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Figur 1. Närbild på ett löv



4

Inledning och bakgrund

”Hur kan man få människor som aldrig bryr sig om växter att 
kunna ha växter hemma för att dra maximal fördel av deras 
psykiska och fysiska hälsoeffekter?”

Så lyder min frågeställning i detta projekt.

Det finns studier som visar att människor som exponeras för 
växtlighet lever längre, mår bättre och är mindre sjukskrivna 
än andra. Dessutom har det visat sig att opererade patienter 
på sjukhus tillfrisknar snabbare med växtlighet i rummet - 
det räcker till och med om de kan se själva grönskan för att 
effekten ska visa sig. (Ulrich 1984). Dessa patienter behövde 
också färre injektioner av starka bedövningsmedel och hade 
mindre besvär efter operationen.

Enligt Ulrich & Parsons (1992) påverkas människor till det 
bättre av växter, oavsett kulturell bakgrund. De har även visat 
att en utsikt bestående av växter kan påskynda återhämtningen 
efter stress.

Förutom ovan nämnda psykiska effekter så kan växter 
också ge påtagliga fysiska sådana. Växtlighet renar luften från 
föroreningar och syresätter luften, samtidigt som den höjer 
luftfuktigheten. Växter fungerar väldigt olika och ger olika 
effekter för luftkvalitén beroende på vilken art det är. NASA 
har gjort studier på växters luftrenande egenskaper och det 
har till exempel visat sig att en vanlig växt som murgröna under 

24 timmar kan rensa bort 90% av all bensen som finns i luften. 
(Bensen är enligt Socialstyrelsen en vanligt förekommande 
cancerframkallande kemikalie i inomhusmiljöer. )

Även giftiga formaldehyder, som kan utsöndras från vanliga 
produkter i hemmet, rensar växter bort från luften.

I andra försök har man också visat att irritationer i ögonen och 
luftvägarna blir påtagligt mycket mindre i miljöer med växter.

Problemet är att de flesta inte kan ta hand om de växterna 
de har. För att ha levande växter hemma kräver det, även för 
de mest ihärdiga växterna, att man ger dom vatten och näring 
och ljus för att överleva i längden - och detta i rätt mängder 
vid rätt tillfällen. Många saknar antingen intresset, eller glömmer 
bort att ge växten det den behöver. De bryr sig helt enkelt inte 
tillräckligt mycket om växten även om de vill ha en hemma.

Att ha växter hemma är ett enkelt sätt att förbättra hälsan och 
därför behövs en lösning som gör det lättare att kunna ha de 
växter man vill ha.
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Examensarbetet genomförs i samarbete med Plantagon som 
också sponsrar projektet.

Plantagon är en så kallad “companization”, det vill säga en 
blandning av en ideell organisation och ett vinstdrivande företag. 
Genom denna modell verkar Plantagon genom andra värderingar 
än bara att skapa vinst och tar på sig en roll med ansvar för 
samhället.

Bolaget arbetar med utveckling av så kallad “vertical farming” 
-  sfäriska växthus placerade i storstäder för att odla ekologisk 
mat direkt till de lokala konsumenterna. Detta minskar 
transportkostnader, miljöpåverkan och ger högre kvalitet på 
maten. Tack vare deras utformning är de väldigt effektiva.

Samarbetsföretag

Figur 2. Plantagon
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Målgruppen för projektet är män och kvinnor i åldern 20-30 år 
bosatta i städer som inte har gröna fingrar, det vill säga inte har 
ett intresse av växter. Resultatet ska vara anpassad för nordiska 
klimat och endast beröra odling och växtskötsel inomhus. Det 
ska vara en produkt för hemmabruk.

Tiden för projektet sätter också en avgränsning i det att endast 
effekter uppmätta/observerade under några veckor ligger till 
grund för slutkonceptet. (till exempel eventuella skillnader i 
användarnas beteenden och växternas förmåga att hålla sig 
levande)

Målgrupp och avgränsningar

Figur 3. Växtvägg
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Figur 4. Växtkorridor vid järnväg.
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Informationsinsamling

Informationsinsamlingen bestod av intervjuer, enkäter och tester 
med målgruppen men också besök på växthus, research på 
internet och telefonsamtal med butiker som säljer växter.

Enkäter

Då målgruppen är så pass bred och det inte fanns något speciellt 
ställe att hitta användare på fick jag hittade användare på mer 
oortodoxa sätt.
Användarna i detta projekt blev slumpmässigt utvalda personer 
som passerade ingången till Lindellhallen på Umeå Universitets 
huvudcampus.  Jag erbjöd dem en växt mot att de gav mig 
fortlöpande information om hur de klarade av att sköta om 
växten, tillsammans med kompletterande information om deras 
attityder och vanor gällande växtskötsel. Användarna i detta 
fall blev fem kvinnor och tre män. I gruppen fanns det både 
användare som är bra på att ta hand om växter (i detta fall 
definierat som att konsekvent lyckas hålla sina växter levande) 
och sådana som generellt tar död på de eventuella växter de har 
hemma.

Växten de fick valdes ut för att den enligt växtbutiken var en 
”ganska svårskött” växt. Anledningen till att jag ville ha den var 
att projektet är kort och jag snabbt behöver se tendenser hos 
användare som är sämre på att ta hand om sina växter. 

Problematiken med att bygga projektet kring relationen 
människa-växt är just det att problem observeras över tid 
eftersom det trots allt tar tid att ta död på en växt. 

Jag gjorde ytterligare en enkät som bland annat berörde vilka 
växter de tyckte såg bäst ut genom att välja bland bilder. (se 
bilaga) Den tredje enkäten tog i princip frågorna från de två 
tidigare enkäterna men skickades ut till många fler. 
Det blev 30 svar på denna.

Figur 5. Krukväxt
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Intervju
Jag gjorde en djupare intervju med en användare som enligt 
egen utsago ”nästan inte alls bryr sig om växter” men, vilket är 
ett återkommande mönster, ändå gärna vill ha växter hemma. 
Hon berättade att hon vill ha växter för ”känslan av att ha något 
levande hemma” och att ”det blir liksom torftigt utan någon 
växt”. Hon reser en del - ibland kan hon vara borta i tre veckor 
och kommer då hem till en uttorkad och död växt.

Annan research
Jag tog kontakt med Plantagen och Buketten i Umeå som båda 
säljer växter och pratade om vad människor brukar efterfråga 
när de kommer in i butikerna. Vi pratade även om olika växters 
egenskaper och vilka som är mer svårskötta än andra, och hur 
detta styr folks köp.

På en resa i Stockholm fördes samma diskussioner, bland annat 
Weibulls vid Hötorget.

Figur 6. Webenkät.
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Analys av observationer

Människa-växt

Både Plantagen och Buketten talade om att folk gärna vill ha 
mycket grönska hos sig, att det vill ha det ”lummiga”. En del 
frågar också efter luftrenande växter. En del studenter brukar 
också komma in och efterfråga lättskötta växter. Tydligen är det 
också så att en del köper lättskötta växter trots att de hellre 
skulle vilja ha en annan typ av växt. Själva skötseln av växten gör 
alltså att folk väljer bort växter som de hellre skulle vilja ha och 
också har färre än de önskar.

I princip alla jag har frågat vill ha växter, men majoriteten 
håller sina växter levande i ungefär 1-5 månader. Den största 
anledningen till att de vill ha växter är deras utseendes skull.

Växt

För att leva behöver växter primärt vatten, koldioxid och ljus. 
Men mindre känt är att rötterna också behöver syre för att inte 
ruttna, och att växten behöver näringsämnen i form av kväve, 
fosfor och kalium. Dessa finns naturligt i varierande mängd i 
jorden. Växter behöver dock allt det här i olika mängd beroende 
på vilken typ av växt det är, vilket i sin tur beror på var de har 
uppkommit och vilken miljö de har anpassat sig till.

Vatten är växtens mest uppenbara behov och det mest akuta, 
men en växt kan också dö om den inte får rätt mängd ljus. Vissa 
växter gillar soljus, medan andra inte tål det. Men oavsett växttyp 
så förbrukar växter mer vatten ju ljusare de står eftersom växten 
använder vatten i sin fotosyntes.

Ju sämre växten sköts desto lättare blir den angripen av 
skadedjur på grund av att växten har sämre motståndskraft. Som 
redan nämnt påverkar växter människor på en rad olika sätt. 
De luftrenande egenskaperna är inte bara tack vare bladen utan 
också växtens rötter.

Produkt

Det finns många produkter som är tänka att hjälpa en att vattna 
mer ofta. Självbevattnande krukor är ett exempel på detta.

Växtväggar är ett fenomen som har varit populärt de senaste 
åren som är ett sätt att ha massor av automatiskt bevattnade 
växter monterade på sin vägg. Detta är dock dyrt och behöver 
installeras av ett proffs.
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En mer teknologisk variant av odling är så kallad hydroponisk 
odling, som går ut på att odla utan jord, direkt i vatten. Detta 
är möjligt om rötterna samtidigt får tillgång näring och syre i 
vattnet. Ett sätt att göra det sistnämnda på är att man har en 
luftpump som blåser ner bubblor i vattnet (så kallad deep water 
culture), ett annat sätt är att man ser till att vattnet kommer i 
omgångar och blöter ner rötterna vid regelbundna intervall (ebb 
och flod). 

Hydroponisk odling gör att växterna växer snabbare och tar det 
vatten den behöver. Man kan alltså varken vattna den för mycket 
eller för lite, vilket är intressant ut användarsynpunkt. Dessutom 
är det lätt att underhålla och växterna kan klara sig länge utan 
tillsyn.

Vad det gäller mer konventionell odling med jord har min 
research har visat att det är tillförlitligare att mäta växtens 
vikt för att avgöra när växten behöver vattnas än att använda 
fuktmätare, eftersom fuktmätare snarare mäter jordens elektriska 
ledningsförmåga, vilken inte bara beror på fuktighet utan också 
hur mycket näring och salter som finns i jorden.

Kontext
Miljön som växten ska leva i är en hemmamijö med ett för 
växten ofta påfrestande klimat, åtminstone på vintern. Det är 
torrt, varmt och mörkt. I omständigheter som dessa är växterna 
extra känsliga för vanskötsel och kan då drabbas av olika 
skadedjur som spinn eller löss.  Vissa växter har olika plågor som 
drabbar dem, men generellt gäller att ju sämre växten mår desto 
mer mottaglig är den för skadedjur.

I bästa fall står växten vid ett fönster.  Vid dessa fönster finns ljus, 
men praxis är att värmeelement är placerade under fönstren, 
vilket leder till torr, varm luft precis vid växten. Luftfuktigheten i 
ett rum kan höjas markant av växter, så ju mer växter det är i ett 
rum desto mindre lider de av torr luft. 

Fönsterbrädan är dock inte det enda stället en växt kan stå 
på. En del föredrar att ha växten på skrivbordet, andra i köket. 
Det är också vanligt att målgruppen har mindre lägenheter och 
mindre plats att ställa växter på, vilket gör det mindre troligt att 
det finns plats för att ställa eventuella växter på golvet.

Konceptet behöver också passa in i en hemmamiljö i fråga om 
trender kring form och färg, och därför samlade jag in kort från 
användarnas hem.
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Figur 7-13. Bilder från användarnas hem.
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Problemanalys

Eftersom i princip alla jag har kommit i kontakt med vill ha 
växter hemma men endast 17% har de levande i mer än ett år 
så är det tydligt att det är ett problem att ta hand om växter för 
de flesta. Det saknas kunskap om växternas behov, och speciellt 
om man har olika växter med olika behov blir det förvirrande 
att veta hur man ska göra.

Växten i sig ger inte mycket feedback om sitt tillstånd. Den är 
inte som ett djur, vars behov ingen kan ignorera ifall det är kris. 
Växten, med ett stoiskt lugn, går långsamt under i stillhet utan att 
dess ägare märker det eller bryr sig.

Till och med virtuella husdjur, som Tamagothci, verkar framkalla 
mer känslor än en växt. Det handlar alltså om att skapa kontakt 
med användare, att ge feedback på växtens tillstånd, att skapa en 
upplevelse. Så länge växten är för passiv och anonym framkallar 
den inte heller någon stark reaktion hos människor som inte är 
intresserade av växter.

Att på något sätt visa vad växten behöver borde också motivera 
till handling istället för att användaren passiviseras då att den inte 
vet vad den ska göra för att göra ”rätt”.

Att minimera underhållet ser jag som ett måste av två 
anledningar.  Det ena är för att ha en ”buffert” för att hindra 
växten från att torka ut när användaren inte har tid att sköta 
om den. Det andra är så att användaren kan resa bort utan att 
ta död på sin växt. En viss automatisering gör att användaren 
undviker kognitiv belastning. Om en användare till exempel 
skulle vilja ha flera krukor med murgröna hemma (en växt vars 
jord inte bör torka ut) betyder detta nästan daglig vattning - 
något som inte bara kan upplevas som jobbigt, utan också inte 
passar in i vissas livsstil eftersom det kräver att man är hemma 
varje dag.

Vi har alltså två problemområden. där det ena handlar om att 
motivera användaren att engagera sig, och det andra är att 
minimera underhållet.
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Utifrån problemanalysen och researchen gjorde jag tre olika 
personas som representerar tre olika ytterligheter som inte kan 
ta hand om växter av olika anledningar. 

Den första är personen som vill ta hand om dom men är på 
grund av sitt jobb ofta ute på resor, vilket gör att hon inte är 
hemma tillräckligt mycket för att vattna.

Den andra är den som verkligen försöker ta hand om sina 
växter men alltid lyckas göra något fel som tar kol på växten. En 
person helt utan gröna fingrar helt enkelt. 

Den tredje är personen som gärna vill ha en växt men tappar 
intresset för den snabbt eller glömmer bort att ta hand om 
den. När den väl har blivit skadad av torka eller något annat blir 
denna person ännu mindre motiverad att ta hand om växten.

Hugo 
22-årig Ingenjörsstudent på LTH som ägnar 
större sin tid på plugg men då han får tid över 
även en del tid på Skyrim och biljard. Hugo är 
välvillig men lite förvirrad.

Han vill ha växter hemma men vet inte hur 
man tar hand om dom. Hur mycket han än 
försöker tycks de alltid dö, trots hans välvilja. 
Han har till slut konstaterat att han helt enkelt 
inte har någon grön tumme men har en död 
kaktus ståendes i den dammiga bokhyllan.

Katarina

Katarina är 25 år gammal och jobbar på 
Swedbank som ekonomisk rådgivare sedan 
ett år tillbaka. Hon har ett pressat schema 
som inte ger henne mycket fritid.

De växter hon har hemma brukar hon glömma 
bort att vattna eftersom hon hela tiden har 
jobbtankar i huvudet.

Hennes ständiga resande gör också att hon 
inte vattnar sina växter på lång tid. Hon har en 
garderobsväxt hemma som klarar sig ok, men 
som hon egentligen inte tycker om.

Konrad

29 år gammal är Konrad, som jobbar som 
tennistränare i SALK-hallen i Bromma. När 
han inte jobbar är han hemma och mekar med 
sin fixgear-cykel. 

Han vill ha växter hemma men orkar inte ta 
hand om dom. Det händer att han köper en 
växt han gillar men som han sedan inte bryr 
sig om när den väl står i fönstret. 

När de väl har börjat vissna tycker han det 
inte är värt att försöka ta hand om den längre.

Personas

Figur 15. Personas.
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Funktionslista och idégenerering

Funktionslista 
Funktionslistan inbegriper allt det slutgiltiga förslaget bör kunna 
göra, med varierande betydelse för helheten. Huvudfunktionen 
valdes till att bli engagera användare eftersom hur bra än 
produkten hjälper användaren med bevattning så krävs det 
ändå i slutändan någon insats av användaren för att växten 
ska överleva, såvida den inte är inkopplad till en vattenledning. 
(att detta är uteslutet är på grund av att det skulle betyda att 
produkten blir oflexibel och kanske även behöver installeras av 
en fackman.) 

Om funktionen engagera användaren uppfylls kan även de andra 
funktionerna, så som möjliggöra överlevnad (av växt) tillåtas 
fungera.

Idégenereringen skedde både ensam och i grupp. I 
gruppidégenereringen var temat ”Hur kan skapa en relation till 
en växt” och ”Hur kan man motiveras att ta hand om en växt”. 

Se bilaga för fullständig funktionslista.

Konceptförslag
Efter idégenereringen uppstod tre koncept, vilka i sin tur efteråt 
utvecklades vidare för att maximera potentialen i vart och ett av 
dem.  

Koncept 1
Det första konceptet består av en kruka i vilken man ställer 
krukan med växten i. Krukan har en inbyggd vattenbehållare och 
vattnar regelbundet växten underifrån. Att vattna underifrån gör 
att mindre vatten behövs, eftersom det inte blir någon onödig 
avdunstning från jordens ovansida. Krukan har en inbyggd krets 
som avgör när växten behöver vatten genom att regelbundet 
väga den med en inbyggd våg. Man kan även ställa in vilken 
typ av växt det är så att växten till exempel får torka emellan 
vattningarna om det är en växt som behöver det.

Krukan kan också kopplas ihop med andra krukor av 
samma typ med en slang emellan och kan på så sätt dela på 
vattenreservoaren. När man vattnar en kruka vattnar man då alla 
hopkopplade krukor. Detta gör det lättare för användaren att 
vattna, speciellt om man har flera krukor.

För att påkalla användarens uppmärksamhet och för att berätta 
om sina behov kommunicerar krukan med ljud. Via en högtalare 
i botten av krukan kommer harklingar eller hostningar när 
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Figur 16 Under processen tog jag fram mock-uper och 
prototyper för att testa form och funktion.
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Figur 17. De tre konceptförslagen .



19

den är törstig, och ett ”ahh..”-ljud när den har fått vatten, som 
om den precis har druckit ett glas vatten och släckt sin törst. 
En rörelsesensor ser till att krukan bara låter när någon är i 
närheten.

Koncept 2
Det andra konceptet består av två delar - dels en 
vattenbehållare och dels en kruka. Dessa två är hopkopplade 
med en slang. Tanken är då att istället för att vattna krukorna så 
vattnar man vattenbehållaren som för vidare vattnet till var och 
en av krukorna man har. 

Vattnet droppar ner från en liten arm över jorden. Krukan är 
utrustad med en skärm som visar infographics över växtens 
nuvarande tillstånd, det vill säga tydlig och grafisk statistik. 
Exempel på detta kan vara som på figur x, där antal timmar till 
nästa vattning visas.

Koncept 3
Det tredje konceptet skiljer sig från de andra då det inte 
använder sig utav jord utan är en kruka med ett hydroponiskt 
system. Jorden behöver alltså sköljas av från växtens rötter innan 
man installerar den i krukan. Rötterna sätts istället i LECA-kulor 
och dränks i vatten med näringslösning som syresätts av en 
inbyggd luftpump.  Vattningen sker ovanifrån, och användaren 
behöver inte tänka på att vattna för mycket eller för lite utan 
bara se till att vattennivån är över minimum. 

För att kommunicera med användaren har krukan plats för SIM-
kort och kan SMSa med användaren och påminna om vattning 
eller påfyllning av näring. Dessa SMS är skrivna som om växten 
har en egen personlighet och reagerar också olika på hur man 
behandlar den. Om man ser till att krukan har en bra vattennivå 
är den trevlig och nöjd, men om man sätter den för ljust och 
låter den vara för nära uttorkning ofta blir den lite sur på dig. 
Krukans personlighet formas av hur du behandlar växten.

Dessa krukor är modulära, d.v.s. man kan enkelt koppla ihop 
dom i varandra. Till skillnad från de ovannämnda krukorna 
behövs inga slangar - de har inbyggda kopplingar vilket gör att de 
bara sätta ihop. Denna koppling förmedlar både luft och vatten 
till de övriga krukorna.
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Utvärdering

De olika koncepten ställdes mot varandra och jämfördes mot 
funktionslistan. Ju bättre konceptet uppfyllde funktionen, desto 
mer poäng fick det. Resultatet blev att Koncept 1 fick mest 
poäng, med Koncept 3 nära efter.

Jag tog ett beslut om att utveckla koncepten vidare innan jag 
valde ett slutgiltigt, eftersom jag under utvärderingen insåg att 
de problemen som gav koncepten mindre poäng kunde lösas. 
Dessutom kunde koncepten kombineras - man kunde då ta det 
bästa från varje koncept och utveckla ett nytt.

Resultatet blev alltså en kombination mellan koncept 1 och 3, 
där ihopkopplingsmöjligheten förändrades och nya idéer kom till 
som gav en stark prägel på slutkonceptet.

En stark anledning till att konceptet blev som det blev var 
att göra det lätt att installera och börja använda - Koncept 
3 hade krävt att användaren själv sköljde bort jorden runt 
rötterna (alternativt att växtbutiken gör det åt kunden.)

Figur 18. Ett urval av skissprocessen där olika sätt att 
koppla ihop krukor på visas, och också idéer om en 
“mun” i vilken man vattnar,



21



22

Ljuddesign

Ljudet har i mitt koncept funktionen att påkalla uppmärksamhet 
av användaren när krukan behöver fyllas på med vatten eller 
näring eller när den bedömmer att växten får för lite ljus. 

Detta ljud behövde som allt annat passa in i helheten för att ge 
krukan ett levande uttryck, och därför experimenterade jag med 
olika ljudeffekter i samarbete med musikern Rasmus Borgström. 
Jag ville att ljudet skulle vara organiskt och letade fram ljud som 
lät i ungefär den stilen jag ville åt. Dessa var allt ifrån ljud från en 
ubåt under vattenytan till ljudet av en bäck till ljudet av ripor.

Resultatet blev något som liknar en moodboard, fast för 
ljud. Med dessa ljud i åtanke spelades sedan min röst in och 
passerade några digitala filter för att skapa ett speciellt ljud som 
i slutändan lät organiskt och som att det kommer från under 
havsytan eller en ekande grotta.

Figur 19. Musikern Rasmus Borgström och studion 
där ljuden togs fram.



23

Slutförslaget är Fauna, en kruka som ger klar feedback till 
användaren om vad som behövs och när det behövs. För att 
göra detta använder den sig av ljud och ljus och strävar genom 
detta efter att ge ett mer levande intryck. Konceptet handlar 
mycket om att tydliggöra att man tar hand om någonting som 
faktiskt lever och växer, och på så sätt ska man motiveras till att 
sköta om sin växt.

Fauna är en kruka med ett yttre lager av mjukt, flexibelt 
polyestertyg. Den innehåller en innerkruka, i vilken man ställer 
växten, och en ytterkruka som fungerar som vattenbehållare. 
Fauna vattnar växten automatiskt när det behövs genom att 
släppa in vatten från den omgivande behållaren. Genom att 
kontinuerligt väga växten kan elektroniken i krukan avgöra när 
växten behöver vatten. Ungefär 20 dagar klarar sig en växt som 
på figur 20 på full tank.

Som användare vattnar du aldrig växten - du fyller på behållaren. 
När behållaren behöver fyllas på trycker den inre mekaniken ut 
en “läpp” eller “mun” i vilken man häller vatten. Detta ger en klar 
signal om att den behöver vatten eller näring. Munnen stänger 
sig sedan när behållaren är fylld. 

För att ytterligare se till att användaren uppmärksammar växten 
ger också Fauna ifrån sig ett specialdesignat ljud, som tidigare 
nämnt, när den har behov. 

Slutförslag

Figur 20. Fauna.
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Fig. 21. En genomskärning som visar krukans komponenter.
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Fig. 22. Krukans passiva respektive aktiva tillstånd.
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Tid

Vikt

Fullt bevattnad

Normal vattenupptagning

Stress för växten

Indikator på att växten 
behöver vattnas

Vattenmätare
Som sagt så använder sig Fauna av en inbyggd våg för att avgöra 
när växten behöver vatten. Enligt Clemson University i USA så 
är denna metod vanlig för professionella odlare och är väldigt 
tillförlitlig1. När man mäter fuktighet med fuktmätare påverkas 
denna av salt i jorden, jordens täthet och som användare skulle 
man också behöva se till att elektroder är kopplade till jorden. 
I relation till detta är en våg en mycket bättre lösning, eftersom 
det minskar den kognitiva belastningen för användaren.

Grafen i figur 23 är baserad på research gjord av National 
Centre for Engineering in Agriculture på University of 
Queensland. Enligt denna kan man genom att undersöka hur 
en växts vikt förändras över tid kunna göra en kurva som har 
samma karaktär oavsett växtens absoluta vikt eller typ. 

Detta betyder att även om växten blir större och större 
kan Fauna förstå när växten håller på att torka ut genom att 
upptäcka det inringade området på figur 23.

Figur 23. Växtens vikt kontra tiden.

1http://www.clemson.edu/extension/horticulture/nursery/irrigation/water_management_and_scheduling.html
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Figur 24. En situation då vatten hälls ned i krukans reservoar..
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Ihopkoppling
För att göra det attraktivt och enkelt för användaren att ha fler 
växter kan flera Faunas kopplas ihop. De monteras på en avlång 
ränna vilken kopplar ihop vattenreservoarerna på krukorna. 
Detta gör att man endast behöver vattna en kruka för att vattna 
alla.

Faunas är anpassad för krukor med en diameter på 9 cm, 
eftersom detta enligt Plantagen är den vanligaste krukstorleken.
 

Ljus
För att användaren ska kunna veta ifall det är vatten eller näring 
som behövs när munnen lyser en lysdiod vid “läppen” rött för 
näring - eller blått för vatten.

Solceller
Den övre svarta kanten på krukan består av solceller som förser 
systemet med ström. Eftersom växten ändå behöver ljus för att 
överleva kan krukan också dra nytta av detta. Solcellen fungerar 
samtidigt som en ljusmätare för att göra det möjligt för krukan 
att veta - och i så fall varna - om växten står för ljust eller mörkt.
Den varnar genom att enbart låta, till skillnad från när den 
behöver näring eller vatten - då öppnar den “munnen” samtidigt 
som den låter.

Figur 25. Ihopkoppling av krukor Figur 26. Faunas ljus
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Avgränsning

Fauna är anpassad för en innemiljö och behöver placeras ljust  
för att fungera. 

Den kräver också att man ställer den vid ett ställe man passerar 
så att ljuden kan aktiveras.

Val av växt

Då växter har olika behov behöver också Fauna anpassa sig efter 
den typ av växt som användaren sätter i den. 

För att göra detta kan krukan trådlöst kopplas ihop med 
en smartphone, med vilken man kan fotografera sin växt. 
Detta kort analyseras sedan av en molnbaserad tjänst som 
kommunicerar resultatet till Fauna. Fauna tar sedan hänsyn till 
växten genom att anpassa vattning och tolkning av ljusmätning 
(ifall växten får för mycket eller för lite ljus).

Ovanstående sätt att välja växt på är på begränsat till denna nivå 
av konceptualisering.
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Bilagor Bilaga 1: Ljussättning
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Vad skulle kunna motivera människor?

Feedback

Interaktivitet

FörenklingGenerellt underhåll

Fler växter ger inte mer arbete

Att inte behöva förkunskap

Belöning

Du får veta när du gör "rätt"

Skryt på sociala medier

Bestraffning

Du får veta när du gör "fel"

Ljudsignaler

Det du gör får snabb, märkbar effekt

Tvåvägskommunikation

Annorlunda sätt att återge växtens tillstånd

Ljud

Ljus

Digitalt

Vibration

SMS

Fysisk kontakt

SMS

Sociala medier

App

Visualiseringar/infographics

Modulärt system

Automatisering

Hydroponik

Dropbevattning

Sensorstyrning

Självbevattnande kruka

Datorstyrning

Påminnelser Ljud

Ljus

SMS

Skapa en personlighet

New Node
Se växten växa

Äta växten Kryddor

Grönsaker

Veta hur mycket luften renas

Bilaga 2: Förteckning över vad som motiverar människor
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Bilaga 3 Förteckning över valda lösningar på problemområden
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Öppnar sig luckan?

Växten får för 
mycket ljus

Vilken färg lyser kanten i?Ja

Nej

Nej

Ja

NejJa

Nej

Ja

Nej

Blått

Rött

Vill du fylla på 
behållaren ändå?

Häll vatten i luckan

Häll växtnäring i luckan

Ger krukan ifrån 
sig något ljud?

Ger krukan ifrån 
sig något ljud?Ger krukan ifrån

 sig något ljud?

Känn på jorden

Häll inte i mer

Bilaga 4 Flödesschema på användandet av Fauna
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FUNKTIONSLISTA

engagera användare (växtskötsel) HF

skapa upplevelse (av växter) N

möjliggöra överlevnad (växt) N

minimera underhåll

maximera fysiska hälsoeffekter

maximera psykiska hälsoeffekter

möjliggöra artvariation (av växter)

ge feedback till användare

om vattenbehov

om näringsbehov

om ljusflöde

anpassningsbart efter växtförändring

minimera kostnad

skapa relation till användare

minimera kognitiv belastning

minimera mijöpåverkan

förenkla växthantering (en och flera växter)

Bilaga 5. Funktionslista
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Bilaga 6. Moodboard för fysisk gestaltning

Riktad
Vänlig
Organisk
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Bilaga 7. Moodboard för inspiration till materialval
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Bilaga 8. Utdrag från heminredningstidningar som visar på växter i olika rum.


