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Förord
Först vill jag rikta ett tack till Göran Svensson på Växt och Miljödesign som alltid hade
tid för mig trots att han hade så mycket annat att stå i.
Jag skulle också vilja tacka min handledare Britta Teleman som har stöttat mig genom
hela projektet.
Slutligen vill jag även tacka Lars Löfqvist som hittade det här projektet och lät mig ta
mig an det.

Sammanfattning
Det här examensarbetet omfattar en designprocess innehållande, litteraturstudier, intervjuer, observationer, marknadsundersökning, idégenerering, fokusgrupp, utvärdering och kommunikation. Syftet var att vidareutveckla en luftrenare/luftfuktare kallad Airwasher för företaget Växt
och Miljödesign. Växt och Miljödesign är ett litet företag som grundar
sin verksamhet på att hyra ut och underhålla växter till andra företag. De
hyr även ut sin egen uppfinning Airwasher. Airwasher bygger på växters
naturliga luftreningsegenskaper då den med hjälp av en fläkt suger in
luft från rummet och med hjälp av ett rör för den ner till rötterna där en
reningsprocess sker.
Växt och Miljödesign hade inte några önskemål på hur Airwasher skulle
vidareutvecklas utan det var upp till mig att hitta områden med utvecklingspotential. För att identifiera vilka problem som fanns med Airwasher
gjordes intervjuer och observationer ute hos kunder. Det visade sig att
det största problemet var att hitta lämpliga platser för Airwasher eftersom den endast kommer i en golvstående kruka med en diameter på 50
cm.
Efter att problemen var identifierade började en idégenereringsprocess
med målet att hitta lösningar. Alla lösningar som kom fram till en början
skulle inte förbättra produkten nämnvärt men däremot göra den mer
komplicerad. Det var inte önskvärt så jag tog ett steg tillbaka och funderade över det verkliga behovet, vilket var att förse kunderna med frisk
luft.
För att göra det på bästa sätt bestämde jag mig för att fokusera på att
utveckla tjänsten Airwasher, inte produkten. Slutresultatet blev en serie
med tre olika storlekar anpassade efter Växt och Miljödesigns sortiment
av krukor. På så vis skulle man kunna utnyttja alla naturliga platser för
blomkrukor och enkelt få frisk luft över hela kontoret.
För att bestämma ett formspråk för nya Airwasher samlade jag en fokusgrupp där tre värdeord som Airwasher står för diskuterades fram. Orden

som bestämdes var naturlig, diskret och pålitlig. Utifrån dessa följde ett
skissarbete, först på papper sedan i 3-dimensionellt medium. De bästa
idéerna togs ut för att sedan utvärderas mot samma fokusgrupp.
När formen var bestämd valdes lämplig produktionsmetod utifrån Växt
och Miljödesigns förutsättningar, vilket var 3D-skrivning. För att hålla sig
till värdeorden valdes ett träfärgat filament av sågspån och PLA-plast,
vilket passar bra in i krukans naturliga färgpalett.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund
Växt och Miljödesign är ett gävlebaserat företag som grundar sin verksamhet på att hyra ut och underhålla växter till andra företag. Större
delen av deras kunder finns i Gävle men man hittar de även i närliggande
kommuner, till exempel Falun, Sala och Hudiksvall. Vanliga typer av lokaler man hittar deras produkter i är gallerior, butiker, banker, kontor, hotell,
restauranger, gym och bilhallar.
Växt och Miljödesign har inte bara växter i sitt sortiment utan de hyr
även ut fontäner, akvarium och sin egna luftrenare Airwasher, se figur
1. Airwasher är en luftrenare och luftfuktare som placeras i blomkrukor
och använder sig av växternas naturliga förmåga att ta upp koldioxid
och ge ifrån sig syre och vatten. Den fuktar inte bara luften utan tar även
upp skadliga partiklar och bryter ner dem och gör om dem till näring
för växterna. Denna nedbrytningsprocess sker till största del i växternas
rotsystem (NASA,1989). För att exponera rötterna med så mycket luft som
möjligt används en självvattnande kruka med dubbel botten, se figur 2.

Figur 2, Dubbel botten som placeras i
krukor

Figur 1, Airwasher
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I Airwasher finns det en fläkt som suger in luft från sin omgivning och
med hjälp av ett rör för den ner i botten av krukan, se figur 3. När luften
har kommit ner i krukan bryter växternas rötter ner partiklarna som finns
där och använder det som näring. Sedan släpper växten ut ren och syrerik
luft från bladen. Detta gör att luftkvaliteten blir bättre med högre luftfuktighet och färre skadliga partiklar (Sensors & Transducers, 2015), vilket är
värdefullt för företag med undermålig luftkvalitet.
I dagsläget är Airwasher tillverkad av vanliga ventilationsdelar av plåt och
en billigare datorfläkt, se figur 4-6. Den är inte så bra monterad då fläkten
inte är fastskruvad utan bara intryckt i röret. Växt och Miljödesign köper in
varje exemplar för ca 700kr/styck och hyr ut de 300kr/månad.

Figur 4, Fläkt i Airwaher

Figur 3, Illustration för luftflödet i Airwasher
Figur 5, Demonterad Airwasher

Figur 6, Airwasher
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1.2 Problem

1.5 Avgränsningar

Växt och Miljödesign hade inte några önskemål om hur deras Airwasher
skulle vidareutvecklas utan det var upp till mig att hitta områden som
hade utvecklingspotential. För att hitta dessa områden gjordes intervjuer
och observationer hos företag som hyr Airwasher idag. Ett problem som
användarna hade med dagens Airwasher var att hitta en lämplig plats
åt den, detta på grund av sin storlek med en kruka på 50 cm i diameter
och behov av ett eluttag. Ett annat problem vissa användare hade var att
ljudet från fläkten upplevdes som störande.

Växt och Miljödesign är ett litet företag med begränsade resurser, både
ekonomiskt och mängden lagerutrymme de har tillgång till. För att mitt
arbete skulle bli värdefullt för dem behövde jag ta dessa saker i beaktande när produktionsmetod skulle bestämmas. Växt och Miljödesign har
inte plats att ha massa Airwasher på lager så det måste vara en produktion som lämpar sig för små upplagor.

1. 3 Syfte
Syftet med detta examensarbete är att vidareutveckla Airwasher utifrån
Växt och Miljödesigns förutsättningar, för att öka värdet för kunderna.

1.4 Etiska dimensioner och samhällelig relevans
Jag har behandlat alla människor jag har kommit i kontakt med under
detta arbete med respekt. Det har framförallt skett under intervjuer och
där har alltid syftet med intervjun klarlagts innan start. Självklart har ingen tvingats ställa upp. När fotografier har tagits ute på arbetsplatser har
jag alltid frågat om lov innan.
Jag ser en stor samhällelig relevans med detta arbete eftersom det är en
luftrenare/luftfuktare som har vidareutvecklats. Den kommer att höja
luftkvaliteten ute på arbetsplatser vilket kan leda till mer välmående
personal med högre produktivitet och lägre sjukfrånvaro (Condair, 2018).
Eftersom Airwasher använder sig av växter får användarna även ta del av
alla positiva effekter de har. Det finns studier som visar att stressen minskar och produktivitet, kreativitet och koncentrationsförmåga ökar om vi
har växter omkring oss (Larsson, 2011). Det är inte bara bra för de anställdas välmående utan kan även leda till ekonomisk vinning för företag.
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2. Metod
För att på bästa sätt hjälpa Växt och Miljödesign att vidareutveckla sin
Airwasher valde jag att genomföra detta projekt med en designprocess
enligt Cross (2008) modell, se figur 7. Momenten som Cross designprocess innefattar är research, syntes, utvärdering och kommunikation. Jag
lade stor vikt vid researchen eftersom det till en början var oklart för mig
vilka problem som fanns med Airwasher. För att identifiera dessa problem
gjordes intervjuer ute på företag och per telefon. Jag pratade med personer som vistas i lokalerna där Airwasher finns. Jag gjorde också observationer hos företag för att bilda mig en uppfattning om hur miljöerna ser
ut och vart Airwasher är placerade. Utöver denna research gjordes även
litteraturstudier där relevanta områden undersöktes djupare. Exempel på
dessa var hur det går till när växter bryter ner skadliga ämnen och i vilken
del av plantan denna process sker. Jag gjorde också en marknadsundersökning på fläktar.
När slutgiltigt koncept skulle färdigställas använde jag mig av en fokusgrupp (Wikberg, Törlind, Eriksson, 2015) för att bestämma ett formspråk
som passar Airwasher.
När problemen var identifierade började syntesen. Det är momentet
där möjliga lösningar på problemet ska genereras. Jag började med att
skissa på papper och senare i processen övergick jag till 3-dimensionellt
medium. Idéerna utvärderades mot Växt och Miljödesign och nuvarande
användare av Airwasher. Slutligen kommunicerade jag resultatet i form av
denna rapport och en utställning med produkten på Högskolan i Gävle.

Exploration

Generation
iteration

Evaluation

Communication
Figur 7, Designprocess
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3. Genomförande
3.1. Litteraturstudie
Jag började projektet med att bilda mig en uppfattning om vad jag hade
att göra med. Jag läste på om de mest grundläggande områdena för
detta arbete vilka jag tycker var inomhusluften och hur den påverkar
människor, och växters luftrenande egenskaper och hur processen går till.

3.1.1 Inomhusluft
Största delen av luften består av kväve (78,1%) och syre (20,9%). Det finns
också mindre mängder argon och koldioxid (SMHI, 2018). Utöver dessa
ämnen finns det även olika typer av föroreningar i luften. Man kan dela
in dem i två grupper, partiklar och flyktiga ämnen/gaser. Partiklar är fasta
ämnen på upp till en millimeter i storlek. Beroende på sin storlek så flyger
de antingen i luften eller lägger sig på ytor runt om i rummet i form av
damm. De flesta partiklarna man hittar i inomhusmiljö kommer in utifrån
men de uppstår också vid förbränningsprocesser, till exempel när man
röker en cigarett, tänder ett ljus eller använder en gasspis (Folkhälsomyndigheten, 2018).
Den andra typen, flyktiga ämnen/gaser, avges framförallt genom kemiska
eller fysikaliska reaktioner. Det sker bland annat i byggnadsmaterial och
inredning men också i plaster och elektronik. Det är att föredra att ha så
låga halter av dessa ämnen som möjligt i luften annars kan det påverka
vår hälsa negativt (Folkhälsomyndigheten, 2018).
Några exempel på dessa skadliga ämnen är formaldehyd, bensen och texanol. Exponeras man av dessa ämnen kan det bland annat leda till irritation i ögon och luftvägar, astma och ökad risk för cancer (Socialstyrelsen,
2006).
Även luftfuktigheten påverkar vår hälsa. Är det allt för torr luft kan det
leda till irritation i ögon och luftvägar. Luftburna virus har också högre
risk att spridas vid låg luftfuktighet. Har man en relativ luftfuktighet på

mindre än 23 % så är det 71-77% risk att smittas av ett virus. Har man
däremot en relativ luftfuktighet på över 43 % så minskar denna risk till
15-22%. Så med rätt inomhusklimat kan sjukfrånvaron minskas på en arbetsplats och i förlängningen leda till bättre ekonomi och mer välmående
personal (Condair, 2018).

3.1.2 Växters påverkan på luft
Det är allmänt känt att växter tar upp koldioxid och släpper ut syre. Men
det är inte bara koldioxid som växter bryter ner. Enligt en rapport från
National Aeronautics and Space Administration (NASA, 1989) så bryter
växter även ner partiklar och flyktiga ämnen/gaser som kan finnas i luften. (NASA, 1989) gjorde tester på kemikalierna bensen, trikloretylen och
formaldehyd. Det visade sig att växter har goda egenskaper att bryta ner
dessa ämnen och större delen av denna process sker i rotsystemet.
Liknande studie är publicerad av (Sensors & Transducers, 2015) där de
använde en växtvägg med fläktar och genomförde mätningar på luften.
De kunde konstatera att hastigheten växterna bröt ner formaldehyd och
partiklar från aska ökade ju högre effekt fläktarna hade. I samtal med
Växt och Miljödesigns VD Göran Svensson har jag dock fått lära mig att
det finns en gräns för hur mycket drag växterna står ut med. Är det allt
för hög vind stressas växterna vilket gör att de inte mår bra. Det leder till
att ämnesomsättningen sänks och därmed även växternas luftrenande
egenskaper.
De växter som har bäst egenskaper att rena luften är gröna växter med
stora blad. Generellt sett har växter som kräver mycket vatten bättre luftrenande egenskaper än de som kräver mindre. Några exempel på dessa
är dracena, fikus, silverkalla, fredskalla, palmaralia och garderobsblomma
(Blomsterlandet), se figur 8.

5

3.2 Intervjuer och observationer

Dracena

Fredskalla

Palmaralia
Figur 8, Växter med luftrenande egenskaper

Fiolfikus

Efter att ha gjort en viss research och bildat mig en uppfattning om
kontexten var det dags att identifiera problem som fanns med Airwasher.
För att göra det så vände jag mig till den grupp som har upplevt Airwasher mest, nämligen användarna. Jag bad om att få besöka några företag
som hyr Airwasher idag och utföra intervjuerna där att för att också se hur
deras lokaler ser ut. Jag besökte fem olika företag som använder Airwasher och intervjuade 2-4 personer vid varje tillfälle. Vid ett tillfälle var det
inte möjligt att besöka företaget så då utfördes intervjun per telefon. Jag
förberedde ett frågeformulär men det var inget jag följde slaviskt. Det
blev mer ostrukturerade intervjuer där jag tog mig tid att ställa följdfrågor
och lyssna på deras tankar.

Garderobsblomma

Silverkalla
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Frågor till användare
Bakgrund
•
•
•
•
•
•

Vad hyr ni från växt och miljödesign?
Varför hyr ni de sakerna?
Vem tog beslutet att hyra airwasher?
Varför hyr ni airwasher?
Vart har ni airwasher? vilket/vilka typer av rum?
Hur många airwasher har ni?

Användning
•
•
•
•

Vilka vistas i rummet/rummen där airwasher finns?
Tänker ni på att ni har en airwasher?
Hur upplever ni airwasher? Är det skillnad på luften?
Har ni upplevt några problem med Airwasher?

Utseende
•
•
•
•

Vad får du för intryck av dagens airwasher?
Skulle du vilja slippa se airwasher?
Skulle du vilja ändra utseende på airwasher? Färg, form, material?
Vill ni ha airwasher i en annan kruka? Fler valmöjligheter

•

Övriga tankar eller reflektioner?

3.2.1 Resultat från intervjuer och observationer
Idag finns alla Airwasher på arbetsplatser. Det är både små och stora företag som hyr den. Vissa hyr en enstaka och andra upp till 16 stycken. De
flesta kunderna hyr också andra växter från Växt och Miljödesign.
Den största anledningen till att de har valt att hyra Airwasher var att någon eller några på kontoret upplevde problem med irriterande ögon eller
luftvägar, troligen på grund av för torr luft. Efter att de började använda
Airwasher upplevde de flesta att luften blev bättre, men det fanns även
de som inte hade märkt någon större skillnad. Två av företagen jag pratade med hade utfört mätningar på luftfuktigheten och den hade ökat med
några procentenheter efter att de började använda Airwasher.
De olika typer av rum jag hittade Airwasher i var framförallt öppna kontorslandskap, egna kontor och konferensrum, se figur 9-12.
När det gällde utseendet på Airwasher hade inte användarna mycket tankar. De flesta hade inte reflekterat över hur den ser ut. I många fall göms
Airwasher ganska effektivt bland bladen i krukan. Men när jag väl bad
dem att titta närmare på den och säga vad de tyckte om utseendet så var
det inte så positiva reaktioner. Många tyckte att den var ganska ful.
När vi började prata om olika problem de hade upplevt så var det framförallt två saker som stack ut, den är svårplacerad och den låter för mycket.
Det var inte alla som tyckte att ljudet var störande men hos ett företag
hade de varit tvungna att ha den avstängd under perioder för att de inte
orkade höra den.
Eftersom krukan de använder till Airwasher har en diameter på 50 cm
och är väldigt tung står den uteslutande på golv. Airwasher kräver också
strömförsörjning för att driva fläkten. Dessa saker i kombination gör att
platserna den kan stå på är begränsade. Ett företag hade varit tvunget att
dra om elen och lägga till fler eluttag. Ett annat hade behövt möblera om.
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Figur 9, Airwasher i konferensrum

Figur 10, Airwasher i öppet kontor

Figur 11, Airwasher i eget kontor

Figur 12, Airwasher i öppet kontor
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3.3 Idégenerering
Efter att ha genomfört intervjuer och observationer ute hos företagen så
hade jag identifiera två problem som jag valde att fokusera på. Jag ville
underlätta placeringen av den så att kunder slipper möblera om eller dra
om elen. Jag ville också få ner ljudnivån så att även de känsligaste inte
upplevde den som störande. Utöver dessa problem hade jag hela tiden
som mål att även öka det estetiska värdet i produkten. Jag började skissa
på olika varianter av Airwasher som skulle kunna lösa dessa problem. Till
en början försökte jag att inte begränsa mina idéer till saker jag visste var
genomförbara utan höll det öppet för att vid ett senare tillfälle utvärdera
dem.

3.3.1 Placeringsproblemet
Eftersom kunderna ofta hade problem med att hitta lämpliga platser
för Airwasher så ville jag hitta en lösning på det. En av mina första idéer
var att göra en trådlös Airwasher som skulle gå på batteri. Tanken var att
personalen som sköter om och vattnar växterna skulle byta batteri när de
är ute på sina rundor. Eftersom Växt och Miljödesign enkom använder sig
av självvattnande blomkrukor behöver de bara vattna var tredje vecka.
Att driva en 12V fläkt i tre veckor skulle kräva ett rejält batteri som inte var
rimligt, varken prismässigt eller storleksmässigt, så den idén var lätt att
skrota.
Jag spånade vidare på olika möjliga lösningar och tänkte att ett alternativ
skulle kunna vara att använda Airwasher i olika typer av krukor. Om det
skulle gå att lösa på ett smidigt sätt skulle det vara en stor fördel. Kunde
man till exempel använda en mindre kruka skulle det naturligtvis finnas fler ställen den fick plats på. Jag hade några idéer på hur man skulle
kunna lösa detta. En idé, se figur 13, var att man skulle ha en säck i botten
som skulle fungera som den dubbelbotten som krävs för att exponera
rötterna för så mycket luft som möjligt. Då skulle man slippa ha en självvattnande kruka och den skulle också passa lite olika storlekar och former.

Figur 13, Skiss säckidé
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En annan idé var att ha en följsam dubbelbotten av något slag, se figur
14. Den skulle, precis som säckidén, vara applicerbar i olika typer av krukor och på så vis underlätta placeringen.
En tredje idé på samma spår var att man skulle 3D-skriva alla delar, anpassade efter den kruka man väljer att använda och på så vis ha fler valmöjligheter, se figur 15.
Ingen av dessa idéer kändes dock självklar och jag kunde se brister hos
alla. Om man använder sig av en mindre kruka blir det också mindre
växter. Och mindre växter klarar inte av lika mycket luft vilket betyder att
man måste ha möjlighet att ställa in fläktstyrkan. Det är möjligt att ordna
men det krävs fler komponenter vilket leder till högre pris och svårare
montering.
Jag hade svårt att komma på idéer som skulle lösa problemet på ett bra
sätt och valde att lägga placeringsproblemet åt sidan och istället fokusera
på ljudproblemet ett tag.
Figur 14, Skiss följsam botten

Figur 15, Skiss 3D-skrivning
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3.3.2 Ljudproblemet
Ljudet som vissa användare upplever som störande kom från att fläkten
arbetar. Jag gjorde en marknadsundersökning för att ta reda på om det
fanns något bättre alternativ än en datorfläkt. Jag tittade på bland annat
badrumsfläktar och andra ventilationsalternativ men insåg snabbt att
datorfläktar både är billigare och tystare.
Jag började istället tänka på hur man skulle kunna isolera ljudet på bästa
sätt. Det alternativet jag såg framför mig var att använda krukan som ljudisolering. Jag skissade några möjliga lösningar på detta, se figur 16-17.
Efter att ha granskat mina skisser med kritiska ögon och vägt för och
nackdelar kunde jag konstatera att ingen av dessa idéer var bra nog för
ett slutgiltigt koncept. Även om dessa lösningar skulle vara tysta så såg
jag för mycket problem med dem. En datorfläkt går inte för evigt och
kommer det in smuts i den kan den börja låta mer än den ska. Då behöver fläkten bytas och man skulle behöva rensa krukan på all dess innehåll,
vilket är ett moment jag helst undviker.
De andra alternativen jag kunde komma på, se figur 18-19, med någon
typ av extra tillsats såg jag också stora problem med. Även om man skulle
lyckas genomföra dem så skulle det krävas att man modifierar krukan
eller producerar krukor anpassade för just Airwasher. Det skulle vara för
tidskrävande eller för dyrt.

Figur 16, Flera insug

Figur 17, Fläkt nere
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3.3.3 Nytt angreppssätt

Figur 18, Skiss Tyg

Figur 19, Skiss Extra tillsats

Jag gick in i detta projekt med inställningen av att det skulle vara relativt
enkelt att vidareutveckla en så pass simpel produkt som Airwasher. Den
består ju bara av ett skyddande hölje med luftgenomsläpp, en datorfläkt
och ett rör. Jag insåg dock ganska snart att alla möjliga lösningar jag kunde tänka på inte skulle förbättra produkten nämnvärt men däremot göra
den mer komplicerad att tillverka och mycket dyrare. Jag hade fastnat
och kände att jag behövde hitta på något annat.
Jag tog ett steg tillbaka och funderade över vad det egentliga behovet är
för användarna. De upplever dålig luft på sin arbetsplats och har valt att
hyra frisk luft av Växt och Miljödesign. Hur Växt och Miljödesign tillhandahåller denna friska luft spelar egentligen mindre roll. När jag började
tänka i dessa banor insåg jag att det inte är produkten Airwasher jag ska
vidareutveckla utan det är tjänsten Airwasher. När väl den insikten hade
slagit mig kom idén till mig ganska snart, se figur 20.
Airwasher ska vara en dynamisk luftreningstjänst som enkelt går att anpassa efter alla typer av kontorsmiljöer. Den ska komma i olika storlekar
så att alla naturliga platser för blomkrukor skulle kunna utnyttjas. Den
minsta varianten skulle till exempel kunna placeras på ett skrivbord eller
i en hylla. Eftersom det inte behövs lika effektiv fläkt i den minsta som
i den största skulle ljudvolymen automatiskt sänkas. Är det någon som
upplever ljudet som störande skulle man kunna använda flera små eller
möjligtvis ställa en stor en bit ifrån skrivbordet och komplettera med en
mindre på skrivbordet. Ju mer jag analyserade detta koncept insåg jag att
detta skulle kunna vara den slutgiltiga lösningen. Jag tog med denna idé
till Växt och Miljödesign och användarna för utvärdering och reaktionerna
var positiva. Jag valde att vidareutveckla detta koncept.
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Figur 20, Skiss tjänst
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3.4 Vidareutveckling av koncept

3.4.2 Fläktar

3.4.1 Antal och storlekar

Jag gjorde en marknadsundersökning för att ta reda på vilket de bästa
fläktalternativet skulle vara. Jag behövde tre olika fläktar med en effekt på
ungefär 40 m3/h, 70 m3/h och 100 m3/h. Utöver rätt effekt ville jag ha så
tysta och prisvärda fläktar som möjligt.
De bästa alternativen jag hittade var av märket Noctua och de är väldigt
tysta för effekten de har, se figur 21.

Efter att ha bestämt mig för att göra flera storlekar på Airwasher behövde
jag ta reda på vilka begränsningar jag hade där. Jag pratade med Göran
Svensson, VD på Växt och miljödesign för att höra hur stor respektive hur
liten man skulle kunna göra Airwasher och fortfarande ha bra effekt men
inte stressa växterna. Det som framgick var att växterna som används till
dagens Airwasher har större kapacitet än som utnyttjas så man skulle
kunna göra den största varianten effektivare än idag. Fläkten som används idag har en kapacitet på 80 m3/h och den kan bytas ut till en fläkt
med 100 m3/h. När vi pratade om hur små krukor man kan använda så
finns det inte direkt några begränsningar. Ju mindre växter man använder
desto sämre blir effekten. Så frågan blir hur litet det är värt att gå. Växt
och Miljödesigns VD, Göran Svensson, tyckte inte att man skulle använda
en mindre kruka än 35 cm i diameter för då skulle effekten bli för liten.
På den storleken av kruka skulle man behöva en fläktkapacitet på ca 40
m3/h.
Efter att ha fastställt att den största krukan jag ska använda är 50 cm i
diameter och den minsta 35 cm i diameter tittade jag på Växt och Miljödesigns sortiment av krukor och såg att de hade en storlek där emellan,
på 43 cm i diameter. Det naturliga antalet storlekar på Airwasher blir
därför tre. Detta på grund av att jag vill ge kunderna så många alternativ
på kruka som möjligt för att underlätta placering. För krukan på 43 cm i
diameter skulle en lämplig fläkt vara ca 70 m3/h.

Mått: 80x80x25mm
Effekt: 36 m3/h
Ljudnivå: 9,1 dBA

Mått: 92x92x25mm
Effekt: 65 m3/h
Ljudnivå: 17,6 dBA

Mått: 120x120x25mm
Effekt: 100 m3/h
Ljudnivå: 18,1 dBA

Figur 21, Fläktar
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3.4.3 Fokusgrupp - Form
För att bestämma ett formspråk för Airwasher samlade jag en fokusgrupp
(Wikberg, Törlind, Eriksson, 2015). Fokusgruppen bestod av mig själv
och fyra stycken industridesignstudenter som kände till bakgrunden till
projektet. Målet med den var att ta fram värdeord som Airwasher skulle
kommunicera. Dessa värdeord kom senare att omvandlas till en moodboard (Wikberg, Törlind, Eriksson, 2015) som var utgångspunkten i formarbetet. Vi utgick från Airwashers funktioner och diskuterade hur man kan
förstärka dem.
Alla inblandade var överens om att det trevligaste med att ha en Airwasher var växterna man får på köpet. De tyckte att det var dem som skulle
hamna i fokus och ta mest plats. Hur själva Airwasher såg ut spelade inte
så stor roll, huvudsaken var att den gör sitt jobb. Samma sak framgick
även under mina intervjuer hos företagen. Eftersom dessa åsikter kom
upp flera gånger under projektet så bestämde vi att det måste vara en del
av formen. Vi kom överens om att Airwasher skulle smälta in i växtarrangemanget och inte ta för mycket plats. Orden som fick representera detta
var diskret och naturlig.
Vissa som medverkade i fokusgruppen var osäkra på hur Airwasher fungerar och att den faktiskt fungerar. Har man inte upplevt Airwasher kan jag
förstå att man kan se på den med viss skepsis. Det vill man såklart undvika. Därför blev det sista ordet pålitlig. De tre ord vi kom överens om var
alltså diskret, naturlig och pålitlig och utifrån dessa gjorde jag en moodboard, se figur 22.

Figur 22, Moodboard
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3.4.4 Skiss - Form
När moodboarden var klar använde jag den som inspiration och började
skissa möjliga former med papper och penna, se figur. Utöver moodboarden behövde jag även förhålla mig till de komponenter och funktioner
som Airwasher kräver. Det är fläkt och ett skyddande hölje som släpper
igenom luft. Det ska även till ett uttag för strömförsörjning.
Efter att ha skissat på papper, se figur 23-24, och kommit upp med några
förslag som skulle kunna fungera så gick jag över till att skissa 3-dimensionellt, se figur 25.
För att utvärdera formerna samlade jag fokusgruppen igen och de fick
rösta på vilken form som bäst representerade värdeorden.
Den slutgiltiga formen som valdes är ett pålitligt rätblock med rundade
hörn för att följa fläktens så bra som möjligt och inte bli större än nödvändigt, därmed också diskret. Luftintagen är inspirerade av blad för att
få ett naturligt uttryck och påminna om samspelet mellan Airwasher och
växterna.
Figur 24, Skiss form

Figur 25, 3D-skiss form
Figur 23, Skiss form
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3.4.5 Material och produktion
När formen var bestämd skulle produktionsmetod bestämmas. Eftersom
det var uteslutet att formspruta eller formpressa Airwasher på grund av
Växt och Miljödesigns resursmässiga begränsningar, i form av lagerutrymme och ekonomi, så blev det självklara valet att 3D-skriva produkten.
Jag såg möjligheten att förstärka mina värdeord med rätt val av färg och
material. Eftersom vanliga plastfilament framförallt inte skulle kommunicera värdeordet naturlig så valde jag att använda ett WPC-filament istället, se figur 26. WPC står för wood-plastic-composite och är ett filament
som består av ca 30% sågspån, PLA-plast och en liten del tillsatser. Det
filamentet är träfärgat och skulle passa bra in i krukans innehåll som går i
naturens färger.
Eftersom fläkten ska monteras i Airwasher valde jag att göra den i två delar så man enkelt kommer åt inuti, se figur 27. Delningslinjen ligger precis
ovanför fläkten för lättast möjliga montering.
Jag gjorde också justeringar på formen för att den skulle lämpa sig för
3D-skrivning. En 3D-skrivare börjar i botten och bygger upp modellen
lager för lager med hjälp av ett munstycke. Om man har vinklar som
överstiger ca 50 grader är skrivaren tvungen att bygga stödmaterial så att
modellen inte rasar ihop. Eftersom det tar extra tid och material ville jag
undvika det i så stor utsträckning som möjligt. De bladformade luftintagen är inte bara estetiska utan kan även skrivas utan stödmaterial. Om
hålen varit runda eller fyrkantiga hade vinkeln överstigit 50 grader på
toppen vilket hade krävt stödmaterial.
Jag valde att inte ha några luftintag på ”taket” eftersom det skulle finnas
en riskt att vissnande blad och annat ramlade ner i fläkten och förstörde
den.
Överdelen skrivs ut upp och ner för att även där undvika stödmaterial, se
figur 27. Hade man skrivit den från andra hållet hade det behövts stöd för
taket men nu börjar skrivaren med det och det ligger stadigt på bottenplattan.
Övergången på underdelen mellan den fyrkantiga delen med fläkten till

Figur 26, Filament av sågspån och plast

Överdel upp och ner
Underdel

Figur 27, Airwasher CAD-modell
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den runda delen som går ner i röret är även den anpassad så att vinklarna
inte överstiger 50 grader, se figur 28. Lutningen på den delen gör även att
luftflödet blir bra. Hade det varit en skarp kant där hade luftflödet stoppats vilket inte är önskvärt.
Hål för skruvarna är med i modellen och anpassade för de valda fläktarna
så att de enkelt kan skruvas fast, se figur 28. I och med att fläkten skruvas
fast ordentligt och är av bättre kvalitet än tidigare har ljudnivån sänkts
avsevärt. Gamla Airwasher hade en ljudnivå på 49 dBA. Den lilla och den
mellersta har en ljudnivå på 32 respektive 36 dBA.
Hålet för strömförsörjningen har jag valt att lägga under fläkten så att det
kommer så längt ner som möjligt. Detta för att gömma sladden och inte
förstöra det estetiska uttrycket. Detta hål var jag tvungen att göra runt för
att anpassa det efter elektroniken som finns på marknaden. Detta ställe
är det enda som kräver stödmaterial men jag kunde inte komma runt det
på något sätt. Eftersom det bara är ett litet ställe fick det gå även om jag
hade som mål att undvika det helt.
De båda delarna sitter ihop utan lim eller skruvar. Eftersom Airwasher
inte utsätts för några krafter valde jag att göra monteringen så enkel som
möjligt och dra in en kant på överdelen så att man bara kan trycka ner
den och den sitter.
Mängden material som går för att skriva ut Airwasher är 130 g för den
minsta, 170 g för mellersta och 210 g för den största. Ett kilo av filamentet jag valt kostar ca 470 kr. Det betyder att materialet för en liten skulle
kosta 62 kr, mellan 80 kr och stor 100 kr.
Fläktarna som sitter i Airwasher är inte de billigaste men är av hög kvalitet och väldigt tystgående. Priset för dem ligger på 120-140 kr. Kabeln
och komponeterna som krävs för att köra en datorfläkt från vägguttaget
kostar ca 100 kr.
Det totala priset för att producera en Airwasher av denna modell skulle
hamna på ca 300 kr för en liten, 320 kr för en mellan och 340 kr för en stor.
Det är mindre än hälften av vad Växt och Miljödesign köper in den gamla
Airwasher för.
Det förutsätter att man har en 3D-skrivare. En 3D-skrivare som skriver ut
dessa små saker kostar mellan 5000-10 000 kr.

Luftintag

Kant för ihopsättning

Fläkt

Skruvhål

Lutning mindre än
50 grader

Figur 28, CAD-modell, sprängskiss

Strömförsörjning
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4. Resultat och diskussion
Syftet med detta examensarbete var att vidareutveckla Airwasher utifrån
Växt och Miljödesigns förutsättningar, för att öka värdet för kunderna.
Det blev ett lite annorlunda resultat än vad jag hade väntat mig. När det
startade trodde jag att fokus skulle ligga på att utveckla produkten Airwasher, men det blev inte riktigt så. Det slutade istället med att tjänsten
Airwasher utvecklades för att bli mer anpassningsbar för kunder.
Konceptet består av tre olika storlekar på Airwasher som är anpassade efter Växt och Miljödesigns sortiment av krukor. Tack vare tre olika storlekar
kan fler naturliga platser för blomkrukor användas och man kan enklare
få en bra spridning och på så sätt få frisk luft över hela kontoret.
Varje enskild Airwasher består av ett skyddande hölje i två delar med
luftintag i toppen, en fläkt och uttag för strömförsörjning, se figur 29.
För att hålla nere produktionskostnader och krav på lagerutrymme ska
Airwasher 3D-skrivas. För att smälta in i blomkrukan och föra tankarna till
den organiska nedbrytningsprocessen av föroreningar ska ett filament av
sågspån och plast användas. Detta material är också bra från en hållbarhetsmässig aspekt då det till stor del består av restprodukter från skogsindustrin. Luftintagets former är inspirerade av blad för att även där anspela
på samarbetet mellan Airwasher och växterna, se figur 30.
Den fyrkantiga formen valdes för att anpassa Airwasher efter fläkten och
på så vis hålla nere ytan den tar upp i krukan och för att den känns hållbar
och pålitlig.
Jag valde att ha det skyddande höljet i två delar för att underlätta monteringen så mycket som möjligt. Delningslinjen har jag lagt precis ovanför
fläkten så att man enkelt kan komma åt att skruva fast den. Eftersom Airwasher inte utsätts för några krafter har jag valt att inte ha några skruvar
eller lim mellan de två delarna. De är anpassade så att man bara behöver
trycka på den övre delen så sitter den.
Jag försökte hålla nere antalet olika material och komponenter så mycket
som möjligt. Jag ville ha en enkel demontering så att man byta ut defekta

Figur 29, 3D-utskriven Airwasher med avplockad topp

Figur 30, 3D-utskriven Airwasher
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delar eller sopsortera den på rätt sätt. Detta för att få en hållbar produkt
utifrån en miljömässig synvinkel.
Uttag för strömförsörjning sitter längst ner så att sladden syns så lite som
möjligt och inte fastnar i bladverket.
Under detta arbete har jag inte haft möjligheten att utföra några tester på
luften för att få siffror på hur effektiv Airwasher egentligen är. Jag har inte
några tvivel på att den fungerar, i alla fall inte den stora. En sådan hade vi
i klassrummet under arbetets gång och jag och många av mina klasskamrater upplevde stor förbättring på luften. Det hade dock varit intressant
att se vad som ändrades i luften. Om det bara var luftfuktigheten eller om
det fanns mycket partiklar som filtrerades bort. Jag hade gärna testat att
använda en ännu mindre kruka än 35 cm i diameter också. Växt och Miljödesign har en kruka som är 27 cm i diameter i deras sortiment. Det hade
varit intressant att se vad effekten blev om man använde sig av en sådan.
Detta koncept öppnar upp nya möjligheter för kunderna att anpassa sitt
luftreningssystem efter deras unika behov. I och med de olika storlekarna
kan nya platser för Airwasher utnyttjas, se figur 31-34, och alla på arbetsplatsen får ta den av frisk luft och de fina växtarrangemangen.

Figur 31, Airwasher
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Figur 32, Liten Airwasher på ny plats

Figur 33, Airwasher närbild

Figur 34, Stor Airwasher
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