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Sammanfattning  
 

Det finns en mängd faktorer som bör tillgodoses för att en inomhusplantering med växter ska vara 

hållbar. Tillgången på ljus, vatten, luftfuktighet och näring bör i möjligaste mån efterlikna växtens 

naturliga växtplats. Mikroklimatet på den aktuella platsen är en viktig faktor i valet av passande 

växter. 

Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för vad som krävs för att skapa en hållbar 

inomhusmiljö med växter, sammanställa effekter som dessa har på inomhusmiljön och på de 

människor som vistas där, samt beskriva hur växter kan användas i utformningen av framför allt 

offentliga inomhusmiljöer. 

Växternas egenskaper bidrar med många vinster till en inomhusmiljö. De kan öka luftfuktigheten, 

rena luften och dämpa ljud. De har även stor fysisk och psykisk påverkan på människor som vistas där 

i form av exempelvis minskad oro och stress, ökat välbefinnande och produktivitet, minskade besvär 

av huvudvärk och torra slemhinnor i luftvägar och ögon. Växterna bidrar även till ekonomiska vinster 

i form av ökad produktivitet och minskad korttidssjukfrånvaro. Växtmiljöer inomhus kan bidra till att 

göra en plats mer tilltalande för besökare och anställda. Växterna kan användas för att styra flödet av 

människor och underlätta orienteringen på platsen. De kan även definiera ett utrymme och ge 

individualitet och identitet till platsen.  
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1. Inledning 
 

Människor i moderna samhällen spenderar allt mer tid inomhus samtidigt som allt fler 

undersökningar visar på naturens positiva inverkan på människan. Att arbeta fysiskt i gröna miljöer 

eller att bara vistas i miljön kan reducera stress, öka koncentrationsförmågan och ge tillfälle för 

återhämtning (Bringslimark, Hartig & Patil 2009). 

Allt fler människor bor i stadsmiljö. Omkring 80 % av invånarna i Europa bor i städer. Urbaniseringen 

leder till minskad tillgänglighet till naturmiljöer. Det blir därför allt viktigare att man planerar för och 

skapar möjligheter till restorativa miljöer i städerna. Det kan ske genom skapandet av fickparker och 

gröna inomhusmiljöer, vilka kan främja invånarnas hälsa och öka livskvaliteten (Nordh, Hartig, 

Hagerhall & Fry 2009). I takt med att städerna växer ställs allt högre krav på att ytorna används mer 

effektivt. Många gånger sker nybyggnationer i städer på bekostnad av att ytorna för grönområden 

minskas eller försvinner helt (Dahl 2008). 

Stressrelaterade sjukdomar hos både barn och vuxna ökar dramatiskt i västvärlden och är ett stort 

samhällsproblem (Grahn & Stigsdotter 2003). En mängd studier inom miljöpsykologi har visat på 

naturens positiva påverkan på människan. Växtlighet bidrar till positiva känslor inför och ökar 

engagemanget för omgivningen. Växter har även visat sig ha en positiv inverkan på exempelvis barns 

kognitiva förmåga och vägnära växtlighet kan reducera känslan av frustration och stress hos bilförare 

(Smitt, Tucker & Pitt 2010). 

Den fysiska arbetsmiljöns utformning har visat sig ha stora effekter på arbetsprestationen hos de 

anställda. Genom att göra förbättringar i arbetsmiljön kan produktiviteten öka och frånvaron och 

klagomålen minska (Smitt, Tucker & Pitt 2010). 

Med tanke på att grönområdena i städerna minskar, att vi spenderar allt mer tid inomhus med långa 

arbetsdagar och att de stressrelaterade problemen ökar i samhället så är det intressant att 

sammanställa vilka effekter växter kan ha på inomhusmiljön och på de människor som vistas där, hur 

man kan föra in växtlighet inomhus och vad som krävs för att det ska vara hållbart.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med mitt arbete är att redogöra för vad som krävs för att skapa en hållbar grön inomhusmiljö 

med växter. Målet är att ge en överskådlig bild av bra växtval, jord, belysning och skötsel som växter 

inomhus behöver. Mitt syfte är även att sammanställa effekter som växter har på inomhusmiljön och 

människor som vistas där, samt ge förslag på hur växter kan användas vid utformningen. 
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1.2 Frågeställningar 

 

Hur ska en inomhusmiljö med växter anläggas för att vara hållbar vad avser växtval, jord, belysning 

och bevattning? 

Vilken skötsel kräver växter inomhus? 

Vilken inverkan har växter på en inomhusmiljö och på de människor som vistas där? 
 
Hur kan växterna användas vid utformningen av en inomhusmiljö?  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Min ambition är att presentera ett arbete som ligger inom ramen för 15 högskolepoäng. Det innebär 

att vissa områden förkortats. Däribland beskrivningen av lämpliga växter, jord, skötsel och kostnader. 

I mitt arbete har jag även avgränsat mig till att inte ta upp skadedjur och sjukdomar som 

inomhusväxter kan drabbas av då det i sig är ett omfattande område. Jag har heller inte lagt någon 

fokus på de allergibesvär som växter kan utlösa.  

 

1.4 Metod 

 

Faktainsamling har skett genom litteraturstudier (böcker och elektronisk data). Den litteratur som jag 
har använt mig av har jag funnit genom sökningar i databaser, bibliotekskataloger och på internet. 
Sökorden jag använt mig av är indoor plants, interior plantscaping, benefits of indoor plants, interior 
gardens, plantwalls, växter inomhus och effekter av växter inomhus. Då litteraturen att tillgå inom 
området har varit begränsad har jag även använt mig av information från olika företags hemsidor 
som tar upp ämnet. 
 

2. Resultat 
 

Resultatdelen är indelad under tre huvudrubriker utifrån frågeställningarna som arbetet försöker 

besvara. 

 

2.1 Faktorer för en hållbar inomhusmiljö med växter               

Växter i inomhusmiljöer 

 

Vid skapandet av gröna inomhusmiljöer är det viktigt att ha kunskap om växternas naturliga ståndort 

och varje arts specifika krav, för att det ska bli hållbart. Tillgången på ljus, vatten, luftfuktighet och 
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näring bör i möjligaste mån efterlikna växtens naturliga växtplats. Detta för att få en naturlig tillväxt 

och undvika stressymtom som kan leda till förkortad livslängd hos växten (Dahl 2008).  

När man komponerar växter till en grön inomhusmiljö med urnor eller växtväggar är det viktigt att ta 

hänsyn till flera faktorer på platsen, som exempelvis hur stor solexponeringen är och vilket 

mikroklimat platsen har. Det är av vikt att man är noggrann med designen för att minimera skötseln 

av planteringen och för att den ska vara vacker året om. För den vertikala trädgården är det extra 

viktigt att man vid kombinationen av växter har kunskap om ståndort, storlek och behov för att 

undvika att växter konkureras ut. För att få en så naturlig och fascinerande plantering som möjligt 

bör växterna kombineras likt hur de växer i det vilda. Växter som i naturen växer på vertikala ytor 

som t.ex. bergssluttningar, klippor och trädstammar är utvecklade för att klara sig med lite jord och 

vill ha det väldränerat runt rötterna. De är ofta perenna epifyter som normalt växer i tropiska klimat 

med hög luftfuktighet och frekvent regnbevattning.  De används ofta som krukväxter inomhus och 

planteras ofta i jord. Problemet då är att dräneringen blir bristande vilket leder till att de lätt 

övervattnas. Dessa växter blir kraftfullare och vackrare när de får växa vertikalt vilket ger god 

dränering och mer liknar deras normala växtsätt (Verticalgardendesign 2011). 

Inomhustemperaturen ligger ofta kring plus 20 grader i våra bostäder och på offentliga platser 

inomhus. Det är ofta bristande belysning och låg luftfuktighet. De vanligaste växterna för användning 

inomhus har sitt ursprung i tropiska klimat. Många av dessa tropiska växter har där en skuggig 

växtplats, med liten tillgång till dagsljus under de stora trädkronorna. De har anpassat sig till att leva 

skuggigt och har därför stora bladverk för att kunna samla upp den lilla mängd ljus som når dem. De 

är vana med liknande temperatur som vårt inomhusklimat men med betydligt högre luftfuktighet. 

Urvalet av växter som passar för vår inomhusmiljö begränsas därför av vår låga luftfuktighet. 

(Verticalgardendesign 2011). 

För att skapa en livfull plantering med spännande kontraster kan växter med olikartade växtsätt 

kombineras (Dahl 2008). Exempel på bra inomhusväxter är bräken-, kalla-, fikus-, palm- och 

hoyaväxter. Dessa växtfamiljer lämpar sig bra då de är relativt lättskötta och tål vårt torra, mörka 

inomhusklimat väl (Verticalgardendesign 2011). 

Växtens ursprung har betydelse för vilket krav den har på temperatur. Tropiska växter vill ha en hög, 

jämn temperatur. Det kan därför vara svårt att anlägga växtmiljöer inomhus på platser med drag och 

stora variationer i temperatur, som exempelvis intill ventilation och vid entréer. I en jämnvarm 

inomhusmiljö kan det vara svårt att etablera växter som vill ha en varm sommar och en sval vinter. 

Vid ett fönster i söderläge kan temperaturen stiga kraftigt soliga dagar, vilket kan skapa problem för 

växterna (Dahl 2008). Undvik att placera växter nära fönster, öppna spisar, element och ytterdörrar 

där strömmar av het eller kall luft cirkulerar (Wolverton 1996). 

Vanliga inomhusväxter kan generellt delas in i två grupper. Tropiska växter som exempelvis fikus-, 

kalla- och palmväxter behöver en stabil omgivning där temperaturväxlingarna över dygnet inte 

varierar mer än 10 grader och där temperaturen aldrig går under 12 grader. Den andra gruppen är 

medelhavsväxter som citrus- och olivträd. Dessa växter trivs bäst med en sval temperatur nattetid på 

under 10 grader (eFIG 2011). 
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Belysning 

 

Ljus är uppbyggt av ett spektrum av varierande våglängder som alla är viktiga på olika sätt för växter. 

Solljus har en sammansättning av våglängder över ett fullt spektrum från lila till rött ljus. Blått ljus är 

viktigt för fotosyntesen och fototropismen och kan styra riktningen som växten dras mot. Det 

stimulerar även klorofyllproduktionen och en kompakt vegetativ tillväxt. Det orange/röda ljuset har 

även det betydelse för produktionen av klorofyll. Det påverkar även fotomorfogenesen som 

bestämmer formen och storleken på bladen. Det gul/gröna ljuset reflekteras av växten och ger den 

dess gröna färg (eFIG 2011). 

Det krävs rätt sammansättning av våglängder för att växterna ska kunna tillgodogöra sig det 

artificiella ljuset. De lampor som mest efterliknar solljuset och har rätt sammansättning av 

våglängder är metallhalogen eller högtrycksnatriumlampor (Dahl 2008). Lysrör innehåller en hög 

andel blå strålar som är viktiga för stimuleringen av grönska till bladen. Växter som odlas enbart för 

sitt bladverk kan därför klara sig med enbart lysrörsbelysning. Glödlampor har en hög andel röda 

strålar vilket är viktigt för blommande växter. Andelen blå och violetta strålar är låga vilket gör att 

glödlampsljus inte är lämpligt som enda ljuskälla för växande plantor. Halogenlampan ger ett helt och 

komplett spektrum av ljus. De har ett välbalanserat blått och vitt ljus som ger växterna det ljus som 

behövs för en god tillväxt och blomning (Wolverton 1996). 

Det finns flera faktorer som påverkar mängden ljus som inomhusväxter behöver: - typen av växt och 

dess förmåga att acklimatisera sig till platsen, - formen och storleken på bladverket, - vilka ljuskällor 

som finns på platsen och dess intensitet och varaktighet, - tillgång till dagsljus och vilket väderstreck 

eventuella fönster vetter mot. Mängden tillgängligt ljus är kombinationen av direkt solljus, dagsljus 

och reflekterat ljus där ljusstrålarna reflekteras på exteriöra eller interiöra ytor före eller efter att de 

passerar fönsterglaset (eFIG 2011).  Man bör ha i åtanke att fönsterglas reducerar genomsläppet av 

dagsljus och speciellt under vintermånaderna när soltimmarna är få bör man komplettera med en 

artificiell ljuskälla till växterna (Costa, James 1995). För starkt artificiellt ljus är sällan ett problem för 

växter, däremot kan för låg ljusintensitet orsaka dålig tillväxt och att växten sakta vissnar (eFIG 2011). 

Direkt solljus ger över 100 000 lux men i kontorslokaler och liknande ges normalt endast 500 lux 

(Verticalgardendesign 2011). Ljusbehovet hos växter skiljer sig åt mellan olika arter. När det gäller 

belysning av växter inomhus så bör man ta i beaktande mängden befintligt, naturligt ljus på platsen 

och i möjligaste mån efterlikna den ljusmängd som finns på växtens naturliga växtplats med hjälp av 

artificiella ljuskällor (Dahl 2008). Generellt kan man säga att växter som bär frukt, har ett flerfärgat 

bladverk och blommar behöver mer ljus än rent gröna växter (Wolverton 1996). Växternas blad 

bildas för att passa rådande ljusförhållanden. Om en växt flyttas från skugga till sol får den svårt att 

anpassa sig och det finns risk för att den får brännskador (Växtinredarna 2011). 

Vertikala växtväggar byggs ofta upp med tropiska växter som har sitt ursprung som undervegetation i 

regnskogen. De har anpassat sig till liten ljustillgång och kan effektivt tillgodogöra sig ljuset med sina 

stora bladytor med höga mängder klorofyll i. Den höga klorofyllhalten gör att bladverket hos dessa 

växter har en djupgrön färg. Trots att de är vana med liten ljustillgång är det nödvändigt med en 

artificiell ljuskälla inomhus för dessa växter (Dahl 2008). 

För att må bra behöver en växt ungefär 12-16 timmar dagsljus per dag följt av en period av mörker 
för att kunna upprätthålla sin normala fysiologiska respons.  Växter har utvecklats med en rörlig 
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ljuskälla vilket har effekt på bladverkets form. En ojämn distribution av ljus kan göra att växten får en 
ojämn utveckling vilket skapar stress hos växten (eFIG 2011). 

Växternas växtsätt kan styras genom ljusmängd och placering av belysningen. Växterna sträcker sig 

mot ljuskällan, fototropism, på det viset kan man styra växterna till att växa uppåtriktat eller 

utåtriktat (Dahl 2008). 

Ljuset är nödvändigt för att växterna ska kunna växa och utvecklas men bidrar också till att skapa mer 

liv i planteringen genom att lyfta fram växternas struktur och färger (Verticalgardendesign 2011). 

 

Jord/substrat 

 

Växter som planteras i krukor har ett begränsat utrymme för sina rötter. När jorden inte längre 
tillhandahåller den näring som växten kräver kan inte rötterna söka sig vidare efter ny näring. Det är 
därför extra viktigt att använda jord som innehåller mycket näring och nödvändiga organismer som 
bakterier och svampar till krukodlade växter. I jord för krukväxter kan mykorrhizasvampar och andra 
ämnen tillsättas som bidrar till att plantan producerar antikroppar vilket leder till att växten blir mer 
motståndskraftig mot jordburna sjukdomar. Vid gödsling är det viktigt att tänka på att den ska ge 
jorden och dess organismer den näring de behöver för att sedan kunna ge växten näring (Davis 
2010). Hur ofta och hur stor näringstillförsel som behövs är beroende av växtvalet (Wolverton 1996). 
 
Jord fungerar till största del som ett mekaniskt stöd för växterna. Många växter kan klara sig helt 

utan jord bara de har tillgång till näring, koldioxid och vatten så att fotosyntesen kan äga rum. I 

regnskogen är det många arter som växer i klippskrevor, på trädgrenar och stenar där ingen jord 

finns att tillgå. Detta är något som man använder sig av vid uppbyggandet av växtväggar. Då används 

ofta så kallad hydroponisk odling vilket innebär att växterna får utveckla rötter i vatten med lösta 

näringsämnen i stället för jord. Ett substrat kan vara nödvändigt som mekaniskt stöd för växten. Då 

kan ett oorganiskt material med vulkaniskt ursprung som pimpsten eller perlite användas. Det 

absorberar vatten väl och är poröst vilket ger rötterna god luftförsörjning. Dessa substrat är lätta och 

orsakar liten belastning för väggplanteringar (Dahl 2008). 

 

Bevattning 

 

Det är många faktorer som har betydelse för hur ofta inomhusväxter behöver vatten. Många växter 

går in i en vilofas under hösten och vintern och slutar då att växa och har därmed ett minskat behov 

av vatten.  Vinddraget från värmepumpar eller hög inomhustemperatur kan snabbt torka ut jorden 

och bladverket vilket leder till torkskador hos växten (Davis 2010).  

När man bygger upp växtväggar är det extra viktigt med kontinuerlig bevattning. Vid vattenbrist 

försöker växternas rötter att kompensera genom att växa sig långa och kraftiga och riskerar därmed 

att skada den bakomliggande väggen. För att få välmående växter är därför kontinuerlig bevattning 

att föredra. Då bildar växten tunna och korta rötter (Dahl 2008). 

När vatten tillförs växten på jordytan kan mineralämnen läcka ut till ytterkrukan. Detta gör det 
nödvändigt att tillföra näring till växten med täta intervaller. Vid övervattning av växter minskar 
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luftcirkulationen till rötterna och växten drabbas av syrebrist och rotröta. Det kan även leda till 
mögeltillväxt i jorden (Wolverton 1996). 
 
 

Skötsel 

 

Växters behov av skötsel varierar efter art och sammanhang som de används i. Vissa arter behöver 

beskäras för att föryngras eller för att påverka deras växtsätt på ett gynnsamt vis. Man kan med 

beskärning även påverka den riktning växten utvecklas i. Genom att bryta den apikala dominansen 

med beskärning kan man styra formen på växten till ett buskigare växtsätt. En växtmiljö inomhus har 

ofta begränsad yta och storleken på växterna behöver därför ofta styras med beskärning. Växter med 

utlöpare kan behöva gallras för att undvika spridning (Dahl 2008). 

Damm som samlas på växternas blad kan täppa till klyvöppningarna vilket kan resultera i sämre 

tillväxt. Bladen bör därför torkas rena från damm med en fuktig trasa med jämna mellanrum. Vissna, 

skadade eller angripna blad bör rensas bort kontinuerligt (Wolverton 1996). 

En vertikal plantering är ofta svårtillgänglig när det gäller att komma åt för skötsel. För att minimera 

skötselbehovet kan man installera automatisk droppbevattning, näringstillförsel och belysning av 

växterna. Det är även viktigt att ge växterna tillräckligt med utrymme för att de ska trivas och för att 

minska skötselbehovet (Verticalgardendesign 2011). 

 

2.2 Växters inverkan på inomhusmiljön och människor som vistas där 

 

Det har länge varit känt att växter påverkar oss på olika sätt. Wolverton citerar i sin bok, Renare luft 

med växter, ett utdrag från 1800-talet (1986):  

”Växternas främsta uppgift är inte bara att glädja våra ögon 
med vackra färger och våra munnar med utsökta frukter. 

De gör inte bara detta och mycket mer, de tar tyst och säkert 
hand om det som är orent och skadligt för oss i luft och jord 

överallt runt våra hem; och ett hus där växter trivs och frodas 
kommer sannolikt att vara renare och hälsosammare än om 

växterna inte vore där.” 
 

Ur Ladies´Floral Cabinet, 1800-tal  
 

 

Växter som luftrenare 

 

Människor andas in omkring 6-10 liter luft varje minut, ca 15 000 liter per dygn. De flesta stadsbor 

spenderar 80 % eller mer av sin tid inomhus vilket gör att kvaliteten på inomhusluften har betydelse 

för hälsan (eFIG 2011). Många studier har visat att träd och buskar i utomhusmiljöer reducerar 

föroreningar i atmosfären.  Det har nu framkommit att även växter inomhus har den inverkan. 
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Växternas förmåga att rena luften från koldioxid finns väl dokumenterad. Vid fotosyntesen tar 

växterna upp koldioxid från atmosfären genom klyvöppningarna och rötterna tar upp vatten från 

jorden. Klorofyllet i bladen absorberar energin från solens eller ljuskällans ljusstrålar som sedan 

används för att spjälka vattenmolekylerna till väte och syrgas. Vätet och koldioxiden används sedan 

av växten till att tillverka olika former av socker. En restprodukt blir då syrgasen som släpps ut i 

atmosfären (Smith & Pitt 2011). 

I fotosyntesen tar växterna dagtid upp koldioxid och släpper ut syre vilket ger en friskare luft. 

Nattetid när fotosyntesen inte pågår tas syre upp av växten och den släpper ut koldioxid precis som 

människan gör (Gronluft 2011). Suckulenter är vana vid varma och torra klimat. Dessa växter beter 

sig annorlunda än de flesta växter under dag-nattcykeln. De utför en CAM-fotosyntes vilket innebär 

att de fotosyntetiserar som andra växter men de håller klyvöppningarna som tar in koldioxid stängda 

under dagen för att kunna behålla så mycket fukt som möjligt. De tar i stället aktivt upp koldioxid ur 

luften på natten för att lagra i bladen för användning dagen efter. Dessa växter kan därför med fördel 

användas i sovrum där det snabbt blir kvavt nattetid. Genom att kombinera denna typ av växter med 

konventionella växter kan koldioxid och oxygennivåerna i luften regleras och luftreningen blir som 

mest effektiv (Costa & James 1995). 

Många människor upplever hälsoproblem som kan sättas i relation till den inomhusmiljö de vistas i. 

Allvarliga problem brukar benämnas Sick building syndrome. Astma & allergiförbundet (2011) 

beskriver det som ett antal symtom som orsakas av olika faktorer i inomhusmiljön. Symtomen är 

exempelvis hudbesvär, torra slemhinnor i luftvägar och ögon, allmänna symtom som huvudvärk, 

koncentrationssvårigheter och trötthet. Besvären kan orsakas av skadliga ämnen i inomhusluften 

som exempelvis formaldehyd, bensen och trikloretylen. Dessa ämnen utsöndras från många av de 

material som omger oss, t.ex. plaster, textilier, färger och rengöringsmedel. Vissa växter kan 

absorbera dessa ämnen och transportera dem till området kring rötterna där de bryts ned av 

rotmikrober. Växter använder sig av två olika processer för att förflytta luftburna kemikalier till sina 

rötter. Bladen absorberar kemikalierna från luften när växterna tar in koldioxid genom sina 

klyvöppningar. Då följer även olika typer av lättflyktiga ämnen som finns i inomhusluften med. Sedan 

transporteras ämnena inuti växten ner till rötterna där de bryts ned för att sedan tas upp som 

näringsämnen av växten. Detta sker även när växten transpirerar och fukten som droppar ner till 

rötterna för med sig partiklar från luften som rotmikroberna tar hand om. Växter med hög 

transpiration är effektiva luftrenare (eFIG 2011) 

Växter har förmågan att avlägsna luftburna partiklar som exempelvis smuts och damm. Växterna 

fungerar som naturliga filter där partiklarna deponeras på den vegetativa ytan genom avlagring, 

nedfall eller nederbörd. Växter som har en grov yta med fina hår eller upphöjda bladnerver fungerar 

mer effektivt på att reducera luftburna partiklar än vegetation med slät yta (Smith & Pitt 2011). 

I lokaler med många datorer har man kunnat påvisa att ansamlingen av partiklar på horisontella ytor 

kan reduceras med upp till 20 % efter att lövbärande växter placerats i lokalen (Smith & Pitt 2011). 

Växterna utsöndrar kemiska föreningar som bekämpar mögelsporer och bakterier i den omgivande 

luften. Forskning har visat på att luften i rum med många växter innehåller 50-60 % färre sporer och 

bakterier än ett rum utan växter (Wolverton 1996). 
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Växter kan även bidra till att ta bort dålig lukt (Smith & Pitt 2009). Studier har visat att yuccapalmer 

kan eliminera dofter av urin. Växten binder ammoniaken och använder kvävet som det innehåller till 

att tillverka proteiner som ger en snabb tillväxt. Yuccapalmen har utvecklat denna förmåga i sin 

normala omgivning i öknen i sydvästra Amerika där det är brist på både kväve och vatten (Costa & 

James 1995). 

Hur många växter som krävs för att rena inomhusluften är beroende av flera olika faktorer som 

storleken på rummet, antal fönster och dörrar som öppnas och stängs, antal människor som vistas i 

lokalerna och hur hög luftfuktigheten är. Dr Ronald Wood har arbetat fram en riktlinje för hur många 

växter som behövs. I ett 10-12 m2 stort rum med en höjd på 3-4 m där en person arbetar krävs 3 

växter i golvurnor eller 6 krukväxter på bord eller i fönster för att reducera de luftburna partiklarna 

med 50-70 % . Växterna fortsätter att rena luften från föroreningar så länge de är friska, det har till 

och med framkommit i studier att vissa växter med tiden renar luften allt snabbare (eFIG 2011). 

 

Växters påverkan på luftfuktigheten 

 

Växter kan utöver att minska koncentrationen av flyktiga organiska ämnen i luften även användas för 

att reglera inomhusklimatet. I inomhusmiljöer är det ofta torr luft vilket kan leda till besvär med bl.a. 

torra slemhinnor i luftvägar och ögon hos personer som vistas där. Det ställer även till problem för 

växterna med ökade angrepp av skadedjur och sjukdomar (eFIG 2011). Växterna kan via sin 

transpiration hjälpa till att återställa luften till en mer behaglig nivå (Vegtech 2011). I en byggnad 

utan luftkonditionering har man funnit att växter kan öka luftfuktigheten med omkring 5 % (Smith & 

Pitt 2011). Växter med hög transpiration kan höja luftfuktigheten med så mycket som 10 – 15 % i ett 

rum (Healthygreenatwork 2011). 

Växterna tillför fukt till inomhusluften med ungefär 90 % av den mängd som de vattnas med. Växter 

som buskpalmer och strimbladsväxter innehåller mycket fukt och kan vara effektiva att placera i rum 

som har låg luftfuktighet. På vintern är luftfuktigheten inomhus ofta lägre än normalt. Ofta används 

då luftkonditionering till att öka luftfuktigheten. Det är en dyr och energikrävande process. Växter 

kan bidra till att öka luftfuktigheten utan dyra energikostnader. För att få en ökad luftfuktighet 

vintertid krävs vintergröna växter (Costa & James 1995). Växter bidrar även till att höja komforten 

inomhus genom att avdunsta vatten och ge skugga vilket därmed kan kyla rummet sommartid 

(Healthygreenatwork 2011). 

 

Växter som ljuddämpare 

 

I många av de offentliga miljöer som människor vistas i dagligen som t.ex. kontor, 

sjukvårdsinrättningar och köpcentrum fylls lokalerna av höga ljudnivåer. Växter i dessa miljöer kan 

bidra till att dämpa ljuden (Dahl 2008). 

Växter dämpar ljud genom absorption och minskar ekot av ljudvågor som studsar i ett rum. 

Inomhusmiljöer där det ofta blir högljutt kännetecknas av hårda ytor, burkigt ljud, ekon och lång 

efterklang av ljud. I studier har man funnit att växter kan reducera efterklangstiden och göra rummet 
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tystare, speciellt i rum med högfrekventa ljud. Växterna reflekterar, absorberar och diffrakterar 

(böjning av vågrörelse) ljud i omgivningen. I vilken utsträckning detta sker beror på hur högfrekventa 

ljuden är och på hur rummet ser ut. Växternas art och storlek likväl som storlek på krukor och jordens 

innehåll av fukt har betydelse för växtens förmåga att absorbera ljud. Det har även betydelse om 

jordytan är täckt av något som exempelvis mossa eller bark. Stora växter med stora krukor som 

innehåller mycket jord kan i större utsträckning påverka rummets akustik. Växter arrangerade i 

grupper av tre eller fler förefaller fungera bättre som ljuddämpare än enskilda växter. Man har även 

funnit att utplacering av växter på flera platser i rummet fungerar bättre än att koncentrera 

växtligheten till en plats i rummet. Växterna bör placeras intill väggytorna eller i hörnen av rummet 

och inte i mitten. I de positionerna kan ljudet reflekteras mot väggarna och bättre fångas upp av 

växterna (Costa & James 1995). 

Vid låga ljudfrekvenser kan växterna bidra till en böjning av vågrörelsen, diffraktion. Detta sker då 

våglängdens storlek överensstämmer med bladens storlek. Vid höga frekvenser där ljudvågorna är 

mindre kan bladen reflektera ljudet mot andra ytor som då absorberar ljudet. Större bladyta ökar 

reflektionen vid låga frekvenser (Costa & James 1995). 

Störst ljuddämpande effekt får man vid placeringen av växter i livliga inomhusmiljöer som har 

hårdgjorda golv- och väggytor av marmor, betong eller sten. I en miljö med mycket textilier som 

gardiner, mattor och stoppade möbler har växterna mindre effekt då textilierna har en bättre 

absorptionsförmåga av ljud (Costa & James 1995). 

 

Växters påverkan på människan 

 

Växter har i studier visat sig ge flera psykologiska vinster i inomhusmiljöer. De bidrar bland annat till 

att ge en privat och ombonad känsla, minska upplevelsen av stress genom att ha en restorativ, 

lugnande och positiv inverkan på humöret. (Smith, Tucker & Pitt 2010). Växter intill arbetsplatsen har 

visat sig ha positiv inverkan på de anställdas produktivitet och kreativitet samt öka 

koncentrationsförmågan. Detta gäller framförallt personer som arbetar mer än fyra timmar per dag 

framför en bildskärm (Healthygreenatwork 2011). 

Vid en studie där gröna växter placerades på ett kontor framkom att de anställdas besvär av 

huvudvärk och utmattning reducerades med 30 % efter att växterna placerats där. Besvär med 

heshet och torr hals reducerades med 30 % och hosta med 40 %. De rapporterade även att 

problemen med torr hud hade minskat med 25 %. Det gick ej att fastställa om de upplevda 

förbättringarna berodde på växternas förmåga att förbättra inomhusluftens kvalitet eller om det var 

psykologiska faktorer som orsakade ett ökat generellt välbefinnande tack vare åsynen av växter. 

Resultaten från den studien visar att en minskning av obehagssymptom och en förbättring av hälsan 

kan uppnås genom att införa gröna växter i kontorsmiljön (Fjeld et al 1998). I studier där en 

jämförelse gjorts bland anställda på kontor med inomhusväxter och kontor som inte haft några 

växter har det framkommit att de som arbetar där det finns växter kände sig mindre stressade.  Man 

fann även att växterna har stor positiv inverkan på hur anställda trivs på sin arbetsplats och på hur 

motiverade de är inför sitt arbete. Det har även framkommit att anställda föredrar ett kontor med 

växter framför ett utan växtlighet (Smith & Pitt 2009). 
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Inom hälso- och sjukvården har en mängd studier visat att växter inomhus ger positiva effekter. 

Patienter i rum med växter har visat sig tillfriskna snabbare och behöva kortare vårdtider, mindre 

behov av smärtlindrande läkemedel, uppleva mindre smärta, oro och utmattning (Smith, Tucker & 

Pitt 2010). 

Närvaron av växter har betydelse för hur attraktivt rummet upplevs vara. Detta i sin tur har visat sig 

påverka upplevelsen av stress i ett rum. Växtligheten gör att platsen känns mer välkomnande, mer 

påkostad och mer avslappnad än en plats utan vegetation (Smith, Tucker & Pitt 2010). I flera studier 

har man funnit att de anställda på en arbetsplats upplever mindre stress och oro när det finns växter 

på arbetsplatsen eller om det från fönstren finns vyer över natur eller gröna miljöer. Vid de 

arbetsplatser som vare sig hade utsikt mot natur eller inomhusväxter upplevde de anställda mest 

anspänning och oro. De anställda med tillgång till växter eller utsikt mot natur rapporterades även 

trivas bättre med sitt arbete och uppleva en högre livskvalitet. Produktiviteten har visat sig vara 

högre och den kortvariga sjukfrånvaron mindre på arbetsplatser med växtlighet (Smith, Tucker & Pitt 

2010). Anställda som arbetar intill ett fönster med en grön utsikt har visat sig arbeta mer produktivt 

och uppleva mindre besvär av huvudvärk, muntorrhet, irriterad hud och trötthet (Louv 2011). I en 

undersökning av studenter fann man att blodtrycket minskade när växter placerades i lässalarna och 

att det påverkade produktiviteten genom att reaktionsförmågan ökade med upp till 12 % (Smith, 

Tucker & Pitt 2010). 

Låg luftfuktighet kan leda till besvär med torra slemhinnor och nästäppa. Det kan göra oss mer 

mottagliga för förkylningar som är den vanligaste anledningen till korttidssjukfrånvaro. Växter 

inomhus kan höja luftfuktigheten och därmed bidra till att minska sjukfrånvaron. I en studie på ett 

sjukhus fann man att sjukfrånvaron minskade från 15 till 5 procent på sex månader efter att växter 

hade placerats intill bildskärmarna. Efter fem år hade sjukfrånvaron stabiliserat sig och låg på 5,6 %. 

(Healthygreenatwork 2011). 

Dagens moderna arbetsplatser är ofta uppbyggda som stora kontorslandskap där varje arbetare har 

ett eget litet bås. Miljön är långt ifrån restorativ och ofta finns det inte fönster eller vyer som ger 

kontakt med naturen runt om. Många arbetare tillbringar långa arbetsdagar i dessa miljöer där vissa 

känner sig som fångar i en bur. Att föra in naturen på arbetsplatserna kan vara ett sätt att lösa 

problemet och få arbetarna att må bättre och bli mer produktiva. Växter som anställda tillsammans 

sköter kan leda till ökad gemenskap och bidra till att sudda ut hierarkier på arbetsplatsen (Louv 

2011). 

I en studie över människors shoppingvanor har det framkommit att köpcentrum som har gröna 

miljöer inom- eller utomhus lockar till sig fler människor vilket i sin tur leder till ökad försäljning. Det 

visade sig även att omkring 10 % av deltagarna i studien var beredda att betala mer för varor och 

tjänster i butiker som har gröna miljöer än de som saknar växtlighet (Louv 2011). 
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Växter som del i att profilera ett företag – Corporate garden 

 

Ett företag kan bygga sitt varumärke och sin profil genom bl.a. sitt namn, logotyp och värderingar. 

Det har även blivit allt viktigare för företag att profilera sig genom sin affärsidé och identitet. Ett sätt 

att göra det är genom corporate garden. Det är ett begrepp som är relativt okänt i Sverige men som 

innebär att omgivningen utanför och entrén till företaget utformas för att kommunicera och stärka 

varumärket. Entréområdet är oftast det första och sista man ser då man besöker ett företag. En 

inomhusmiljö kan med design av belysning, växt- och materialval hjälpa till att spegla företaget och 

även göra arbetsmiljön mer inspirerande. Detta kan i slutändan göra personalen mer motiverad 

vilket ger företaget mer tillbaka (Snell 2007). 

Växter kan användas för att reflektera nationella eller kulturella aspekter av ett företag. Många 

företag är internationella och finns på många platser i världen. Vissa av dem är stolta över sitt 

ursprung och vill att det reflekteras i byggnadens arkitektur. Allt fler företag vill även att inredningen 

ska visa företagets ursprung och värderingar. Där kan växtligheten vara en viktig del i att uppnå det 

(Plantsinbuildings 2011).  

Redan vid företagets entré ska man som kund eller anställd förstå vilka tjänster, produkter och 

värderingar som företaget står för. Vid ett företag vars varumärke vilar på tradition kan gedigna 

växter och material förstärka den bilden. Ett nyskapande modernt företag kan profileras med 

spännande växter med ett starkt formspråk och kreativa planteringar. Jag tror att en corporate 

garden uppfattas av många som att företaget tänkt på allt in i minsta detalj.   

 

Kostnader för växter inomhus  

 

Kostnaderna för att skapa en inomhusmiljö med växter varierar beroende på växt-, materialval, 

mängden växter och hur utformningen ser ut. I en kampanj om fördelarna med växter i 

kontorsmiljöer som finansierades av EU 2004 gjordes en kalkyl över kostnader för att skapa en grön 

inomhusmiljö. Kalkylen visade på att vid en arbetsplats där de anställda tillbringar en stor del av 

arbetstiden vid bildskärmar ger en investering i växter en vinst som överstiger kostnaden inom ett år. 

I räkneexemplet utgår de från ett företag med 100 bildskärmsarbetare och en minskning av 

sjukfrånvaron med 1 % (Healthygreenatwork 2011). 

Engångsinvestering i 100 växtlådor   15 000 € 

Årliga utgifter (underhåll, skötsel, byte av växter) 6 000 € 

Årlig inkomst 

 -1 % sjukfrånvaro = årslön på  30 000 € 

Avkastning  

Första året    9 000 € 
Följande år    24 000 € 
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Kostnaden för att bygga upp en växtvägg ligger mellan 6 000-10 000 kr per m2 beroende på 

tillverkare och växtval (Dahl 2008). Energikostnaden för belysning till växter varierar. Den kan 

minimeras genom att man i möjligaste mån tar till vara på solljuset, dagsljuset och det reflekterade 

ljuset vid placeringen av växterna. Det kan minska behovet av en artificiell ljuskälla (eFIG 2011). 

 

2.3 Användningen av växter i utformningen av en inomhusmiljö 

Utformning 

 

Vid utformningen av en inomhusmiljö med växter är det viktigt att ha stor växtkunskap och förmåga 

att välja växter som passar och trivs med omgivningens förutsättningar. Faktorer som till exempel 

ljustillgång och temperatur bör tas i beaktande. Även växternas karaktärer i storlek och form är 

viktiga att tänka på för att skapa en hållbar plantering. För att växterna ska trivas bör placeringen och 

utformningen vara anpassad för att tillgodose deras behov av rätt belysning, värme, luftfuktighet, 

bevattning och näringstillförsel. Vid utformningen är det även viktigt att ha kunskap om andra värden 

än det rent estetiska som växterna tillför en inomhusmiljö. Vid placeringen av växterna kan deras 

ljuddämpande egenskaper vara av vikt och även deras förmåga att rena och fukta luften. Det är väl 

känt att gröna miljöer har positiv inverkan på människan i form av bl.a. ökat välbefinnande och 

produktivitet, minskad oro och stress vilket man bör ha i åtanke vid utformningen (Plantsinbuildings 

2011). 

Växter kan vara användbara och kostnadseffektiva redskap för att hjälpa människor att hitta och 

lokalisera sig i en byggnad. I många miljöer behöver flödet av människor styras mot exempelvis 

utgångar, receptioner, hissar, rulltrappor och väntrum. Detta är speciellt viktigt i lokaler med stora, 

öppna ytor som köpcentras, flygplatser, sjukhus och kontor. Växterna erbjuder då en praktisk lösning 

med en levande barriär som vägleder människor dit man önskar. Växter kan även användas som 

visuella ledtrådar som hjälper människor att lokalisera sig. Växter med olika stilar och uttryck kan 

placeras i grupper vid mötesplatser eller intill entréer. Exempelvis palmväxter i ena och fikusväxter i 

den andra änden av ett köpcentrum kan hjälpa människor att hitta. Byggnader kan även delas in i 

zoner med olika typer av växter eller så kan man använda sig av samma växter intill utgångar eller 

rulltrappor för att visa vägen. Växterna syns på långt håll men är ändå subtila inslag i miljön. 

Olikfärgade krukor kan även vara ett sätt att differentiera en plats från en annan. På flygplatser och 

sjukhus behöver människor ofta transportera sig snabbt till rätt plats. Problemet är att dessa miljöer 

ofta är uppbyggda med korridorer och ytor som ser identiska ut. Där kan växter på strategiska platser 

vara användbara. En grupp växter kan till exempel avgränsa ett väntrum och även bidra till att skapa 

en lugnande plats inför ett läkarbesök. Växter som definierar en plats ger också individualitet och 

identitet till platsen (Plantsinbuildings 2011).  

Växternas organiska former är lättare att uppfatta mot byggnaders geometriska former än kantiga 

skyltar och kan därför hjälpa till att tydliggöra exempelvis entréer. Våningsplan i höga hus ser ofta 

identiska ut när man kliver ut från en hiss. Olika växtval eller grupperingar av växter kan underlätta 

orienteringen i ett hus (Plantsinbuildings 2011). 

 Det är viktigt att välja rätt växter och behållare för ändamålet. Växter som är taggiga och spetsiga 

med vassa kanter lämpar sig inte att använda i miljöer med stort genomflöde av människor. 
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Behållarna måste vara robusta, stabila, ta upp liten golvyta och i vissa fall kunna ställas samman och 

bilda en ogenomtränglig vägg (Plantsinbuildings 2011). 

Även de mest genomtänkta och väldesignade byggnader har områden som kan behöva mjukas upp 

som förvaringsutrymmen, pelare och hårdgjorda tomma ytor. Växter i olika storlekar och former ger 

en enkel lösning som både är attraktiv och funktionell. Stora öppna ytor kan kännas själlösa och 

hotfulla. Införsel av naturelement i form av växter ger en naturlig uppdelning av lokalen och ett 

vänligare och mer inbjudande intryck (Plantsinbuildings 2011). 

 

Växtväggar 

 

En växtvägg är helt eller delvis täckt med växtlighet och är antingen byggd som en fristående vägg 

eller som en påbyggnad på en befintlig vägg. Växtväggar gör det möjligt att integrera växter i 

offentliga miljöer som exempelvis kontor och foajéer. De kan etableras på vertikala ytor som väggar, 

receptionsdiskar och pelare (Bild 1,2,3). De kan skräddarsys till platsen vad gäller form, storlek och 

växtval. Växtväggar gör det möjligt att ha stora mängder växter utan att förlora golvyta. Det går att 

kombinera växter som är kraftigt växande och ger en föränderlig vägg eller kombinera växter som 

behåller sitt utseende över tid. Ett droppbevattningssystem och automatisk belysning gör att 

skötselnivån för växtväggar är låg (Greenfortune 2011). 

Det finns en mängd olika utföranden och producenter av växtväggar på marknaden. Alltifrån 

konstruktioner för stora fasader till mindre moduler som gör det möjligt att skapa en egen växtvägg i 

hemmet (Bild 4,5,6).  

 

 

                                                                                

        
               Bild 1      Foto: Greenfortune.com      Bild 2                                 Foto: Greenforune.com 
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      Bild 3                                                               Foto: Verticalgardendesign.com          Bild 4                                                  Foto: Greenworks.se 

 
 

       
                                         Bild 5                              Foto: Gardenbeet.com          Bild 6                           Foto: Gardenbeet.com 

 

Skärmväggar 
 

Skärmväggar med växter finns i dubbelsidiga eller enkla varianter. De fungerar bra som rumsavdelare 
på exempelvis kontor och i väntrum. De har hjul vilket gör att de lätt går att flytta runt dem och 
förändra designen av rummet (Bild 7). Skärmväggar kan vara utrustade med en vattentank och 
automatisk pumpbevattning. Skötseln och underhållet som krävs är att fylla på vatten och näring i 
tanken och ansa växterna. Några gånger per år bör tanken rengöras (Greenworks 2011). 
 
 

 
                                                         Bild 7                                                                                              Foto: Veg Tech AB 
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Lampor 

 

Det finns lampor på marknaden som det går att plantera växter i. Kombinationen av belysning och 

planteringskärl gör att växter kan placeras på platser som inte har tillgång till naturligt dagsljus (Bild 

8). Ett annat exempel är en hängande belysningsglob gjord av plexiglas, med plats för 5-9 växter. 

Växterna kan slingra sig i lampan och hänga ut ur fem öppningar (Bild 9). Som växtsubstrat används 

mineralrik vulkansten som har god absorptionsförmåga vilket gör att växterna bara behöver vattnas 

var tredje vecka (Greenworks 2011) 

 

         
 Bild 8         Foto: Studio shulab.com              Bild 9                           Foto: Greenworks.se 

 

 

Växtgirlanger 

 

Plantwire är en form av växtgirlang som skapats efter inspiration från regnskogens många hängande 

växter (Bild 10). De är användbara i stora utrymmen med högt i tak och kan placeras på platser där 

man annars inte kan ha växtlighet som i t.ex. atrium, stora entréer (Greenfortune 2011). 

 

 
                      Bild 10                                               Foto: Green Fortune.com 
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Planteringskärl 

Planteringskärl för växter inomhus finns i en mängd olika utföranden. Modulkrukor (Bild 11)kan 
kombinera design med funktion och ge en sittplats intill en plantering med växter (Vegtech 2011). 
Det finns krukor som har inbyggd självbevattning där man även enkelt kan tillföra näring (Bild 12). 
Detta minimerar skötseln av växten. Krukor är lätta att flytta runt och gör att man enkelt kan 
förändra rummet. Det går även att använda material som vanligtvis används vid utformningen av 
utemiljöer som exempelvis gabioner i galvaniserat stål (Bild 13)(Gardenbeet 2011). 

 

 

        
               Bild 11                                             Foto: Vegtech AB                           Bild 12                                 Foto: Gardenbeet.com 
 
 
 

 

 
                                                                              Bild 13                                           Foto: Gardenbeet.com 
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3. Diskussion 
 
Det finns många aspekter att ta i beaktande när man skapar en växtmiljö inomhus. Tillgången på ljus 

och mikroklimatet på platsen är viktiga faktorer vid valet av växter. Kunskap om växternas ståndort, 

levnadskrav och skötselbehov krävs för att planteringen ska bli hållbar. För att skapa rätt 

förutsättningar är det viktigt att redan vid planeringsstadiet av nya byggnader också planera för 

gröna miljöer. Detta för att bäst kunna utnyttja växternas förmåga att dämpa ljud, fukta och rena 

luften. Om växtlighet finns med i planeringen på ett tidigt stadium så kan även växternas restorativa 

egenskaper utnyttjas på bästa sätt. 

 
Det är svårt att dra några klara slutsatser över hur växter påverkar inomhusmiljön och människor 

utifrån den begränsade mängd litteratur som jag studerat i detta arbete. Resultatet av flera studier 

visar dock att närvaron av växter inomhus kan reducera stress hos människor, sänka blodtrycket, öka 

produktiviteten och bidra till återhämtning, ökad hälsa och välmående. Detta är viktigt att ta i 

beaktande i många avseenden, dels för arbetsgivare i fråga om att skapa en arbetsplats där anställda 

trivs och mår bra och dels är det viktigt att tänka på vid skapandet av privata hemmiljöer där 

växtlighet kan bidra till att skapa en restorativ plats för avkoppling. Resultatet av detta arbete ihop 

med det faktum att människor spenderar allt mer tid inomhus och att grönområden i städerna 

minskar gör det än viktigare att ha i åtanke att planera in växtlighet vid skapandet av platser där 

många människor vistas varje dag, som exempelvis, receptioner, väntrum, kontor, köpcentrum, 

tågstationer och andra offentliga platser. 

Det är intressant att tidigare studier visar på att växter har en förmåga att bidra till att rena luft, höja 

luftfuktigheten och dämpa ljud. Frågan man ställer sig är hur effektivt det är. Detta är beroende av 

många faktorer som höjd och storlek på rummet, hur många personer som vistas där, hur mycket 

luftburna partiklar det finns i rummet och kanske framförallt hur många växter som placeras i 

lokalen. Fortsatta studier inom området skulle kunna tydliggöra ytterligare och få fram riktlinjer för 

hur man bäst använder växter i dessa syften. 

Inomhusmiljöer ger ofta upphov till besvär som torra slemhinnor, trötthet och huvudvärk. Det är av 

intresse att det i studier har framkommit att dessa besvär kan minska efter att växter placerats ut i 

lokalerna. Växter kan vara ett sätt som man med relativt enkla medel och låga kostnader kan lösa 

problem som orsakas av inomhusmiljön. 

Utöver sin förmåga att påverka miljön och välbefinnandet hos människorna som vistas i en lokal så 

har växterna ett stort estetiskt värde som bidrar positivt till platsen. En vacker och väl utformad 

inomhusmiljö känns inbjudande och tilltalande och det framkommer i studier att dessa miljöer är de 

människor föredrar att vistas i. Växter kan göra ett väntrum mindre skrämmande, en arbetsplats mer 

attraktiv och bidra till att skapa rum och trygghet i stora öppna lokaler. Med en estetisk känsla, 

fantasi och förståelse för faktorer i omgivningen som påverkar växter så finns få begränsningar för 

hur växterna kan användas i formgivningen av gröna inomhusmiljöer. 

För arbetsgivare finns många vinster med växter inomhus. De ökar trivseln och välbefinnandet hos de 

anställda och minskar upplevelsen av stress. De kan bidra till en ekonomisk vinst i form av minskad 

korttidssjukfrånvaro. I studier har produktiviteten hos de anställda visat sig öka, även det bidrar till 

en ekonomisk vinst för arbetsgivaren. Intressant är också att en investering i inomhusväxter kan ge 
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en ekonomisk vinst för företaget redan det första året. Det är ett viktigt faktum som borde väga 

tungt i dessa tider där företag ständigt försöker minska sina kostnader. Affärsidkare har även de 

ekonomisk vinning i att tillföra växtlighet i form av fler kunder och ökad försäljning. Kostnaderna för 

att skapa en miljö med växter inomhus varierar naturligtvis väldigt beroende bland annat på 

utformning och val av material och växter. De övriga vinster som växterna kan medföra bör i sig 

kunna motivera beslutsfattare till att våga investera i ökad växtlighet. 

En spektakulärt utformad växtvägg eller inomhusplantering, corporate garden kan vara ett sätt för 

ett företag att profilera sig och visa en medvetenhet om miljön och sina anställda. Det bidrar även till 

reklam för företaget och bilden av en attraktiv arbetsplats. 

Efter att man skapat en inomhusmiljö med växter är det viktigt att den sköts om på rätt sätt. Detta 

bör man ha i åtanke redan vid anläggandet så att förvaltningskostnaderna finns med i budgeten. 

Målet med växterna är ofta att de ska bidra estetiskt till platsen och även ha en positiv effekt på 

välbefinnandet hos de som vistas där. Om växterna missköts kan intrycket av hängiga, vissna växter 

får motsatt effekt. 

När man använder växter i inomhusmiljöer bör man vara medveten om att de kan orsaka allergiska 

besvär för människor. Det kan vara bra att välja växter som inte har för stark doft eller sprider pollen. 

Ett annat problem som bör tas i beaktande är att jorden kan vara en tillväxtplats för bakterier och 

sporer som även de kan orsaka besvär. 

I denna litteraturstudie har jag tagit upp vad som krävs för att skapa en hållbar inomhusmiljö med 

växter och gett en överskådlig bild av bra växtval, jord, belysning och skötsel som växter inomhus 

kräver. Effekter som växter inomhus har på människor har sammanställts. Jag har även visat på hur 

växter kan användas i utformningen av en inomhusmiljö. Resultatet som framkommer i denna studie 

visar på att tillförseln av växter i en inomhusmiljö är en metod som kan öka hälsan och 

välbefinnandet hos de som vistas där och förbättra miljön i form av luftrening, ökad luftfuktighet och 

dämpning av ljud. Det kan även bidra till ökad trivsel och förbättrad estetik. Vinstmöjligheterna är 

många och kan göras med kostnadseffektiva och resurssnåla insatser. Fortsatta studier inom 

området skulle kunna öka kunskapen om växternas betydelse och vikten av gröna inomhusmiljöer 

ytterligare.  

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Källförteckning 

 

Tryckta källor 

Bringslimark, T. Hartig, T. Patil, G.G. (2009) The psychological benefits of indoor plants: A critical 

review of the experimental litterature, Journal of Environmental Psychology 29, 422-433 

Costa. P, James. R.W.(1995) Constructive use of vegetation in office buildings. Plants for people 

symposium. Haag, Nederländerna 

Dahl, L. (2008) Växtväggar. Examensarbete inom programmet Trädgårdsingenjör – design, LTJ 

fakulteten, SLU Alnarp 

Davis, J.B. (2010) The indoor garden. Organic gardening, vol. 57 issue 1 

Fjeld, T. Veiersted, B. Sandvik, L. Riise, G. Levy, F. (1998) Effekten av gröna inomhusväxter 
på hälsa och obehagssymptom bland kontorsarbetare, Indoor Built Environment 1998;7:204–209 
 
Grahn, P. Stigsdotter, U.A (2003) Landscape planning and stress. Urban forestry & urban greening, 
vol 2, No. 1, 1-18 
 

Louv, R. (2011) The nature principle: Human restoration and the end of nature-deficit disorder. 

Workman Publishing, NY, USA 

Nordh, H. Hartig, T. Hagerhall, C.M. Fry, G. (2009) Components of small urban parks that predict the 

possibility for restoration, No. 9, 225-235 

Smith, A. Pitt, M. (2011) Healthy workplaces: plantscaping for indoor environmental quality. 

Tillgänglig: http://clok.uclan.ac.uk/1629 (2011-11-01) 

Smith, A. Pitt, M. (2009) Sustainable workplaces: improving staff health and well-being using plants. 

Journal of Corporate Real Estate, vol.11 No. 1 

Smith, A. Tucker, M. Pitt, M. (2010) Healthy productive workplaces: towards a case for interior 

plantscaping. Facilities vol. 29 no 5/6 pp 209-223 

Snell, K. (2007) Trädgård som bygger varumärke. Examensarbete inom Trädgårdsmästarprogrammet, 

Högskolan i Gävle. 

Wolverton, B.C. (1996) Renare luft med växter. B. Wahlströms Bokförlag AB 

 

 
 

 

 

http://clok.uclan.ac.uk/1629


22 
 

Nätkällor: 

http://www.astmaoallergiforbundet.se/Page.aspx?catid=167&pageid=271 2011-11-01 

http://www.efig.org.uk 2011-11-14  European Federation of Interior Landscaping Groups 

http://www.greenworks.se 2011-11-01 Företagshemsida 

http://www.gronluft.se 2011-10-20 Hemsida om krukväxters effekt på hälsan 

http://www.greenfortune.com 2011-11-01 Företagshemsida 

http://www.healthygreenatwork.org 2011-11-14 Hemsida för kampanjen: Hälsa, växter och arbete 

http://www.plants-in-buildings.com 2011-11-14 Företagshemsida 

http://www.vaxtinredarna.com 2011-11-14 Företagshemsida 

http://www.vegtech.se 2011-11-01 Företagshemsida 

http://www.verticalgardendesign.com 2011-11-01 Företagshemsida 

 

Bildkällor: 

http://www.gardenbeet.com 2011-11-01 

http://www.greenfortune.com 2011-11-01 

http://www.greenworks.se 2011-11-01 

http://www.shulab.com 2011-11-14 

http://www.vegtech.se 2011-11-01 

http://www.verticalgardendesign 2011-11-01 

 

 

 

 

 

 

http://www.astmaoallergiforbundet.se/Page.aspx?catid=167&pageid=271
http://www.efig.org.uk/
http://www.greenworks.se/
http://www.gronluft.se/
http://www.greenfortune.com/
http://www.healthygreenatwork.org/
http://www.plants-in-buildings.com/
http://www.vaxtinredarna.com/
http://www.vegtech.se/
http://www.verticalgardendesign.com/
http://www.gardenbeet.com/
http://www.greenfortune.com/
http://www.greenworks.se/
http://www.shulab.com/
http://www.vegtech.se/
http://www.verticalgardendesign/

