCH FLOD
Vattnet pumpas upp från en vattentank till ett kärl med växter, vattnet får syre 
när det rinner tillbaka till vattentanken igen.

17. https://www.hemmaodlat.se/odla/hydroponiska-system/

18. https://www.hydrogarden.se/odlingsguiden.html

NFT - system.

18 19

Droppsystem / Windowfarm.



2.15 UPPSTART OCH INTERVJUER

Det var nu jag verkligen kom igång med arbetet och åkte runt till diverse butiker 
för att införskaffa material för att börja prototypa inom ämnet. Köpte olika 
sorters rotningskuber från  Ikea och Nelson Garden och började så frön. Jag 
bestämde mig för att göra en hydroponisk odlingsvägg för offentlig miljö. Där jag 
genom design kunde skapa en produkt som inspirerar till odling samtidigt som 
den ger rumslighet och grönska till det offentliga rummet. 

Det inleddes med att jag började skissa på olika typer av odlingsväggar och 
besökte design och utvecklingsföretaget Berge Consulting i Göteborg den 12 
mars 2018. Där träffade jag Emil Rosén som är Industridesigner och Jonas 
Karlsson som är Machine Learning specialist. Vi pratade om växtväggar som 
finns på marknaden idag, vilken design och funktion de har och jag visade olika 
hemmabyggen som finns inom hydroponisk odling. De berättade att lysrör inte 
har så stor verkningsgrad, att led är bättre och att det är smart att interagera 
belysningen i min odlingsvägg. Att man kan ha sensorer i sin odling som mäter 
näring, fukt, ljus och temperatur. Framförallt så gav de mig tipset att inte fastna 
i klassiska hemmabyggen, utan att göra en ny produkt med andra material och 
former. 

Den 23 mars 2018 besökte jag nordens största trädgårdsmässa 
-Trädgårdsmässan i Stockholm. Där skulle Niklas Hjelm föreläsa om hydroponisk 
odling. Han är författare, föreläsare och driver hemsidan Hemmaodlat.se19 där 
han delar med sig av sin kunskap och forskning om hydroponisk odling. Jag fick 
möjlighet att prata med honom och bolla lite tankar och ideer om mitt egna 
projekt. Han tyckte det lät spännande, roligt och rekommenderade mig att gå 
med i hans Facebook grupp “Hemmaodlat - En grönare vardag”20 där jag kunde 
ställa ytterligare frågor till honom och andra medlemmar i gruppen.

19. https://www.hemmaodlat.se/

20. https://www.facebook.com/groups/175316679323453/

Fröer, rotningskuber och växtnäring. Redo att börja så fröer.

Skisser på odlingsväggar.
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3. INSPIRATIONSKÄLLOR

3.1 SPACE 10

SPACE 1021 är Ikea´s fristående framtidslabb som ligger i Köpenhamn. De jobbar 
med vår tids stora utmaningar, som förväntas påverka mänskligheten och vår 
planet under de kommande åren. De har en vertikal odling, ett reality lab, 
testkök och verkstäder där man forskar och utför olika experiment. Arkitekterna 
Sine Lindholm och Mads-Ulrik Husum har forskat på närodlat mat och 
självhushåll som är viktiga delar för att skapa en hållbar framtid. “Men hur går 
det ihop med urbanisering och förtätning av stadsrummet? Resultatet är The 
Growroom som både visar på möjligheten till en grönare framtid och inbjuder 
till samtal om hur vi ska ta naturen tillbaka in i våra städer.”22

När jag var på möbelmässan i Milano våren 2017 ställdes The Growroom ut 
i Ikeas stora monter. Jag blev otroligt inspirerad av detta projekt, dels genom 
materialvalet som var i trä och dess enkla tillverkningsmetod. Hur människor 
kunde interagera, känna in lugnet och naturen trots att den stod mitt i ett 
hektiskt mässområde. Tycker också att deras tankar och koncept är bra då 
de valt att släppa ritningarna till The Growroom fria till allmänheten för att 
uppmuntra fler att bygga egna stadsodlingar.23

21. https://space10.io/

22. https://ikeamuseum.com/sv/utstallningar/growroom/

23. https://ikeamuseum.com/sv/utstallningar/growroom/

The Growroom, Milano 2017.

Här sitter jag i The Growroom, Milano 2017, 
och njuter av växterna och rumsligheten.
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3.2 BRITTA RILEY´S WINDOWFARMS24

Britta Riley är grundaren av den globala Windowfarm rörelsen. Hon fick 
inspiration när hon läste en artikel i The New York Times av journalisten Michael 
Pollan där han skrev att det bästa vi kan göra för miljön är att odla lite av vår 
egen mat. Britta började fundera på hur hon skulle kunna göra detta då hon 
bodde i en liten lägenhet i New York med bara ett fönster. Via sitt jobb visste 
hon att NASA forskade på att odla mat i rymden genom hydroponisk odling. 

Hon bestämde sig för att testa hydroodling i sitt egna fönster. Det var så den 
nutida windowfarm rörelsen uppkom. Hon gjorde detta till ett open source 
projekt där hon delade med sig av sina erfarenheter till andra. Genom att dela 
med sig av lyckade och misslyckade resultat började fler människor världen 
över, engagera sig i projektet för att hitta nya och bättre lösningar. Idag finns det 
över 40 000 entusiaster som odlar sin egen mat med windowfarms.25 Hennes 
nyfikenhet och drivkraft inspirerar.

24. https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=PkCuPrsPn_I

25. https://www.ted.com/talks/britta_riley_a_garden_in_my_apartment/discussion#t-128166

Exempel på Windowfarm med upp och nervända petflaskor som krukor. Petflaskorna är målade undertill så att rötterna 
inte får ljus. Skulle de få ljus kan det lätt bildas alger och rötterna ruttnar.

Britta Riley, grundaren av den globala Windowfarm rörelsen.
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3.3 HARVEY - ALLA KAN ODLA

Harvey är en hydroponisk odlingslåda framtagen av Niklas Hjelm i samarbete 
med Nelson garden.26 Den är utvecklad för att vem som helst ska kunna odla 
sina grönsaker och örter året runt var än du bor. Det finns tydliga instruktioner 
och ett startkit som gör det enkelt att komma igång. Odlingslådan är tillverkad i 
plast och producerad i Olofström i Blekinge. 

3.4 IKEA, KRYDDA OCH VÄXER

Ikea har tagit fram hydroponiska odlingsset, odlingslådor och tillbehör i 
samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet SLU.27 Deras produkter heter 
KRYDDA och VÄXTER, de är tillverkade i plast och vissa delar i metall.

Samtliga inspirationskällor jobbar med open source och inspirerar till enkel 
odling för alla.
Det jag vill vidareutveckla från dagens produkter är att jobba mer med form, 
uttryck, rumslighet och material. Jag vill reducera plasten och ta in mer 
naturmaterial såsom trä och lera tex terrakottalera.

26. http://www.harvy.se/

27. https://www.ikea.com/se/sv/cat/hydroponisk-odling-odlingsstationer-35170/

Harvy´s startpaket.

IKEA´s odlingsset.
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4. DESIGNPROCESS

4.1 MINA KRITERIER FÖR ODLINGSVÄGGEN

Det skulle växa grönt från båda hållen, fungera som en rumsavskiljare och ha ett 
spännande uttryck så att man skulle bli nyfiken och intresserad. Ville jobba med 
rumslighet och geometrier, när man såg den från olika håll skulle nya former 
bildas. Krukornas form behövde såklart samverka med stommen/ställningen?. 
Ville dölja slangar och pumpar så de skulle vara integrerade i formen. Även 
led ljuset skulle vara integrerat och man skulle inte bli bländad av det. Den 
skulle vara lätt att flytta, enkel att hålla rent under, och inte kännas för stor och 
klumpig. 

4.2 SÅDD AV FRÖER

Jag sådde fröer i rotningskuber, fixade led ljus till mina plantor och efter en 
vecka hade fröerna vuxit till sig och små rötter tittade fram. Det var dags att 
sätta ner rotningskuberna i nätkrukor. Införskaffade hinkar som plantorna skulle 
kunna växa i. Därefter skar jag ut hål för nätkrukorna i hinkarnas lock, hällde 
på vatten och näring i varje hink och satte i nätkrukorna i hålen. Ställde några 
hinkar i fönstret för att se hur de växte med enbart dagsljus och några fick både 
led och dagsljus. Köpte en PH mätare för att kunna kontrollera vattnets PH 
värde.

5 odlingshinkar. Sådde och drev upp över 60 plantor, totalt sett hade jag mer än 
15 odlingshinkar med olika sorters sallat, örter och kryddor.

Rötterna på en pak choi.

På den vänstra bilden ser man hur rötterna börja sticka ut ur rotniningskuben efter ca 1 vecka. Placerade 
dom därefter i hinkar med näringsvatten, på den högra bilden ser man hur det vuxit till sig efter ca 3 veckor. 
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4.3 SKISSER OCH UTFORSKANDE AV HYDROSYSTEM

Jag ville testa två hydrotekniker, Nutrient film technique - NFT, och 
Droppsystemet - Windowfarm. Började med NFT tekniken, sågade ut hål för 
nätkrukorna i avloppsrör och byggde en ställning där avloppsrören kunde 
hänga. Med en pump pumpade jag upp vatten som rann genom rören. Insåg att 
pumpen behöver vara igång hela tiden för att vattnet skulle cirkulera, vilket inte 
kändes rätt då den skulle dra elektricitet hela tiden.

Gick vidare till droppsystemet som genast kändes mer tilltalande, här kunde jag 
jobba med andra former till nätkrukorna än att de växte i ett horisontellt rör. 
I många växtväggar som finns i dag växer det bara grönt på ena sidan. För att 
öka rumsligheten ville jag att vi skall få uppleva grönskan och växterna från alla 
håll. 
Ljuset skulle vara integrerat och behövde komma ovanifrån, därför behövde 
taket på odlingsväggen vara bredare än underdelen. Gjorde många skissförslag 
för att hitta ett uttryck som kändes bra. Byggde många små prototyper för att få 
en känsla för form och rumslighet.

Skisser från sidan, försökte se hur taket kunde se ut då det behövde vara bredare än 
underdelen. 

Olika skissförslag på odlingsväggar.
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Prototyp i skala 1:10. 

Små prototyper för att få en känsla av form och rumsliget. Prototypen med cirkeln runt fastnade jag för och byggde 

den i skala 1:10. 
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4.4 KRUKORNAS FORMSPRÅK

I windowfarms används oftast recyclade petflaskor som krukor, har även sett 
system med traditionella krukor. Jag ville frångå detta och designa en annan 
kruka som hade ett uttryck och karaktär för att passa bättre in i min odlingsvägg. 
Studerade grundformer och kom in på de platonska kropparna, som är 
tredimensionella geometriska kroppar där varje sida är lika stor. Vek i papper 
en dodekaeder och en oktaeder i origami teknik, klippte ut hål i pappret för 
nätkrukorna, då kunde jag se hur det skulle se ut med växter i. 

Dodekaedern har 12 lika stora sidor, kände inte riktigt för denna form då 
det inte blev den geometri jag ville få in i min odlingsvägg, däremot passade 
oktaedern perfekt eftersom växterna då kunde växa ut på exakt motsatt håll och 
geometrin gav en vacker harmoni.

4.5 FRÅGESTÄLLNINGAR - WORKSHOPS

Samtidigt som jag prototypade, hade jag även små workshops med olika 
personer för att testa mina tankar och ideer. Kom bland annat fram till att 
vattentanken i min odlingsvägg inte behövde vara en traditionell stor plasttank, 
utan att den kunde ha andra former. 
Vattentanken skulle även sitta ca 20 cm ovan mark så att man lätt kunde städa 
under den.
Andra frågor som kom upp var hur man skulle kunna byta ut krukor, då man 
behövde göra rent dom eller liknande? Hur ofta behöver jag ha igång pumpen 
för att vattnet skulle cirkulera? Vilken typ av timer behövdes då? Ställde en 
del frågor till Facebookgruppen “Hemmaodlat”28 som drivs av Niklas Hjelm 
där jag fick många bra svar. Efter workshops och research kom jag fram till hur 
stommen för odlingsväggen skulle se ut. Det var viktigt att den passade ihop 
med krukornas formspråk. 

28. https://www.facebook.com/groups/175316679323453/

Vek prototypkrukor i papper för att hitta rätt form och storlek.

Mall till en oktaeder. 

3534

Skiss hur krukorna skulle kunna 
hänga i ett geometriskt mönster.



4.6 PROTOTYP I SKALA 1:1

Byggde upp stommen i skala 1:1, 210 cm hög och 150 cm bred. Då fick jag en 
verklig känsla för form och uttryck som kändes bra. Nu började det tekniska 
och svåra bygget som bland annat innefattar installation av led ljus, elektricitet, 
pump, vattenslangar, storlek på krukor och hur de skulle monteras.

5 bilder under byggnationen. Använde en 
vikt för att hitta centrum där vattenröret 
skulle vara. Vattenslang infräst i reglarna. 
El inkopplad och LED ljusen lyser. 
Ställning betsad i svart färg. 

Prototyp i skala 1:1.
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4.7 KRUKOR OCH TEKNIK

Varje planta får ett stort rotsystem som hänger ut ur nätkrukan. Det är viktigt 
att en del av rötterna hela tiden ligger i vatten så de ej torkar ut. Gjorde ett 
ett system med bräddavlopp i krukan för att det skulle finnas vatten kvar. Med 
denna lösning behöver inte vattenpumpen gå konstant utan i tidsintervaller. 
Det blev en tystare och energismartare lösning. I många av de växtväggar som 
finns idag hänger det petflaskor som krukor i rostfria kedjor. Kedjorna är till för 
att hålla petflaskornas totala vikt som hänger i rad och därefter leda vattnet till 
var petflaskkruka för att sedan pumpas upp igen. Pumpen måste vara igång hela 
tiden då det inte finns något bräddavlopp i denna lösning. Då jag ville ha en 
funktionell och tilltalande design till mina terrakottakrukor fungerade det inte 
med rostfria kedjor, näringsvattnet skulle komma direkt in till krukan. Hittade då 
pneumatik slang som inte töjer sig. 

Pneumatiska slangar är till för tryckluftteknik. Gjorde egna tester och prov 
belastningar, varje kruka vägde ett halvt kilo styck. Det skulle hänga max 5 
krukor i rad, översta slanginfästningen skulle alltså hålla 2,5 kilo. Det visade 
sig att pneumatik slangarna fungerade utmärkt och tålde belastningen. Inom 
pneumatik finns det smarta nätta kopplingar och ventiler som jag då också 
kunde använda mig av för att styra vattenflödet.

Ihopsättning av krukor och de pneumatiska slangarna. Mycket glad och nöjd när jag satt ihop 5 
krukor och det blev precis som jag ville.

Test av bräddavlopp i en petflaska.
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Skiss av krukor, slang, ventiler, 
tätningspackning och bräddavlopp.



4.8 TILLVERKNING AV KRUKOR

Ville göra mina krukor i terrakottalera. Jag 3D printade ut två tetraeder och 
limmade ihop dom till en oktaeder. Slipade och spacklade för att få en form 
som jag kunde göra en gipsgjutform av. För att vara effektiv gjorde jag 3 
gipsgjutformar för att kunna producera minst 6 krukor om dagen. Gjöt sedan 28 
krukor under en intensiv period. Varje kruka skulle ha fyra hål i olika storlekar. 
Två 50 mm hål för nätkrukorna, ett hål i toppen på 6 mm och ett bottenhål på 
8 mm för slangarna. Bottenhållet behövde vara lite större eftersom jag hade 
en tätningspackning där. Borrade hålen i en pelarborrmaskin, de stora hålen 
borrade jag med en diamanthålsågsborr. Byggde en jigg i trä för att kunna hålla 
krukan fixerad då jag borrade.

8 bilder från krukornas tillverkningsprocess. 
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4.9 MONTAGE

Jag ville att krukorna hängde i växtväggen i ett geometrisk mönster, gjorde 
därför en ritning i skala 1:1 för att bestämma exakta mått mellan varje kruka. 
Satte ihop krukorna och monterade dom i ställningen. Efter tekniskt strul med 
pumpen och montage fick jag till slut igång min odlingsvägg.
Känslan var magisk när jag satte i alla växter, startade pumpen, tände ljuset och 
vattnet cirkulerade genom krukorna. Det låter väldigt enkelt och lätt när jag 
beskriver detta, men till hjälp hade jag min fantastiska pappa som hjälpte till 
under byggnation och montage.

Bild när vi installerade alla krukor, fyllde på vatten i tanken, placerade ut växterna och startade pumpen. 
Wow vilken häftig känsla när odlingsväggen tillslut fungerade.

Bräddavlopp: Växtrötter hänger ner från krukan i vattnet, den ljusa 
fyrkant men ser i botten är vatten. Ur botten sticker en hård plastslang 
upp. När pumpen är igång kommer det vatten från toppen av krukan, 
när vattnet fylls upp till slangen rinner vattnet ut och ner till nästa kruka. 
Detta fortsätter tills alla krukor fått nytt vatten. 42 43



4.10 DESIGNFÖRSLAG

SKÖNTGRÖNT - Hydroponisk växtodling i offentlig miljö.

Jag har designat en vertikal odlingsvägg för offentlig 
inomhusmiljö där man kan odla grönsaker, sallat och örter. 
Växtväggen kan stå i en restaurangmiljö och fungera som 
en rumsavdelare, den väcker även nyfikenhet, inspirerar 
och visar en annan typ av odling.
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4.11 MATERIALVAL

För mig var val av material viktigt. En utgångspunkt var att ta in naturen in till 
staden och in i det offentliga rummet. Jag har därför valt att jobba så mycket 
som möjligt med naturliga material som trä och lera. Diskuterade material för 
krukor med Simon Whitfield som är lärare och tekniker på Keramik och Glas på 
Konstfack. Han berättade att terrakottalera är ljuddämpande, ett hårt och tåligt 
material, det åldras vackert och har används till att göra bruksföremål genom 
årtusenden. Krukornas form skapar olika vinklar vilket bryter ljudvågor, växterna 
hjälper även till att dämpa ljud. Detta är en önskvärd effekt då odlingsväggen är 
tänkt att användas i offentlig miljö. 

Traditionellt görs krukor i terrakottalera och ofta har de samma form. För mig 
var det roligt att utforska och göra terrakottakrukor i en annan form. Trä är 
det material som har de äldsta bygg traditionerna i vårt land, för mig kändes 
det naturligt att använda det för stommens konstruktion. Vattentanken och 
de pneumatiska slangarna är i plast då det var lämpliga material för denna 
konstruktionslösning.
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Odlingsväggen från två olika håll samt en detaljbild över en 
kruka med en stor basilika i.
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4.12 DESIGNFÖRSLAGET SKÖNTGRÖNT - HYDROPONISK 
VÄXTODLING I OFFENTLIG MILJÖ SITUERAT I EN HYPOTETISK 
KONTEXT

Hypotetiskt sett skulle min odlingsvägg kunna stå i en restaurangmiljö där den 
kan fungera som en rumsavdelare, ljudabsorbent, skapa karaktär och vara en 
vacker inredningsdetalj.  Restaurangen skulle själva kunna odla hydroponiska 
grönsaker och örter i en lokal i närheten, eller köpa in lokalt hos en hydro 
odlare. Med odlingsväggen kan de göra ett statement och visa att de brinner för 
egenproducerade grönsaker och närodlad mat. 
Restauranggästerna kan själva få plocka sina örter till maten om så önskas.
Den skulle kunna stå i en skolmatsal där barnen skulle få lära sig om olika 
odlingsformer, 
skapa intresse för odling och lära sig hur olika grönsaker och örter ser ut. 
Att se, känna, lukta, äta och smaka är viktigt i lärandet. I lunchrummen på 
arbetsplatser skulle odlingsväggen SköntGrönt kunna stå och bli en perfekt 
krydda till medhavda lunchlådor. I en offentlig inomhusmiljö kan den stå och 
vara en inspirationskälla till samtal, sammanhållning och lärande. Den kan stå 
i en entré eller trapphus till ett hyreshus där de boende skulle kunna odla sina 
egna växter. Så sina egna frön i rotningskuber och för att sedan placera dom i 
odlingsväggens krukor. Människor från olika kulturer skulle då kunna mötas då 
odling skapar gemenskap. Odlingsväggen SköntGrönt i restaurangen The Plant på Konstfack i Stockholm. 

En restauranggäst som plockar basilika till sin lunch. Odlingsväggen SköntGrönt i restaurangen The Plant på Konstfack i Stockholm. 50 51



5. SUMMERING OCH REFLEKTION

5.1 VÅRUTSTÄLLNING KONSTFACK 2018

Har jag genom design skapat en produkt som inspirerar till odling, samtidigt 
som den ger rumslighet och grönska till det offentliga rummet? Kan den bidra 
till att minska vårt fotavtryck genom odling av närproducerad mat? Detta var 
syftet med mitt projekt. På Konstfacks vårutställning 2018 då jag ställde ut min 
odlingsvägg SköntGrönt fick jag otroligt bra respons och positiv feedback. Läs 
några kommentarer från besökare nedan.

“Kreativ och inspirerande”. 
“Ju mer jag går runt den, desto mer spännande blir den”. 
“En sån vill man ha hemma, den är så fin och smart”.
“Jag gillar konceptet, det finns stor utvecklingspotential i detta”.
“Harmonisk”.
“Finns den för hemmabruk?”
“Vi har så mycket ytor i städer som inte används, så det här är smart”. 
“Spännande perspektiv och vinklar”.
“Den här blir man jätteglad av”.
“Så fiffigt, jag som aldrig lyckas hålla liv i min basilika”.
“Helt otrolig konstruktion och häftiga växter”.

Odlingsväggen var placerad i anknytning till Konstfacks lunchrestaurang, The 
Plant. Den stod som en skärmvägg mellan utställningen och restaurangen vilket 
kändes bra då den fick en fin funktion. Hypotetiskt sett skulle The Plant kunna 
ha odlingsväggen där, använda den och visa att de brinner för närodlad mat.

15 bilder:  Besökare på Vårutställningen på Konstfack 2019 som betraktar odlingsväggen SköntGrönt.



5.2 SUMMERING

I min research har det varit intressant att läsa hur växter faktiskt 
påverkar oss positivt och läkande. Att de ger inspiration, skapar 
fantasi, renar luften och ger harmoni. 
Det har varit givande och roligt att läsa om olika projekt och 
entusiastiska människor som delar med sig av sina erfarenheter i 
open source projekt. Hur det leder till en ständig förbättring och 
vidareutveckling för att komma fram till bättre lösningar.

Medvetenheten om vår kost och vad vi äter ökar. Vi uppmanas att 
äta mer grönt, hållbart och närodlat för att värna om oss själva och 
vår miljö. Vi måste hitta nya lösningar för att odla närproducerad 
mat. Odlingsväggen SköntGrönt inspirerar till detta. Detta slutna 
hydroponiska system är en lösning där vattenåtgången troligtvis är 
mindre än de system som finns idag. 

I inledningen på denna uppsats berättade jag om min passion för 
växter och former tillsammans. Om det bildas det en harmoni 
mellan kruka och växt, eller om växten blir kontrollerad av sin kruka 
och omgivning. Enligt mig har jag designat en odlingsvägg som är 
spännande och intressant ur ett form perspektiv. Det bildas nya 
former och vinklar vart du än står och tittar på den, detta leder till att 
man vill gå runt och studera den från olika håll. Geometrin i krukorna 
och hur de hänger gör att man upplever en balans i ställningen och 
man blir nyfiken på att studera krukorna närmare. De skarpa kanterna 
och de åtta lika stora sidorna på krukorna är eleganta och tillsammans 
med de organiska växterna bildas det en vacker harmoni. Jag upplever 
en perfektion mellan kruka och växt. 
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5.3 REFLEKTION OCH TACK

För mig personligen har det varit stora utmaningar i det här projektet. 
Hade svårigheter att komma igång och veta vad jag skulle utforska. 
Vilket ledde till mycket prestationsångest och en tuff start. Samtidigt 
har det varit otroligt lärorikt och roligt när jag väl kom igång. Hade 
behövt begränsa mig tidigare eftersom projektet blev alldeles för stort 
att genomföra själv. Men samtidigt ville jag utmana mig själv och testa 
gränser. 

Jag sådde och drev upp över 60 plantor som alla levde och placerades 
ut i odlingsväggen, där de fortsatte växa och må bra. Känslan att skapa 
en väl fungerande prototyp med belysning, cirkulerande vatten och 
växande växter var otroligt häftigt. Detta hade aldrig gått utan hjälp 
från min pappa, mina bröder och en härlig support från Keramik och 
Glas på Konstfack där Ann-Britt Haglund och Simon Whitfield hjälpe 
mig. Vill gärna tacka er och även min handledare Jonas Ahnmé samt 
min text handledare Christian Björk som trodde på mig från början 
och hjälpte mig på rätt spår när allt kändes svårt.
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