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”En portion fantasi, 
en dos inspiration, 
ett matt kunskap 
och en nypa omvardnad 
är allt som krävs för 
att skänka din balkong 
och dig själv ett nytt liv” 
Citat ur boken På balkongen – Daglig njutning 
av Chatarina Sayah & Brittmarie Georgsson 2003, s 5.
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FÖRORD balkongen i staden

Detta är ett examensarbete inom landskapsarkitekt-
programmet med inriktningen landskapsarkitektur vid 
Sveriges Lantbruksuniversitet, Alnarp. Utbildningen 
är femårig och omfattar 300hp. Examensarbetet är 
skrivet på avancerad nivå och omfattar 30hp. Arbetet 
har pågått från maj 2010 till och med september 2011. 
Examensarbetet är gjort i samarbete med JM AB och 
inkluderar även en broschyr – Balkongguide – till för 
JMs kunder som köper lägenhet med tillhörande 
balkong.1

Vi vill tacka JM AB i Stockholm, genom Sara Sandblom, 
för att ha väckt ett intresse hos oss för balkongen 
i staden. Sara har även bidragit med engagemang, 
inspiration och information som gjort samarbetet 
med JM möjligt. Vi vill också tacka Pella Hedeby, 
inredningsarkitekt på JM, som med sin smittande 
entusiasm och arbete med JMs olika inredningsstilar, 
hjälpt oss utveckla vårt balkongtänkande under vårt 
samarbete med JM.   

Ett stort tack till vår handledare Karin Svensson, SLU 
Alnarp, för hennes goda hjälp med att finslipa våra 
vida tankar och idéer. Vi vill även rikta ett stort tack 
till Eva Gustavsson, SLU Alnarp, som generöst delat 
med sig av sina erfarenheter och material samt hjälp 
1 Se bilaga 1.

oss att styra vårt examensarbete i rätt riktning. Eva 
gav oss även möjligheten att ställa ut delar av vårt 
examensarbete på Form Design Center den 26 maj till 
och med den 12 juni 2011.

Våra största och mest kärleksfulla tack till Hampus 
och Fredrik som under hela vår utbildning varit 
ovärderliga stöttepelare i allt vi tagit oss för. 

Slutligen vill vi tacka varandra för ännu ett gott 
samarbete. Genom kompletterande kunskap, erfaren-
heter och egenskaper har vi stöttat och väglett 
varandra från början till slut. Engagerade, trötta, pigga, 
glada, arga, stressade, beslutsamma och förvirrade har 
vi tillsammans mött motgångar såväl som medgångar 
och samlat minnen för livet! 

Malmö, september 2011

HANNA AHLSTRÖM         EMELIE KJELLBERG

Detta examensarbete initierades av att vi våren 2010 deltog i en balkongtävling anordnad 
av JM AB. Vår medverkan i tävlingen väckte vår fascination för det stora intresse och 
behov som finns kring utformningen av balkongen i staden samt dess betydelse för 
ekologi, ekonomi och människa i staden. Då odling i staden dessutom börjar bli allt mer 
aktuellt, både inom arkitektbranschen och hos privata stadsbor, fann vi det givande att 
uppmärksamma, informera och inspirera till förändring av synen på balkongen i staden 
genom detta examensarbete. 

förord 



ABSTRACT the city balcony

abstract

The city balcony – What do we really know about it? 

That we know too little about the city balcony 
is shown, among other things, by the fact that the 
Swedish balcony is not being used to the extent as 
it has the potential to do. Many city residents feel 
insecure and unfamiliar with the balcony and its 
ability to be formed towards their various interests, 
activities, needs, preferences, styles and views. In 
order to turn the resident’s uncertainty to joy 
and commitment for how the city balcony can be 
designed and used, the city residents need access 
to both information and inspiration concerning the 
balcony’s historical development, different values and 
qualities as well as future opportunities.

The balcony may be of great significance for the 
city resident’s health and wellbeing by being a lush 
green activity, experience and view. Likewise green 
balconies affect the city’s ecology and climate by 
contributing with a great variation of species, lower 
urban temperatures, increased humidity, better 
air quality and reduced noise in the city. A well-
designed balcony also has a huge positive impact 
on both the apartment’s economic value as well as 
the resident’s sentimental value, since it affects the 
entire apartment’s appearance and attractiveness 
more than an empty or unplanned balcony. Therefore, 
it is important to pay attention to the balcony as a 
significant element in the city.

The question is whether it is the landscape architect’s 
responsibility to consider the importance of the 
balcony as an important element in the city? Is it 
instead the architect, author, TV hostess, journalist or 
someone else’s responsibility to impart knowledge 

and inspiration about the design and use of the city 
balcony? But who better than the landscape architect 
possess the knowledge and know the importance 
of greenery in the city? Landscape architects are 
involved, along with many other professions, in 
adding greenery to cities in different ways. For 
example by green architecture or various types of 
small-scale urban farming. However, the city balcony 
is not something that any professional will take 
responsibility for.

By appealing to city residents in order to deliver 
knowledge and inspiration concerning the balcony in 
the city, the hope is to influence the city residents to 
design and use their balcony to a greater extent and 
as the asset it actually is – a valuable extension of the 
private home. The thesis The city balcony is thus an 
attempt to gather inspiration and knowledge about 
the subject, accessible in one place.

One way to reach out to the Swedish city residents 
with the collected knowledge and inspiration 
concerning the city balcony was to develop a useful 
brochure in collaboration with JM AB. The brochure 
is directed to JM’s customers who is purchasing 
apartments with associated balconies and includes 
information, inspiration and concrete balcony 
proposals. In this way, there is a greater opportunity 
to realize a more varied and verdant city without 
much interventions or expenses, which affects urban 
life in several ways. City dwellers are, after all, those 
who are living in, developing and realizing the city.

KEYWORDS: balcony, city, urban farming, 
JM AB, city residents, pots, non-formaledu-
cation,apartment,landscape architecture.



SAMMANDRAG balkongen i staden

Balkongen i staden – Vad vet vi egentligen om den? 

Att vi vet för lite om balkongen i staden visar sig bland 
annat genom att den svenska balkongen inte används 
i den utsträckning den har potential att göra. Många 
stadsbor känner sig osäkra och främmande inför 
balkongen och dess förmåga att formas utefter deras 
olika intressen, aktiviteter, behov, önskemål, stilar och 
utsikter. För att kunna vända stadsbornas osäkerhet 
till glädje och engagemang inför hur balkongen i staden 
kan utformas och användas behöver stadsborna få 
tillgång till såväl information som inspiration rörande 
balkongens historiska utveckling, olika värden och 
kvaliteter samt framtida möjligheter. 

Balkongen kan ha stor betydelse för stadsbons hälsa 
och välmående genom att vara en grönskande aktivitet, 
upplevelse och utsikt. Likaså påverkar grönskande 
balkonger stadens ekologi och klimat genom att 
bidra med stor artvariation, en lägre stadstemperatur, 
ökad luftfuktighet, förbättrad luftkvalitet och minskad 
ljudnivå i staden. En välplanerad balkong har dessutom 
stor positiv inverkan på såväl bostadens ekonomiska 
värde som på de boendes affektionsvärde, då den 
påverkar hela lägenhetens intryck och attraktivitet 
mer än en tom eller oplanerad balkong. Det är 
därför viktigt att uppmärksamma balkongen som ett 
betydelsefullt element i staden.

Frågan är om det är landskapsarkitektens ansvar 
att uppmärksamma balkongens betydelse som ett 
viktigt element i staden? Är det istället arkitektens, 
författarens, programledarens, journalistens eller 
någon annans ansvar att förmedla kunskap samt 
inspiration kring utformning och användning 
av balkongen i staden? Men vem bättre än 

sammandrag

landskapsarkitekten besitter dock kunskapen 
och känner till betydelsen av grönska i staden? 
Landskapsarkitekter engagerar sig, tillsammans med 
många andra professioner, i att få in grönska i städerna 
på olika sätt. Till exempel genom grön arkitektur 
eller olika typer av småskalig stadsodling. Balkongen 
i staden är dock inte något som någon profession tar 
till sig som sitt ansvarsområde. 

Genom att vända sig till stadsbor för att förmedla 
kunskap och inspiration kring balkongen i staden är 
förhoppningen att kunna påverka stadsbor till att börja 
utforma och använda sin balkong i större utsträckning 
som den tillgång den faktiskt är – en värdefull 
förlängning av det privata hemmet. Examensarbetet 
Balkongen i staden är således ett försök till att samla 
inspiration och kunskap om ämnet, lättillgängligt på 
ett och samma ställe. 

Ett sätt att nå ut till svenska stadsbor med den 
samlade kunskapen och inspirationen kring balkongen 
i staden var att utforma en användbar broschyr 
i samarbete med JM AB. Broschyren är till för JMs 
kunder som köper lägenhet med tillhörande balkong 
och innehåller information, inspiration samt konkreta 
balkongförslag. På så sätt finns en större möjlighet till 
att förverkliga en mer variationsrik och grönskade 
stad utan större ingrepp eller kostnader, vilket 
påverkar stadslivet på flera olika sätt. Stadsborna är 
trots allt de som i slutändan lever i, utvecklar och 
förverkligar staden. 

NYCKELORD: balkong, stad, stadsodling, 
JM AB, stadsbor, odlingskärl, folkbildning, 
lägenhet, landskapsarkitektur.
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KAPITEL 1 inledning13

1.1 BAKGRUND
Med allt större och tätare städer blir de små 
gröna andrummen i staden allt viktigare. Vår ökade 
miljömedvetenhet och våra hektiska liv får oss också 
att vilja ha grönska nära inpå det urbana hemmet.1 
Intresset för gröna städer, grön arkitektur, odling i 
staden och närodlat har därför blivit ett stort och 
aktuellt ämne i hela världen och visionerna inom 
arkitekturbranscherna är stora. Världen över planeras 
det till exempel för nya och hållbara ”green cities”, 
som tar sig uttryck i futuristisk, grön arkitektur 
med odling för både nytta och nöje. Stora visioner 
som dessa kan dock förbise bland annat en varierad 
växtlighet eller inkluderingen av de boende i staden. 

Med detta examensarbete vill vi istället visa på den 
potential som finns i den befintliga staden med 
dess variation av gammal och ny arkitektur. Genom 
balkongen kan stadsmänniskan aktiveras och skapa 
små, bostadsnära gröna rum med stor variation. Många 
balkonger används dock inte i sin fulla utsträckning, 
då många stadsbor känner sig osäkra på hur de kan 
använda sin balkong och ser inte möjligheterna med 
det extra rum som det faktiskt är – ett personligt rum 
för olika upplevelser, aktiviteter, utsikter, intressen 
och behov. Genom att inspirera och ge kunskap till 
stadsbon finns en större möjlighet till en variationsrik, 
grönskande stad som kan förverkligas utan större 
ingrepp och kostnader. 

1 Naturvårdsverket 2006.

Våren 2010 deltog vi i en balkongtävling anordnad 
av bostadsföretaget JM AB i Stockholm. Tävlingen 
riktade sig till blivande landskapsarkitekter och gick 
ut på att tolka ”Vila” och ”Odla”, två teman som 
enlig JM utgör själva essensen av en älskad uteplats. 
Balkongtävlingen var även årets tema på JMs Stora 
Visningsdag i maj. De vinnande balkongerna uppfördes 
i JMs visningslägenheter runt om i landet för att 
uppmärksamma JMs kunder på deras stora satsningar 
på utemiljön vid byggandet av nya bostäder. Genom 
JMs satsningar på bostadens utemiljö vid detta tillfälle, 
fick vi möjlighet att förverkliga vårt balkongförslag 
samtidigt som ett stort intresse väcktes hos oss för 
balkongen i staden. I samarbete med JM ville vi därför 
vidare undersöka hur vi  inspirera och informera 
privatpersoner att utforma sin balkong och göra den 
till en personlig och användbar del av hemmet.

JM erbjuder sina kunder inredningsguider med 
olika valmöjligheter och inspiration för inredning 
i deras nybyggda lägenheter. Under vår vistelse 
i Stockholm insåg vi att det fanns ett behov av en 
broschyr som liknar JMs inredningsguider, men som 
istället behandlar lägenheternas utemiljö. Sommaren 
2010 arbetade vi därför fram ett utkast till JM på en 
uterumsguide. Denna uterumsguide har med tiden 
utvecklats till detta examensarbete samt en broschyr 
– Balkongguide –  till för JMs kunder som köper 
lägenhet med tillhörande balkong.2

2 Se bilaga 1.

inledning 
KAPITEL 1



KAPITEL 1 inledning14

Denna målgrupp vill ha en modern och praktisk 
bostad med närhet till skola och service i ett tryggt 
område.5

Mitt i livet är i åldern 50-70 år utan hemmaboende 
barn som prioriterar sällskapsytor. Denna målgrupp 
lever i nuet och unnar sig själv hälsa och välbefinnande. 
Kvalitet och finish åstadkoms med kända varumärken.6

Senioren är pensionärer i åldern 70 år och uppåt. 
De har ett rikt socialt liv och sätter värde på hälsa, 
tid och meningsfullhet. Målgruppen prioriterar en 
praktisk och lättskött bostad med klassisk inredning.7

 
1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR
Vårt examensarbete är uppbyggt av fyra sekundära 
frågeställningar samt en huvudfråga. Våra sekundära 
frågeställningar behandlar balkongen utifrån igår och 
idag. Bearbetingen av dessa frågeställningar har varit 
nödvändiga för att kunna behandla vår huvudfråga 
som beskriver en förhoppning om förändring av 
morgondagens balkong. 

SEKUNDÄRA FRÅGESTÄLLNINGAR;
Hur har balkongen utvecklats genom 
historien? 

Vilka personer har pa olika sätt 
uppmärksammat balkongen i staden?

Hur paverkar balkongens utformning 
ekonomi, ekologi och människa i staden?

Vilka möjligheter till utformning och 
användning finns med balkongen i staden? 

HUVUDFRÅGA;
Hur kan vi som landskapsarkitekter 
paverka till en förändrad syn pa 
balkongen som ett viktigt och användbart 
element i staden?

5 Ibid.
6 Ibid.
7 Ibid.

1.2 SYFTE, MÅL OCH MÅLGRUPP
Syftet med detta examensarbete är att uppmärksamma 
balkongens betydelse som ett viktigt element i staden. 
Detta genom att visa hur balkongens utformning kan 
påverka ekonomi, ekologi och människa i staden. Vi 
vill även förmedla balkongens historia. 

Syftet med detta examensarbete är vidare att visa på 
balkongens möjligheter genom att förmedla kunskap 
och inspiration kring utformning och användning av 
balkongen i staden.

Vårt mål är att påverka människan i staden till ett 
större användande av balkongen, så att detta extra 
rum i större utsträckning kan börja användas som 
den tillgång det faktiskt är.

Målet är vidare att i samarbete med JM AB skapa 
en inspirerande och användbar broschyr till för JMs 
kunder som köper lägenhet med tillhörande balkong. 
Broschyren ska innehålla information, inspiration 
samt konkreta balkongförslag. 

Då detta examensarbete ligger till grund för JMs 
broschyr, vänder vi oss främst till målgruppen stadsbor 
intresserade av ämnet balkong. Eftersom denna 
målgrupp troligen inte har någon större kunskap 
inom ämnet, har vi valt att fokusera på fakta som är 
inspirerande och kunskapsbringande för de som står 
främmande inför ämnet balkong. Tyngdpunkten ligger 
därför på att väcka intresse för balkongen och ge 
grundläggande fakta som gör balkongprojekt möjliga 
och lättsamma för nybörjaren. 

Vi vänder oss dock även till kollegor i form av blivande 
och verksamma landskapsarkitekter samt andra 
yrkesverksamma i liknande branscher för att visa på 
balkongen som ett betydelsefullt element i staden.

Målgruppen för broschyren är JMs kunder, indelade i 
fyra olika grupper – Unga vuxna, Moderna barnfamiljen, 
Mitt i livet och Senioren. Målgrupperna är konstruerade 
av JM för att särskilja sina olika kunder med deras 
olika behov och önskemål.3

Unga vuxna är i åldern 25-40 år. De har egen 
förvärvsinkomst och eget boende, men inga barn. 
Unga vuxna är en trendkänslig grupp med en känsla 
för personlig design. De är intresserade av miljöfrågor 
och önskar prisvärda produkter. Målgruppen kan 
tänka sig alternativ till den traditionella bostaden med 
flexibilitet, såsom kollektiva utrymmen och compact 
living.4

Moderna barnfamiljen är i åldern 25-50 år med 
barn som är under 15 år. Detta är en ambitiös 
och stressad målgrupp med höga krav på sig själva 
och sin omgivning – både materiellt och socialt. 
3 JM 2010e. 
4 Ibid.

??  



KAPITEL 1 inledning15

1.4 AVGRÄNSNING OCH DEFINITION
Vi har valt att avgränsa oss till balkongen i staden. 
Enligt Nationalencyklopedin är balkong ”en med 
skyddsräcke försedd platta som från en byggnads övre 
våningar helt eller delvis skjuter ut från fasaden”.8 
Detta är den definition av balkong som vi valt att 
använda oss av i detta examensarbete. Inglasade 
balkonger, terrasser och takterrasser lämnas således 
utanför.

Balkongerna som behandlas i detta examensarbete 
avgränsas även till balkonger tillhörande lägenheter 
som används som bostad. Balkonger tillhörande till 
exempel kontor, service och handel lämnas således 
också utanför detta examensarbete. Vi har även 
begränsat examensarbetet till att behandla balkonger 
i Sverige undantagsvis från i det historiska kapitlet, 
eftersom balkongen har en äldre historia i andra 
länder. 

Då staden är ett alltför omfattande begrepp att 
definiera i detta examensarbete, har vi valt att 
beskriva staden som “en koncentrerad, tät bebyggelse 
med flera våningsplan”. Titeln Balkongen i staden syftar 
således på balkonger i en tät och högre bebyggelse. 
Liksom stad är natur ett stort och mångtydigt begrepp. 
Vi vill därför förtydliga att vi i detta examensarbete 
syftar på natur och grönska som en ursprunglig, såväl 
som en av människan planterad växtlighet.

Slutligen kan det vara värt att nämna att vi i vårt 
examensarbete valt att utgå från hur balkongens 
utformning påverkar ekonomi, ekologi och människa 
i staden. Vi har valt att använda oss av dessa tre 
kategorier, då vi anser att de innefattar de starkaste 
argumenten för ett större utnyttjande av balkongen 
i staden.

Vidare har vi vid angivelse av latinska växtnamn använt 
oss av nomenklaturen från boken Våra kulturväxters 
namn, ursprung och användning.9  

1.5 LÄSANVISNING
Examensarbetet inleds med ett kapitel där olika 
metoder för grönska i staden presenteras. I detta 
kapitel presenteras även personer som på olika 
sätt uppmärksammat och arbetat med balkongen i 
staden. Efter detta följer en kort presentation av JM 
AB som företag – dess historia, verksamhet, kunder 
och projekt. I kapitel fyra presenteras balkongen från 
dess historiska utveckling till framtida möjligheter. 
På liknande sätt presenteras därefter odlingskärlets 
historik och användning. Påföljande tre kapitel 
behandlar vad balkongen kan tillföra ekonomi, ekologi 
och människa i staden. I avsnittet om människan 
behandlas såväl sociala aspekter som hälsoaspekter. 

8 Nationalencyklopedin 2011a.
9 Aldén och Ryman 2009.

Kapitel nio presenterar balkongens olika delar i form 
av golv, väggar, tak, möbler, ljus, värme och växter 
samt nödvändiga tips och trix för att lyckas med 
balkongodlingen. Examensarbetet avslutas med en 
reflektion. Sist i examensarbetet finns JMs broschyr 
– Balkongguide – med som en bilaga.

1.6 METOD
Vi började vårt examensarbete med att under 
sommaren 2010 utforma ett utkast av en uterums-
guide till JM AB. Detta dokument har under arbetets 
gång fungerat som ett samlingsdokument för alla de 
tankar och idéer som vi från början haft kring  vårt 
samarbete med JM och vårt examensarbete. Genom 
att revidera och arbeta om detta utkast har vi slutligen 
landat i vår befintliga disposition av examensarbetet 
som består av en uppsats samt en broschyr, där 
broschyren är till för JMs kunder som köper lägenhet 
med tillhörande balkong. 

Merparten av vår metod har bestått av litteraturstudier 
av både svensk och utländsk litteratur från 1900-talet 
och framåt. Då vi sällan funnit litteratur direkt kopplat 
till balkongen, har vi många gånger genom våra egna 
kunskaper och erfarenheter tolkat och omvandlat 
information gällande till exempel trädgård, för att 
sedan applicera denna kunskap till balkongen.

Vi har även samlat information från internet. Detta 
inkluderar artiklar, reportage och dokument som 
publicerats på nätet. Elektroniska källor inkluderar 
även flera års studerande av bloggar och sajter 
som gett oss kunskap om människors tankar och 
idéer samt deras behov kring balkongen. Inspiration 
och kunskap till detta examensarbete har vi även 
samlat på oss från flera års lärdomar genom skola, 
studieresor, TV-program, magasin och erfarenheter 
från det verkliga livet.

Efter insamling av tryckt och elektroniskt material 
började vi skriva vårt examensarbete. Hela texten 
formades med gemensamma krafter genom ständiga 
urval och diskussioner. Uppsatsen skrevs först. Först 
när uppsatsen var skriven sammanställde vi JMs 
broschyr – Balkongguide – som sammanfattar de mest 
inspirerande och informativa delarna av uppsatsen 
samt inkluderar fem olika balkongförslag. Efter detta 
slutfördes även uppsatsen genom bearbetning av text, 
bilder och layout. På detta sätt kompletterar de olika 
dokumenten varandra, samtidigt som de fungerar lika 
väl som enskilda dokument.
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grönska i staden 
KAPITEL 2

En rapport från Europeiska miljöbyrån jämförde 
utvecklingen av 25 städer i Europa mellan år 1950 
och 1990 med hjälp av bland annat flygfoto och 
satellitbilder. Rapporten visade att den proportionella 
ytan av stad ökade mellan 26 % (Sunderland, 
Storbritannien) och 270 % (Algarve, Portugal), medan 
jordbruksmark och områden som definieras som 
“naturliga” sjönk med mellan 7 % (Dresden, Tyskland) 
och 41 % (Iraklion, Grekland). Den totala mängden av 
urbana grönområden ökade generellt i de studerade 
städerna, men ökningstakten höll inte samma tempo 
som städernas expansionstakt. Därför minskade 
proportionellt ytan av urbana grönområden under 
den undersökta 40-årsperioden.11 Hur kan då 
stadsbor få möjligheten att uppleva ett växt- och 
djurliv i staden, när grönskan stadigt minskar i skuggan 
av den allt mer intensiva betongöknen?12 

Intresset för gröna städer har blivit ett stort och 
aktuellt ämne i städer runt hela jorden och man 
har funnit en mängd olika sätt att få in grönska i 
såväl ny som befintlig stadsbebyggelse.13 Världen 
över planeras och byggs ny, grön arkitektur. 
Samtidigt finns en lång lista med organisationer 
som ägnar sig åt odling i staden på en rad olika sätt. 

10 Florgård et. al. 1994, s 3; Gill 2004, s 17; Gröna Fakta 2003, s 1; 
Naturvårdsverket 2006; Statistiska Centralbyrån 2011, s 86.
11 Ibid.
12 MAD 2011b.
13 Wines 2000, s 1 & 8.

Vid sidan av dem finns även privatpersoner som odlar 
med hjärta och själ på kolonilotter och balkonger. 
Frågan är vad som ligger i framtiden för våra städer? 
Kanske en ny, storskalig, grön arkitektur? Kanske 
engagerade privatpersoner som odlar i liten skala – 
kanske en kombination av alla metoder och sätt som 
finns? 

2.1 GRÖN ARKITEKTUR
Grön arkitektur kan vara bebyggelse som byggs av 
ekologiska eller återvunna material såväl som annan 
miljömedveten, självförsörjande och energieffektiv 
bebyggelse. Men grön arkitektur kan också vara 
arkitektur som önskar att återförena stadsmänniskan 
och naturen genom arkitekturens estetik. Det 
kan handla om arkitekter som försöker förändra 
förhållandet mellan bebyggelsen och dess omgivning.14

2.1.1 ACROS BUILDING
ACROS Building är ett 15 våningar högt kultur- och 
informationshus i Fukuoka, Japan – ritat av arkitekt 
Emilio Ambasz. Byggnaden rymmer olika utrymmen 
för utställningar, konferenser, musikaler, teaterevents, 
kontor och kommersiella företag. Byggnadens mest 
framträdande del är dock en stor terrasserad fasad 
med vegetation. Människor som arbetar eller besöker 
detta kulturcentrum använder grönskan bland annat  
för att promenera, jogga eller bara koppla av.15

14 MAD 2011b; Wines 2000, s 1 & 8. 
15 Wines 2000, s 72.

I Sverige bor mer än 80 % av befolkningen i tätorter och städer. Och Sverige är inte ensamt 
med ett stort procenttal stadsbor. Städer har vuxit och fortsätter att växa starkt i hela 
Europa – framförallt i städer som redan är stora.10



18 KAPITEL 2 grönska i staden

Genom denna fasad representerar ACROS Building 
ett viktigt exempel av grön arkitektur. Byggnaden har 
fått stor uppmärksamhet i Japan, men det är Ambaszs 
förhoppning att väcka ett intresse för grön arkitektur 
och grönska i städer över hela världen. Ambasz 
menar att tätbefolkade delar av världen knappt har 
någon, av människan, orörd mark. Även de områden 
som uppfattas som orörda landskap är en produkt 
av oss människor på ett eller annat sätt. Ett träd kan 
till exempel finnas för att någon planterat det eller 
för att någon beslutat att låta det stå kvar och växa. 
Därför måste vi omdefiniera vad vi anser är ”natur” 
och vad vi anser är ”av människan skapad natur”. En 
sådan definition skulle då behöva innefatta trädgårdar 
och offentliga platser, men också grön arkitektur.16

2.1.2 THE URBAN FOREST
2009 slutförde MAD Architects, i samarbete med 
ARUP Group Ltd., konceptet med utformningen av 
The Urban Forest Skyscraper – ett 385 meter högt 
höghuskomplex med handel, kontor och hotell i 
centrum av Chongqing, Kina. Detta koncept innefattade 
en ny riktning av den kinesiska stadsutvecklingen – 
16 Ibid.

att aktualisera ett hållbart flerdimensionellt höghus 
där växtlighet inkorporerades i den täta stadsmiljön. 
Detta bland annat för att framkalla en längtan till 
återgång till den en gång förlorade naturen i den 
orientaliska antika världen och återinföra den till den 
moderna stadsbon.17

The Urban Forest Skyscraper eftersträvar således 
att koppla ihop det urbana stadslivet med naturliga 
utomhusupplevelser. Utformningen hämtar till 
exempel inspiration från naturen genom formen 
av en bergskedja. Flerdimensionella lager av bland 
annat trädgårdar, uteplatser och balkonger gör sedan 
skyskrapan till ett organiskt organ som lever och 
förändras med tiden i den annars statiska staden.18

2.1.3 FAKE HILL
MAD Architects har, förutom ovan nämnt projekt, 
designat mer grön arkitektur i Kina. Fake Hill är 
namnet på en bostadsbebyggelse längs en lång, smal 
strand i kuststaden Beihai. Denna design kom till då 
man ansåg att uppmärksamhet främst riktats mot 
offentliga byggnader såsom operahus, museer och 
idrottsarenor under hela Kinas snabba urbanisering, 
trots att den största majoriteten av bebyggelsen i 
Kinas nya städer sker i form av bostadskomplex. 
Dessa bostadskomplex är ofta standardiserade och 
billiga för att garantera byggherrar en snabb förtjänst. 

17 MAD 2011b.
18 Ibid.

: Fake Hill av MAD Architects.

: ACROS Building av Emilio Ambasz. 
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Genom Fake Hill ville MAD Architects istället visa 
att det är möjligt att bygga ekonomiskt bärkraftiga 
bostäder med hög densitet som samtidigt är 
arkitektoniskt nyskapande och lika mycket landmärke 
för staden som en officiell byggnad.19

Designkonceptet för Fake Hill kombinerar två 
typologier som ofta definierar bostäder i Kina – 
högt stigande torn och långa, låga block. Resultatet 
blev ett långt bostadsblock med ett böljande 
tak som efterliknar kullar, vilka dominerar i den 
omkringliggande regionens landskap. Denna form 
maximerar dessutom utsikterna för de boende 
och låter ljus komma in i strukturen. Istället för att 
sätta byggnaden i en konstgjord trädgård, blir Fake 
Hill således en av människan skapad natur – med 
konstgjorda , grönskande kullar där de boende kan 
leva.20

2.1.4 RØDOVRE SKY VILLAGE
2008 vann MVRDV en arkitekttävling i samarbete med 
ADEPT. Tävlingen gällde ett nytt höghus i Rødovre, 
Danmark. MVRDVs och ADEPTs bidrag var ett 116 
meter högt höghus med lägenheter, hotell, handel, 
kontor, parkering, lager, en offentlig park samt ett torg. 

Byggnaden kombinerar de två byggnadstopologier 
som finns i Rødovre – låga villaområden och höghus. 

19 MAD 2011a.
20 ibid.

Genom att byggnaden delvis lutar mot norr skapas 
en mängd större balkonger längs den södra sidan. 
Detta skapar konceptet av ett staplat bykvarter 
– därav namnet Sky Village. För att kunna svara på 
instabila marknader är designen dessutom baserad på 
ett flexibelt rutnät, vilket tillåter de olika segmenten 
att byta användningsområde och funktion i framtiden 
– en god och hållbar egenskap hos en byggnad.21

2.1.5 GWANGGYO POWER CENTRE
2008 vann MVRDV ännu en tävling. Denna gång 
gällande den framtida staden Gwanggyo – en ny, 
självförsörjande stad med cirka 77 000 invånare 
belägen cirka 3,5 mil söder om Seoul, Sydkorea. 
Byggnaderna i MVRDVs designkoncept är en serie 
grönskande byggnader formade som höga kullar. 
Byggnaderna består av en blandning av bostäder, 
kontor, kultur, handel, fritid, utbildning, parkering och 
offentliga rum för att skapa en tät stadskärna som 
genererar liv samt främjar en fortsatt utveckling av 
staden.22

Varje våningsplan i byggnaderna är cirkulärt och 
avslutas utåt med balkonger och planteringar av 
buxbomshäckar. Planteringarna innehåller även 
cirkulationssystem som går från våning till våning 
och lagrar vatten till växterna. Dessa planteringar 
ska förbättra klimatet och ventilationen samt minska 
energi- och vattenförbrukningen i byggnaderna. 
Den gröna arkitekturen syftar även till att förbinda 
byggnaderna med det omgivande landskapet, 
bestående av en vacker sjö och skogsklädda kullar för 
att skapa ett stort, sammanhängande och böljande 
landskap med stora gröna kvaliteter.23

2.1.6 BOSCO VERTICALE
Även arkitekturen bakom Bosco Verticale, ”Vertikal 
skog”, bygger på länken mellan stad och natur. Genom 
att genomföra detta projekt menade arkitekterna på 
BOERISTUDIO – Stefano Boeri, Gianandra Barreca 
och Giovanni La Varra att Bosco Verticale skulle bidra 
till att återinföra skog i staden. Förutom detta skulle 
arkitekturen också förebygga stadens expansion 
genom förtätning, filtrera små dammpartiklar och 
skapa ett bättre mikroklimat, öka den biologiska 
mångfalden, fungera som landmärke samt öka den 
urbana ekologiska kulturen och medvetenheten.24

Bosco Verticale består av ett 110 meter och ett 76 
meter högt bostadstorn, byggda i centrum av Milan. 
Byggnaderna är planterade med mer än 900 träd, 
olika arter av buskar och perenner samt en 1 300 
kvadratmeter stor vertikal plantering på en yttre vägg. 
Totalt ska detta motsvara cirka 10 000 kvadratmeter 
fullvuxen skog.25

21 ADEPT 2008; MVRDV 2008b. 
22 MVRDV 2008a. 
23 Ibid.
24 Juul Holm, Kjeldsen & Louisiana museum 2009, s 24; Stefano 
Boeri Architetti 2011.
25 Ibid.

: Rødovre Sky Village av MVRDV.
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2.1.7 KEN YEANG
Arkitekten Ken Yeang är känd för sitt arbete med 
grön arkitektur och har ritat ett flertal gröna 
byggnader – däribland Solaris och EDITT Tower i 
Singapore samt Spire Edge Tower Gugaon i Delhi. Han 
har även formulerat en arkitekturfilosofi som han 
kallar “ecomimesis”. Denna filosofi går ut på att 
arkitekturen ska härma naturens ekosystem för att 
skapa en balans mellan organisk och oorganisk massa. 
Yeang ser denna arkitekturfilosofi som ett bidrag 
till en global lösning av världens klimatproblem och 
minskande naturresurser.26

Ken Yeang anser även att en arkitektur som är skapad 
enligt ekologiska principer också ska återspegla detta 
visuellt. En ekologisk, ”grön” byggnad ska således även 
se grön ut samt uttrycka den lokala platsens klimat 
och vegetation. Därför analyserar Yeang alltid platsens 
ekologiska och naturliga villkor samt utvärderar 
byggnadens energibehov och dess potential att 
producera egen energi samt ljus-, ljud- och luftkvalitet 
innan arkitekturen och växtligheten bestäms.27

2.2 STADSODLING
Grön arkitektur är inte den enda metoden för att 
få in grönska i städerna. Det finns flera andra sätt 
som dessutom engagerar enskilda stadsbor. Småskalig 
odling har blivit ett allt tydligare inslag i världens 
expanderade städer. Genom olika föreningar och 
privata stadsbors initiativ frodas till exempel grönska 
på balkonger, bakgårdar och kolonilotter – men också 
i gränder och fönsternischer, på gator, trottoarer, tak, 
skolgårdar, överblivna tomter och parkeringsplatser 
i städer över hela världen. I vissa fall är odlingarna 
avgörande för stadsbornas livsuppehälle, såsom 
tillfälliga odlingar under belägring i krigets Sarajevo 
eller hemlösas odlingar i Birmingham eller 
Bronx. I andra fall är de viktigare som arenor för 
självförverkligande, aktiviteter och gemenskap med 
likasinnade, avkoppling, frisk luft, motion och politik.28

Utomlands har det odlats grönska i städerna långt 
längre än i Sverige. Detta beror bland annat på att våra 
äldre hus var byggda så att det var svårt att arrangera 
grönska på bästa sätt. Ofta saknade husen balkonger 
och många fönster öppnades utåt vilket gjorde odling 
i fönsternischer svårt. Det var först när bostadshusen 
började förses med balkonger och inåtgående fönster 
som stadsodlingen började ta fart i Sverige. Idag tas 
dock alla möjliga utrymmen i staden i anspråk även i 
Sverige. Och det finns ingen parkförvaltning i världen 
som har samma resurser som stadsodlarna att skapa 
grönska och mångfald i staden!29 Nedan följer några 
exempel på olika föreningar och stadsbor som odlar 
för grönska i staden.

26 Juul Holm, Kjeldsen & Louisiana museum 2009, s 30.
27 Ibid.
28 Israelsson 2004, s 6 & 10; Westergren red. 2003, s 141, 143 & 
151-152.
29 Lind 1933, s 164-165; Westergren red. 2003, s 141 & 143.

2.2.1 GUERILLA GARDENING
År 1973 samlade konstnärinnan Liz Christy sina 
vänner och grannar på Lower East Side i New York 
för att tillsammans förvandla en ödetomt till en 
gemensam, levande trädgård. De kallade sig Green 
Guerillas, och var början till den moderna rörelsen 
Guerilla Gardening som har spridit sig över hela 
världen. Green Guerillas tog sig an projekt av mycket 
varierande karaktär för att förvandla staden med mer 
grönska. De kastade bland annat fröer över staket till 
obebyggd mark, installerade balkonglådor, planterade 
blommor kring gatuträd och hjälpte andra människor 
att göra detsamma som uttryck för konst, ekologi 
och kultur.30

Idag är det många stadsbor som ägnar sig åt guerilla 
gardening – det finns dokumenterat i mer än 30 olika 
länder. Richard Reynolds är en guerilla gardener i 
London. Han har blivit känd för guerilla gardening 
genom sin blogg där han visar upp både sina egna och 
andras stadsodlingar runt om i världen. Reynolds har 
även skrivit en bok om ämnet som heter On Guerilla 
Gardening.31

2.2.2 PLANTERA STADEN
Nätverket Plantera Staden bildades i Göteborg 
våren 2008 för att inspirera Göteborgs stadsbor 
att engagera sig och delta i gestaltandet av offentliga 
platser. Samtidigt ville de uppmana stadens planerare 
att låta stadsborna ta plats i gestaltningsarbetet och 
hitta nya former av samarbete.32 

Plantera Staden anser att det finns många fördelar 
med en större delaktighet från stadsbornas sida 
– dels för stadsborna, som har mycket att vinna på 
att använda staden på ett mer aktivt sätt. Men också 
för staden, som blir mer trivsam och levande med 
stadsbornas hjälp. De anser att det är stadsborna 
som gör staden intressant att röra sig i – de gör den 
levande och mindre anonym.33

Plantera Staden menar vidare att det finns en 
mängd ytor i staden som har blivit över när andra 
ytor med mer tydliga funktioner definierats, såsom 
ytor utmed vägar, banvallar, parkeringsplatser och 
industribyggnader. Dessa ytor används sällan och 
väcker ofta negativa associationer. Istället skulle dessa 
ytor kunna förändras med stadsbornas hjälp. Men 
även på mer använda ytor, såsom till exempel i parker, 
tycker Plantera Staden att det borde finnas utrymme 
för privata initiativ, kreativitet och delaktighet.34

2.2.3 TILLVÄXT
Tillväxt startade våren 2009 genom att ett par 
vänner från universitetet ville göra något praktiskt 

30 Green Guerillas 2011. 
31 Guerilla Gardening 2011.
32 Castell, Danielsson & Stehn 2011; Design Stories 2011.	
33 Ibid.
34 Ibid.
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för att belysa miljö- och matfrågan i Sverige. De 
började plantera ätbara växter, såsom bärbuskar och 
fruktträd, på allmänna platser, i parker, på trottoarer, 
gator, innergårdar med mera i centrala Stockholm, 
förorter samt i andra mindre och större städer i 
Sverige. Efter ett tag anslöt sig flera personer. Nu är 
de ett 30-tal aktiva medlemmar och utöver det cirka 
300 medlemmar på Internet.35

Utomlands planteras det mycket prydnadsväxter 
genom Guerilla gardening. Men genom att plantera 
ätbara växter hoppas Tillväxt kunna inspirera folk 
att själva börja odla mer närproducerad mat. På så 
sätt kan vi få städer fulla med närodlad frukt, bär och 
nötter – obesprutade och utan kemiska gödselmedel. 
Tillväxt driver själv upp sticklingar av valnötsträd, 
rabarber och bärbuskar. Men de inhandlar och 
planterar även körsbärsträd, plommonträd, björnbär, 
med mera. De planterar gärna växterna i närheten av 
var de bor, så att de även kan sköta om dem. Tillväxts 
mål är att alla ska kunna odla en del av sin egen mat i 
framtiden, att innerstaden och höghusområdena ska 
blomstra och att stadsodling ska bli en självklarhet 
för alla i framtiden.36

2.2.4 MYKORRHIZA
Mykorrhiza är ett nätverk som också startades av 
en grupp unga människor i Sverige. De ansåg att det 
behövdes en rörelse som med praktiska metoder 
verkar för lokal matproduktion såväl som miljö, 
hälsa och global solidaritet. Mykorrhiza menar att 
den livsstil som vi idag har i Sverige gynnar storskalig 
och industriell produktion, som i sin tur bidrar till att 
miljön och människor i andra delar av världen lider. 
Istället anser Mykorrhiza att varje människa utifrån 
sina egna förutsättningar kan göra förändringar för 
ett mer hållbart sätt att leva, såsom att driva småskalig 
ekologisk produktion, leva mer självförsörjande eller 
odla i staden.37 

35 Odlare utan gränser 2011; Tillväxt 2011; TT 2010. 
36 Ibid.
37 Mykorrhiza 2011.

Genom att öka medvetenheten kring hur vår livsstil 
påverkar vår hälsa, miljö och människor i andra delar 
av världen samt lyfta fram lösningar för en lokal 
försörjning, skapa mötesplatser för kunskapsutbyte 
och inspirera de som vill odla i staden såväl som 
på landet, hoppas Mykorrhiza att i längden kunna 
skapa livskvalitet och hållbarhet för alla. Idag finns 
Mykorrhiza i Malmö, Göteborg, Stockholm, Örebro, 
Värmland och Norge.38

2.2.5 STADSJORD
Stadsjord är ett projekt som utvecklats i samarbete 
med Etik och Energi. Tanken med projektet är, i likhet 
med de ovan nämnda organisationerna, att påverka 
framtiden genom att odla i staden.39 

2007 genomförde Niklas Wennberg, projektledare 
för Stadsjord, en studie om stadsodling i Västra 
Götalandsregionen. Frågeställningen var om det finns 
skäl att satsa på stadsodling i regionen och svaret var 
ett klart ja. Intresset att odla och äta närproducerat 
ökar inom många områden, till exempel inom dagis, 
skola, sjukvård, äldreomsorg och restauranger. 
Stadsjord handlar därför om odling i staden, lokal mat 
och samverkan i kvarteret. Men främst handlar det 
om gröna och mer hållbara städer.40

38 Ibid.
39 Etik och Energi 2011.
40 Ibid.

: Olika typer av stadsodling, såsom till exempel “Guerilla Gardening”, 
“Plantera Staden” och “Tillväxt”, försöker med små medel, och ingrepp, 
förvandla betongstaden till en grönskande plats.
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2.3 DE TRE FOLKBILDARNA
Trots alla ovan nämnda arkitektkontors, föreningars 
och privatpersoners engagemang i att få in grönska 
i staden på olika sätt har balkongen i staden lite 
glömts bort i all iver att odla på ny grön bebyggelse, 
bakgårdar, kolonilotter, gator, trottoarer, tak, skol-
gårdar, överblivna tomter och parkeringsplatser. 
Så vems ansvar är då balkongen? Arkitektens, 
landskapsarkitektens, trädgårdsdesignerns, inrednings-
arkitektens eller privatpersonens? Eller kanske någon 
helt annans? Oavsett vems axlar balkongen vilar på 
och oberoende på profession finns det personer som 
arbetat med, och kommunicerat, balkongen på olika 
sätt genom tiderna. 

Vi har valt att presentera tre personer som ganska 
tydligt tagit sig an denna hängande, lilla trädgård 
och förmedlat det på olika sätt till allmänheten 
under 1900- till 2000-talet; arkitekten, målaren 
och tidskriftställaren Le Corbusier (1887-1965), 
trädgårdsarkitekten och journalisten Ulla Molin 
(1909-1997) samt trädgårdsjournalisten, författaren 
och programledaren Gunnel Carlson (1956-).

2.3.1 LE CORBUSIER 1887-1965
Le Corbusier, pseudonym för den schweiziske 
arkitekten, målaren och tidskriftställaren Charles-
Édouard Jeanneret, var verksam under första delen 
av 1900-talet och är en av de första arkitekterna som 
la fokus på, samt arbetade fysiskt med, balkongen. 
Le Corbusier är intressant i och med att han i sin 
yrkesroll och i sitt användande av balkongen har 
lekt både med arkitektur och landskapsarkitektur – 
balkongen användes många gånger för att liva upp 
fasadarkitekturen i husen samtidigt som Le Corbusier 
genom balkongerna skapade stadsbebyggelse i 
kontakt med grönska. Han ansåg nämligen att grönska 
på ett väsentligt sätt ingriper i boendefunktionen 
genom de ”elementära glädjeämnena” sol, rymd och 
grönska. Le Corbusier menade även att grönska ingår 
i hyran och ska därför tas om hand på ett värdigt 
sätt. Balkongerna var på så sätt även avsedda att vara 
stadsbons lilla andrum, där man i lugn och ro kunde 
njuta och beskåda omgivningen. Le Corbusier är även 
intressant i och med insatsen som författare och 
propagandist, där vida tankar och idéer kring bland 
annat formideal, byggnadsmetoder och morgondagens 
bostad redovisats högt och tydligt.41

I sina böcker ventilerar han som sagt tydligt, och 
nästintill högtravande, sina åsikter. I boken Den nya 
staden bjuds man på fascinerande läsning angående 
Le Corbusiers tankar och idéer kring bostads- och 
stadsplanering. Här skriver Le Corbusier till exempel 
hur viktig kontakten mellan människa och grönska är:

41 Gympel 1998, s 98; Le Corbusier 1962, s 47 & 118; Le Corbusier 
1969, s 73; Stenudd 1989, s 8-9. 

”Det gäller således att låta landskapet komma till sin rätt 
antingen som en helhet eller en del. Man måste behärska 
denna källa till ovärderliga fördelar. En utsikt eller ett 
landskap består av vegetation inom omedelbar räckhåll, 
av plana eller kuperade ytor, av avlägsna eller närliggande 

horisonter”.42 

Man får även ta del av tankarna och intresset kring 
vertikala trädgårdsstäder, något som vi idag ser 
många tydliga exempel på. Istället för de ”vanliga” 
trädgårdsstäderna, som Le Corbusier ansåg ta 
alldeles för mycket mark i anspråk och innebar långa 
transportsträckor till arbete och liknande, skapades  
istället höghus på pelare som stod relativt långt ifrån 
varandra. På så sätt fick man grönområden i anslutning 
till, och under, husen:

”Utbredd mellan öar som gränsar till varandra utlöser den 
spontant markens befrielse och en uppdelning av gång- 
respektive biltrafik. Bostädernas rationella orientering 
sker naturligt. Bostadens förlängningar finner lämpligt 
utrymme på marken. Staden förvandlas gradvis till en 

park”.43

I boken nämns likaså balkongen, i några små 
bildtexter med tillhörande skisser, som en ”hängande 
trädgård” och ett hjälpmedel för att möjliggöra 
den egna versionen av en trädgårdsstad.44 Trots de 
fåordiga bildtexterna, där balkongen nämns, blir 
visionerna och idéerna kring balkongens roll tydliga 
och lättlästa i och med de mycket enkla skisserna 
som visar bostadens uppbyggnad och balkongens 
utformning samt funktion. Även i boken Vår bostad 
från 1962 nämns balkongen och grönskan som källor 
till arkitektonisk rikedom och många bilder visar hur 
balkongen kan utnyttjas till förmån för både skönhet 
och människors välbefinnande.45 

Genom att studera Le Corbusiers arbete blir det 
tydligt att balkongen har spelat en stor roll i hans sätt 
att uttrycka sig med sin husarkitektur. Le Corbusiers 
kanske tydligaste både skriftliga och fysiska arbete med 
balkongen skedde under 1945 fram till och med 1950 
när bostadskoncept Unité d´Habitation utvecklades. 
I detta bostadskoncept spelade balkongerna en 
viktig och avgörande roll. Huskomplexen hade ”luft” 
nertill för att skapa plats för rörelse och de färgglada 
balkongerna var extra djupa och höga, vilket gjorde 
att de skapade en varierad och lekfull husfasad. Och 
den yta som gått förlorad på marken är kompenserad 
på taket där Le Corbusier anlade en stor, allmän 
takterrass för stadsborna.46 

42 Le Corbusier 1969, s 73.
43 Ibid., s 76.
44 Ibid., 1969, s 126.
45 Le Corbusier 1962, s 46-54 & 64-65.
46 Le Corbusier 1969, s 177. 
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Även om själva lägenheterna i Unité d´Habitation är 
ganska smala – ungefär 3,5 meter breda – är de ändå 
mycket ljusa på grund av den dubbla höjden glas, 
ungefär 5 meter högt, som avslutar vardagsrummet. 
Inglasningen är organiserad i två olika nivåer. Den övre 
delen är fast, medan den nedre delen kan öppnas upp 
över hela bredden. Detta ger tillgång till en balkong 
som, bortsett från den mellanliggande tröskel, bildar 
en naturlig fortsättning av hemmet. Det finns två 
huvudsakliga varianter på denna etagelägenhet. I 
den första varianten leder en öppen trappa från 
vardagsrummet upp till en sovrumsbalkong ovanför 
köket och matplatsen. Denna balkong har samma 
utsikt ut över staden som boytan nedanför. I den 
andra varianten är detta arrangemang omvänt.47 

Första huskomplexet enligt Unité d´Habitation-
konceptet uppfördes i Marseille (1945-52) – La Cité 
Radieuse – och efterföljdes av två andra enheter i 
Rezé-les-Nantes (1953-55) och Berlin (1956-58).
Balkongen var även ett viktigt inslag i Immeubles Villas, 
där varje lägenhet hade tillgång till egen terrass och 
en hängande trädgård.48

2.3.2 ULLA MOLIN 1909-1997
Ulla Molin var verksam trädgårdsarkitekt och 
journalist under stor del av 1900-talets mitt. Molin 
är en av de trädgårdspersonligheter som betytt 

47 Jenkins 1999.
48 Le Corbusier 1969, s 177. 

mest för trädgårdsskapandet i Sverige och är en 
förebild för många av dagens trädgårdsarkitekter och 
privatpersoner. Ulla Molin har på olika sätt förmedlat 
sin kunskap och tydliga ståndpunkt kring odling på 
balkongen. 

Genom sina artiklar och medverkan i tidskriften Hem 
i Sverige satte Molin tidigt fokus på trädgårds- och 
landskapsarkitekturen i Sverige och bidrog i högsta 
grad till intresset för stadens utemiljö. Som redaktör 
för tidskriften kom Ulla Molin i kontakt med, och 
uppmärksammade, 1940-talets ledande namn inom 
arkitektur och landskapsarkitektur – Sven A Hermelin, 
Holger Blom, C Th Sørensen, Georg Boye, Troels Erstad, 
Sven-Ingvar Andersson, Per Friberg, Gunnar Martinsson 
samt Walter och Lisa Bauer.49

Ett av målen som redaktör blev att stärka samarbetet 
mellan de olika yrkeskategorierna inom arkitektur 
och trädgård. Tidningen, med Ulla Molin i spetsen, 
arrangerade en rad olika tävlingar och utställningar. 
Den sista tävlingen som Molin arrangerade som 
redaktör för Hem i Sverige inföll 1960 och hade 
”Uterummet” som tema. Förslagen ställdes senare ut 
på Norrvikens trädgårdar i Båstad.50

49 Blennow 1998, s 13 & 17; Eva Gustavsson SLU, möte den 17 
februari 2011.
50 Ibid.

: Del av sidofasaden på Le 
Corbusiers bostadskoncept 
“Unité d’Habitation” med 
färgglada balkonger som livar 
upp husfasaden.
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Inte långt därefter slutade Molin som redaktör 
för tidningen och startade istället Gröna Gården 
i Helsingborg – en rådgivnings- och inspirations-
verkstad till för bland annat balkongen. Under den här 
tiden knöts en nära och lång kontakt med keramikern 
och formgivaren Signe Persson Melin, vars kärl 
och urnor i keramik, vaser i glas, kärl och fågelbad 
i eternit ställdes ut här för att inspirera människor. 
På innergården visades – bland odlingskärl, parasoll 
och grillplatser – även olika exempel på utomhusgolv; 
kvadratisk klinker, större plattor, tegel på längden och 
bredden, kullersten, kalkstensskärv samt trätrallar. 
Genom Gröna Gården kom också konsultuppdrag 
samt en hel del artiklar i Femina. Här, som i allt annat, 
var Ulla Molin före sin tid och Gröna Gården lades 
tyvärr ner efter fyra år – ambitionen var för hög och 
kvalitetskraven för stränga för att passa dåtidens 
verklighet.51

I sin yrkesroll kom Molin att få en gränsöverskridande 
position – huvudintresset låg på trädgård, men 
bostaden och dess inredning blev också intressant 
och skärpte hennes blick för det funktionella och 
estetiska samspelet mellan inne och ute.52 Och med 
övertygelsen om att ”innerst inne i de flesta människor 
bor en liten trädgårdsmästare med sann odlarglädje 
[…]”53 kommunicerar Ulla Molin balkongen tydligast 
i boken Min balkong från 1941:

”Säkert är det många som säga: »Visst vill jag ha en 
balkong med blommor och grönt, men hos mig är det 
för blåsigt, för skuggigt, för soligt, det blir alldeles för 
dyrt – och så vet jag ingenting om det där.» Denna lilla 
bok skulle vilja göra ett angrepp på dessa invändningar. 
51 Blennow 1998, s 18-19. 
52 Ibid., s 14.
53 Molin 1941, s 7.

[…] Inte endast stadsbon utan även villaägaren skulle 
jag vilja vända mig till. […] I hopp om några procents 
ökning i antalet blomsterprydda balkonger och terrasser 
till trevnad för deras ägare har denna bok kommit till”.54 

I boken vänder sig Molin till stadsbon och skriver om 
balkongen i staden som stadsbons trädgård med stora 
möjligheter att bli var människas egna, lilla paradis. 
Här tas olika saker kring balkongodling upp, såsom 
till exempel vad man kan plantera i, hur skötseln av 
balkongen går till och vilka olika växter som passar bra 
att odla i kärl. Sättet som Molin skriver på är lättsamt 
och lättförståeligt – och som så många gånger annars 
framförs de bestämda synpunkterna på ett mycket 
pedagogiskt, lustfyllt och tydligt sätt, vilket lockar den 
mest osäkra balkongodlaren att vilja försöka sig på 
att odla något själv. Bokens tunna och smidiga format 
samt omfattning är även det tilltalade, då boken i 
princip får plats i fickan och är under hundra sidor 
lång. Det är en bok som är lätt att ta till sig och läsa 
medan man sitter på balkongen och funderar över 
vad som ska göras och hur det ska göras.55 

I sin senare bok På balkong och terrass – Material/
Möbler/Växter från 1969 återkommer Ulla Molin, i 
samarbete med Lisa Bauer, till balkongen. Innehållet 
skiljer sig inte nämnvärt från Min balkong, men är ännu 
mer beskrivande och pedagogiskt framlagt. Åsikterna 
kring odling på balkong och balkongens roll i staden 
är, om möjligt, ännu mer framträdande och tydliga än 
i Min balkong. Och för Molin finns det inga omöjliga 
balkonger, bara möjliga!56

2.3.3 GUNNEL CARLSON 1956
Gunnel Carlson är en känd trädgårdsprofil som 
fortfarande är verksam som trädgårdsjournalist, 
författare och programledare. Carlson har gått lite i 
Ulla Molins spår och fortsatt folkbilda människor på 
olika sätt. Den 29 januari 2009 fick Gunnel Carlson 
även, passande nog, ta emot Ulla Molin-priset med 
motiveringen:

”Gunnel Carlsson sprider i sann folkbildaranda passionen 
för trädgård. Hon lyfter fram människans inneboende lust 
att odla sin trädgård och har genom sina TV-program och 
böcker breddat intresset för trädgårdskonst och inspirerat 
den enskilda individen till nya utmaningar”.57

Gunnel Carlson är kanske mest känd genom sina 
trädgårdsprogram på TV. I dessa har det tagits upp 
mycket kring odling, både i trädgård och på balkong. 
Mest känd är nog Gunnel Carlson för åren i TV 
med Gröna rum, som också finns som bok. Carlson 
har även skrivit en rad olika trädgårdsböcker 
och har bland annat medverkat i böckerna Växter 
för balkong och uterum samt Växthus och uterum. 

54 Ibid., s 5-6. 
55 Molin 1941.
56 Molin & Bauer 1969. 
57 Carlson 2011. 

: Ulla Molin var redaktör för den populära tidskrifen “Hem i Sverige” 
från 1944 och fram till 1960.

HEM
i Sverige
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Och de handlar om just det – att odla i växthus eller 
på balkong. I Växter för balkong och uterum skriver 
Carlson ett kapitel där hon ger sina bästa växtråd och 
året-runt tips för ”mellanrummet”, som hon kallar 
balkongen. Gunnel Carlson skriver att balkongen 
aldrig kan ersätta trädgården, på samma sätt som 
att trädgården inte heller kan ersätta balkongen. De 
kompletterar varandra eller fungerar utmärkt på 
var sitt sätt. Det finns även ett kort stycke om hur 
balkongen kan användas och lite tips på möbler som 
passar bra på balkongen. Det som ges mest utrymme 
är olika växter som går bra att odla på balkongen.58 

Boken Gröna hjälpen, som Gunnel Carlson skrivit 
tillsammans med Susanna Hultin och Victoria Ljung, 
innehåller experternas utförliga svar på 106 av 
svenska folkets knepigaste trädgårdsfrågor, men 
många av frågorna knyter även an till balkongodling – 
såsom till exempel vilka växter som passar för skugga, 
var ohyran kommer ifrån samt vilken jord och näring 
som ska användas vid odling i kärl på balkongen.59 

Carlson refererar ofta tydligt till egna erfarenheter – 
från sin egen balkong, trädgård eller hem – i de råd 
som ges eller i det som skrivs i böckerna, på Internet 
eller talas om i föredragen:

”Balkonger hörde till staden och hyreshusen. Det lite 
finare sättet att bo, tyckte jag som bodde på en gård på 
landet. I staden bodde man fint och hade balkong. […] 
Huset med den fina glasverandan blev så småningom 
för litet och när vi flyttade till Skåne 1986 blev jag med 
balkong. Och vilken balkong sedan. […].60

58 Carlson et. al. 2004, s 11-12, 21 & 24. 
59 Carlson, Hultin & Jung 2003, s 61, 66, 84 & 107. 
60 Carlson et. al. 2004, s 11-12.

[…] Jag gör det sällan. Alltför ofta kommer jag hem från 
platskolan med växter som jag inte visste att jag tänkt 
köpa. Och som jag inte har en aning om hur jag ska 
plantera. Dessutom faller jag alltför ofta för nya växter 
och kan inte låta bli att köpa dem. […] Jag kan räkna 
upp hur mycket ohyra och växtsjukdomar som helst, och 
alla har jag sett på nära håll. På mina fönsterbrädor och i 
min trädgård. […]”.61

Carlson håller även en rad olika föreläsningar och 
däribland ett som heter Ett grönt liv på inglasade 
balkonger, uterum och i växthus. Detta föredrag vill 
visa på balkongen som det perfekta odlingsrummet 
samt inspirera människor att använda balkongen till 
små botaniska trädgårdar istället för att utnyttja dem 
som övervintringsplats eller förvaringsutrymme för 
trädgårdsmöbler eller cyklar.62

61 Carlson, Hultin & Jung 2003, s 59 & 77. 
62 Carlson 2011. 

: Gunnel Carlson blev känd genom sitt 
TV-program “Gröna Rum” på SVT.

GRÖNA RUM

: Gunnel Carlson håller en rad olika föreläsningar och däribland ett som 
heter “Ett grönt liv på inglasade balkonger, uterum och i växthus”.

att odla 
i karl
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3.2 JMS VERKSAMHET
Idag är JM en ledande projektutvecklare av bostäder 
och arbetsmiljöer i Norden, med en omsättning 
på cirka 9 miljarder kronor och cirka 2 000 
medarbetare. JMs projektutveckling innefattar allt 
från inköp av mark till försäljning av nyproducerade 
bostäder. Företaget inriktar sig dock mest på 
nyproduktion av bostäder i attraktiva lägen, såsom 
expansiva storstadsområden och universitetsorter 
i Sverige, Norge, Danmark och Belgien. JMs största 
delmarknader är storstadsområdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö/Lund samt Oslo-området.64 

JM arbetar även långsiktigt för kvalitet, miljö och 
helhetstänkande. Deras vision lyder Hus att trivas i. 
Denna vision innebär att JM arbetar för individuella 
behov och en långsiktig trivsel i sina bostäder. Denna 
vision överrensstämmer också väl med JMs affärsidé 
som även denna understryker kvalitet, attraktivitet 
och långsiktighet – bostäderna som byggs idag ska 
hålla i minst 100 år framöver. JM arbetar dessutom 
för att bevara och tillföra skönhets- och miljövärden 
i stads- och landskapsbilden. För JM är bostadens 
utemiljöer, såsom trädgårdar, gatumiljöer, lekparker 
och gräsmattor lika viktiga som själva bostaden. 
Därför bygger JM alla sina bostäder med färdiga 
omgivningar när kunden flyttar in.65 

64 JM 2009a, s 1 & 6; JM 2011b. 
65 JM 2009a, s 1, 4, 16 & 28.

Förutom Le Corbusier, Ulla Molin och 
Gunnel Carlsson finns det även företag 
som tagit sig an balkongen i staden. 

JM AB är ett företag som satsar mycket på sina 
kunders utemiljö – bland annat genom att bygga 
rymliga balkonger till alla sina lägenhetskunder. JM har 
även uppmärksammat balkongen genom deras Stora 
Visningsdag och genom detta examensarbete, som är 
ett samarbete med JM. Nedan följer därför ett kapitel 
om JM och deras satsningar på balkongen i staden. 

3.1 JMS HISTORIA
JMs historia började med att byggmästare John 
Mattson bildade företaget John Mattson Byggnads 
AB år 1945. Under 50- och 60-talet expanderade 
företaget fram tills år 1965, då John Mattson sålde 
byggverksamheten i bolaget till AB Industrivärden. 
Bolaget fortsatte växa genom företagsköp och 
under 90-talet stärktes JMs finansiella ställning 
markant. Under denna tid möjliggjorde större 
fastighetsförsäljningar ökade investeringar i framtida 
projekt. 1999 blev bolaget en ny organisation med 
nya finansiella mål. John Mattson Byggnads AB 
bytte namn till JM AB och renodlade sin roll som 
projektutvecklare. Under 2000-talet fortsätter JM sin 
försäljning av färdigutvecklade fastigheter.63 

63 JM 2011a. 
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2009 byggstartade JM 1 791 bostäder i Sverige. Av 
dessa var 91 % lägenheter i flerbostadshus. I princip 
alla av JMs lägenheter byggs med tillhörande balkong 
och cirka 10 % av dem byggs med två balkonger. JM 
bygger även gärna generösa balkonger så långt det 
är möjligt.66 Storleken på balkongerna varierar med 
de olika flerbostadshus som byggs, men i snitt mäter 
de ungefär 2x4 meter. JM bygger inte sina balkonger 
i några särskilda väderstreck, men försöker att 
prioritera vissa lägen. Om man frågar JMs kunder 
så är väster ett efterfrågat läge för användning av 
balkongen i sol under eftermiddag och kväll, när 
många befinner sig i bostaden efter en arbetsdag.67

3.3 JMS KUNDER
JM arbetar med nöjda kunder som den viktigaste 
nyckeln till framgång. År 2009 mättes för första gången 
ett så kallat ”Nöjd Kund Index”, som visade antalet 
nöjda kunder för hela bostadsutvecklingsbranschen 
i Sverige. Detta år fick JM 72 av 100 möjliga poäng, 
vilket visade att JM hade de mest nöjda kunderna i 
branschen. Trots mycket nöjda kunder arbetar JM 
ständigt för att utveckla och förbättra kunskapen om 
sina kunder och deras önskemål. Genom att bättre 
veta vad kunderna efterfrågar och prioriterar kan JM 
agera mer proaktivt i sina kundrelationer och i sin 
verksamhet.68 

Ett sätt för JM att se till sina kunders behov är att 
ständigt genomföra olika kundundersökningar. JM 
utför även en kontinuerlig trendbevakning. Denna 
används för att uppdatera och sammanställa relevanta 
trender och omvärldshändelser, vilka påverkar JM 
och deras kunder. På så sätt kan JM i god tid se till 
förändringar och trender i samhället och anpassa 
sin verksamhet efter sina kunders förändrade 
prioriteringar, önskemål och behov. JM har även en 
så kallad ”JM-panel”, bestående av 500 slumpmässigt 
utvalda kunder, som regelbundet svarar på frågor 
kring JMs boende och bostäder.69 

Ett resultat av en undersökning gjord 2007 av JM-
panelen visade bland annat att 82 % av JMs kunder 
anser att möjligheten till en egen trädgård eller 
balkong har varit avgörande vid valet av en ny bostad. 
Undersökningen visade även att 82 % av JMs kunder 
vill ha en lättskött trädgård eller balkong, medan bara 
3 % inte alls tycker det är viktigt. Övriga resultat från 
undersökningen visade att 54 % tycker det är ett nöje 
att arbeta i trädgården, medan 17 % är ointresserade 
av trädgårdsarbete. Vidare vill 56 % gärna ha 
professionell hjälp med att planera sin trädgård eller 
balkong.70 

66 JM 2009a, s 8; JM 2009b, s 41; Sara Sandblom JM AB, videomöte 
den 12 december 2010.
67 Sara Sandblom JM AB, videomöte den 12 december 2010.
68 JM 2010c, s 8-9. 
69 JM 2007; JM 2010c, s 19. 
70 JM 2007. 

3.4 JMS STORA VISNINGSDAG
Ett exempel på hur JM realiserar sina kunders 
intressen och förväntningar är under JMs Stora 
Visningsdagar, som hålls fyra till fem gånger per år.71 
Den Stora Visningsdagen introducerades under 
finanskrisen 2001, som ett sätt för JM att hitta nya 
vägar till kunder.72

Under JMs Stora Visningsdagar är alla bostadsprojekt 
öppna under samma dag och intresserade spekulanter 
bjuds in för att uppleva färdigbyggda JM-bostäder. 
Visningsdagarna bygger på olika tema – teman som 
bestäms utifrån JMs undersökningar av omvärldens 
trender och kundernas aktuella intressen. Dagarna har 
visat sig vara mycket populära, med ett besöksantal 
om drygt 2 000 personer per visningsdag. Den stora 
vinsten för JM med Visningsdagarna är att de lockar 
många nya, potentiella köpare – över 55 % av de som 
besöker JMs Stora Visningsdag gör det för första 
gången.73  

2009 var ”Trädgård” och ”Balkong” de mest 
intressanta områdena bland JMs kunder. Därför blev 
temat ”Uteplats” för JMs Stora Visningsdag den 9 
maj 2010. Som en del av temat och visningsdagen 
anordnades en balkongtävling för blivande landskaps-
arkitekter, med uppdraget att tolka ”Vila” och 
”Odla”, för att skapa inspirerande balkonger i JMs 
visningslägenheter för besökande spekulanter. I 
samband med denna visningsdag samarbetade JM 
även med trädgårdsprofilen Hannu Sarenström, vilket 
resulterade i visningsträdgårdar, föredrag för JMs VIP-
kunder samt möjlighet för JMs kunder att ställa frågor 
kring trädgård och balkong på nätet.74 

JM visar även sitt engagemang för sina kunders 
utemiljöer genom att ge inspiration och idéer till en 
trivsam balkong eller uteplats i sina inredningsguider. 
2009 gjorde JM även en Trädgårdsguide med 
trädgårdskoncept till JMs småhus. Trädgårdsguiden 
innehåller en introduktion till trädgårdslivet med 
tips och råd på grundförutsättningar, planering och 
växtval i trädgården.75 Trädgårdsguiden gjordes av JM 
i samarbete med den blivande landskapsarkitekten 
Hanna Rydberg, som tidigare under året hade skrivit sitt 
examensarbete i samarbete med JM. Examensarbetet 
byggde bland annat på en enkätundersökning som 
undersökte vilka förväntningar JMs kunder hade på 
en gruppbebyggd småhusträdgård.76

3.5 JM BALKONGGUIDE
JM har nu även gjort en satsning på balkongen – genom 
Balkongguiden, som även är utgångspunkten till detta 
examensarbete. Balkongguiden började ta form efter 
det att vi i maj 2010 deltagit i JMs Balkongtävling, vilket 
71 JM 2009a, s 18. 
72 Holy Diver 2010. 
73 JM 2009a, s 18. 
74 JM 2010b; JM 2010c, s 16. 
75 JM 2009b, s 41; JM 2010d. 
76 Rydberg 2009. 
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väckte vårt stora intresse för balkongen och gav oss 
en inblick i JMs arbete med sina kunders utemiljöer. 
JMs Balkongtävling gav oss även en inblick i det stora 
intresse som finns för balkongen – men också hur lite 
kunskap och information som finns tillgängligt kring 
detta lilla trädgårdsrum. 

När JM bygger bostäder är variationen av olika 
slags uterum stor. JM bygger till exempel generösa 
balkonger och uteplatser till flertalet av sina bostäder. 
Köper man villa, radhus eller kedjehus av JM ingår 
till och med delvis anlagd trädgård. Vår idé var därför 
att vidareutveckla JMs positiva satsningar på sina 
kunders utemiljöer och kommunicera detta tydligt 
till JMs kunder genom att utforma en inspirerande 
och användbar broschyr. Under sommaren 2010 
sammanställde vi därför ett utkast till en Uterumsguide.  
Denna Uterumsguide skulle likna JMs befintliga 
Inredningsguide med information och inspiration kring 
bostaden – men istället behandla JMs olika uterum 
såsom balkong, terrass, trädgård och bostadsgård. 

Uterumsguiden skulle lyfta fram de olika uterummens 
fördelar, kvaliteter och möjligheter till utformning och 
användning genom såväl inspiration som information. 
För att inspirera JMs kunder skulle broschyren 
bland annat innehålla olika förslag på inredning och 
växtmaterial efter olika teman. Genom att kunden 
själv väljer hur stor del av förslaget som de vill 
appliceras på sitt uterum, skulle förslagen antingen 
fungera som färdiga ”uterumsrecept” för de som 
känner sig helt vilsna inför planering av sitt uterum 
–  eller endast som inspiration för dem som själv har 
idéer. Förutom detta skulle Uterumsguiden innehålla 
information om till exempel jordar, växtzoner, växter, 
plantering, bevattning, gödsling och skötsel, så att JMs 
kunder även skulle lyckas förverkliga uterummen i 
praktiken. 

Genom Uterumsguiden skulle JMs kunder förstå de 
värden som finns med de privata uterum som JM 
erbjuder sina kunder – och därigenom känna en stor 
vinst och glädje av att köpa bostad med tillhörande 
utemiljö. Vi upptäckte dock ganska snart att våra 
ambitioner att behandla samtliga uterum varit för 
höga. Uterumsguiden reviderades därför snabbt, 
i samarbete med JM, ner till att endast behandla 
balkongen. Vid detta tillfälle bytte vi även namn 
till Balkongguide. Dock behöll vi ambitionerna att 
Balkongguiden skulle innehålla såväl information som 
inspiration och konkreta balkongförslag. 

Arbetet med examensarbetet Balkongen i staden blev 
grunden till Balkongguiden. Här har vi samlat all den 
kunskap och inspiration som vi behövde för att kunna 
utforma broschyren till JMs kunder. Efter att uppsatsen 
skrivits klart kunde Balkongguiden utformas genom 
att de mest informativa och inspirerande delarna 
av uppsatsen valdes ut och sammanfattades i 

Balkongguiden. Genom Balkongguiden får JMs kunder 
således på ett lättsamt och trevligt sätt tillgång till allt 
de behöver veta om balkongen. 

I Balkongguiden presenteras även fem konkreta 
balkongförslag med varierande stil och innehåll. 
Dessa balkongförslag är framtagna i samarbete med 
JM för att passa olika behov, intressen, aktiviteter och 
önskemål samtidigt som de överrensstämmer väl med 
JMs målgrupper, grundläggande principer och fem 
olika inredningsstilar. I varje balkongförslag finns olika 
exempel på inredning och växtmaterial. Varje förslag 
fokuserar även på var och ett av våra fem sinnen för 
att skapa ytterligare en dimension i förslagen. 

Hela eller delar av förslagen är applicerbart oavsett 
vilken form eller storlek balkongen har genom 
att antalet möbler och växter justeras. På grund 
av förslagens flexibilitet medföljer därför varken 
illustrationsplan, perspektiv eller antalet möbler och 
växter. Detta för att inte hämma fantasin att kunna 
applicera förslaget på sin egen balkong – oavsett 
storlek eller form. Förslagen har dock utgångspunkt i 
de balkonger som JM bygger idag med en storlek på 
2x4 meter. 

Balkongguiden kommer att användas i tryckt format 
som ett arbetsverktyg för JMs inredningsarkitekter. 
Alla JMs kunder träffar JMs inredare minst två 
gånger vid köp av bostad och kommer vid dessa 
möten få ta del av Balkongguiden och dess innehåll. 
De kunder som önskar får även ett eget exemplar 
av Balkongguiden med sig hem. På detta sätt blir 
Balkongguiden ett medel för oss att nå ut med vårt 
examensarbete till svenska stadsbor för att folkbilda 
om balkongen som ett betydelsefullt element i 
staden. Hela Balkongguiden ligger med som bilaga sist 
i examensarbetet77. 

Kommande delar av detta examensarbete inne-
håller all den information och inspiration som vi 
funnit kring balkongen i staden – dess historia, 
planeringsmöjlgheter, odlingsmöjligheter, värden, olika 
delar, växter, skötsel, utrustning och mycket mer…

77 Se bilaga 1.
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balkongen
KAPITEL 4

Balkongen finns på olika sätt runt om i 
världen, där olika förutsättningar såsom 
klimat och utsikter gjort den till en mer eller 
mindre naturlig del av hemmet.78

Medelhavets balkonger förknippas ofta med 
pelargoner och ljus tvätt hängandes ut från balkongen. 
Balkonger i Alperna kan istället vara mörka och 
hemliga, dekorerade med snidat trä och väggmålningar. 
Balkongerna i San Francisco har ett mer färgglatt 
uttryck med mönstrade markiser. Balkonger kan 
dock vara lätta att förbise, vilket är synd då det finns 
en rik variation av olika slags balkonger att uppleva – 
präglade av olika tidsepoker och kulturer.79

4.1 BALKONGENS HISTORIA  
Balkong [balko´ng] härstammar från balcon av 
italienskans balcone och har en lång tradition i många 
kulturer.80 Dess utformning och funktion har varierat 
genom århundradena i takt med att levnadsvanor 
ändrats, stilar växlat samt tillgången på olika material 
och tekniker ökat.81 Balkongen har till exempel länge 
fungerat som ett uttryck för makt och en scen 
för skådespeleri. Från balkonger har kungar och 
översåtar framträtt vid högtidliga tillfällen för att tala 
till folket, ta emot hyllningar samt beskåda parader 
och torneringar. Även religiösa och politiska ledare, 
såsom påven Johannes Paulus II, Vladimir Lenin, Juan 
Peron och Benito Mussolini, har använt balkongen som 
scen. Balkonger har under århundradena således 
utgjort en viktig roll som vackra, men också praktiska 
enheter.82

78 Rees 1991, s 9 & 12-13. 
79 Ibid.
80 Nationalencyklopedin 2011a.
81 Engstrand 2004, s 4; Stockholms stadsmuseum 2009e. 
82 Molin & Bauer 1969, s 4; Rees 1991, s 9; Stenudd 1989, s 75. 

4.1.1 ANTIKEN 
3 000 FÖRE KRISTUS – 500 EFTER KRISTUS
Bergshyllor och klippavsatser är de äldsta balkongerna. 
Den nigerianske författaren Wole Soyinka har 
berättat att förfäder tog skydd på högt belägna 
klippavsatser intill byarna så snart fara hotade för 
att få ett övertag över angriparen. Bevaknings- och 
skyttebalkonger har också fungerat som en plats för 
försvar och rekreation under belägring i tusentals år 
– utskjutande från fästningars murar eller upphöjda 
i byggnaders tinnar och torn. Ett tidigt exempel på 
detta är Jerikos murar från 8 000 före Kristus.83 

Under antiken byggde grekerna och romarna 
flervåningshus och utvecklade bågen – en klassisk 
anordning för tidiga balkonger.84 En grekisk saga 
berättar även om Babylons hängande trädgårdar som 
ett av världens sju underverk. Dessa trädgårdar sägs 
ha uppförts av härskaren Nebuchadnezzar II runt 600 
före Kristus, som terrassanläggningar bevattnade av 
Eufrat och Tigris.85 Grekiska tempel, såsom Akropolis 
i Aten, hade istället ofta en upphöjd och överbyggd 
balkong dekorerad av klassiska kolumner eller 
stödjande statyer, varifrån orakel kunde proklameras.86 

83 Rees 1991, s 12; Stenudd 1989, s 37. 
84 Rees 1991, s 9. 
85 Stenudd 1989, s 86. 
86 Rees 1991, s 10. 

: Balkongen har länge fungerat som 
ett uttryck för makt och en scen för 
skådespeleri.
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4.1.2 MEDELTID 500-1500-TALET
I romerska medeltidsborgar och franska slott finner 
man ofta balkongutsmyckade fönster. I Sverige blev 
det under medeltiden istället vanligt med svalgångs- 
och loftgångshus. Dessa var ofta av trä och var 
antingen täckta eller öppna längs med ett övre 
våningsplan. Balkonger integrerades även i kyrkor 
och katedraler under denna tid. Ett exempel på detta 
är Notre-Dame i Paris som byggdes under 1200-talet 
med smala balkonger på olika nivåer, från vilka det ges 
en underbar utsikt över staden.87 

4.1.3 RENÄSSANS 1300-1600-TALET
Balkonger på italienska renässanspalats från 1400- 
och 1500-talen sägs förenklat vara utgångspunkten 
för våra balkonger här i norr. En stenbalkong 
markerade ofta palatsens mittaxel och förnämsta 
våning samt gav huset ett dekorativt inslag och en 
känsla av symmetri. Vanligt förekommande var även 
en utskjutande balkong ovanför palatsens entréport 
som betonade entrén samtidigt som den gav 
besökarna väderskydd. Under renässansen blev det 
även populärt med pelargångar på första våningen 
som stöttade ovanpåliggande balkonger.88 

Det finns flera berömda exempel på balkonger från 
renässansen. I den franska staden Blois ligger ett slott 
med en välkänd utvändig spiraltrappa från 1500-talet 
som avslutas i en balkong på slottets tak. 1619 
byggdes The Feathers Hotel i Ludlow med skickligt 
snidade och dekorerade träbalkonger. Det byggdes 
även flera balkonger i religiösa byggnader vid denna 
tid. Balkongen på Peterskyrkan (1625) i Rom där påvar 
har skänkt sin välsignelse och uttalat bönen ”Urbi et 
orbi” vid stora högtider är en av de mest kända.89

4.1.4 INDUSTRIALISM 1700-1800-TALET
Under 1800-talet blev balkonger något vanligare 
i städerna då den välbärgade borgarklassen tog 
efter högadelns byggnadsideal och dess intresse för 
balkonger. När städerna byggdes ut försågs därför 
borgarklassens förnämsta hus med burspråk och 
prydnadsbalkonger på väl synliga framsidor och hörn. 
Dessa balkonger var mycket små och opraktiska, men 
vackert utsmyckade med detaljer för att fungera som 
en skrytsam utsiktsplats varifrån man kunde betrakta 
gatulivet. Balkongerna sträckte sig endast några 
decimeter ut från fasaden och de dekorativa räckena 
utformades i gjutjärn, natursten eller puts. Balkongerna 
i 1800-talets bostadshus låg ofta i anslutning till olika 
sällskapsrum, såsom förmaket, stora salongen eller 
herrummet, varifrån man hade möjlighet att svalka sig, 
vädra rök eller ta del av gatulivet. I slutet av 1800-talet 
blev balkongerna både fler och rymligare, vilket 
även gjorde ett större avtryck i fasadarkitekturen.90

87 Rees 1991, s 10, 12 & 123; Stenudd 1989, s 49. 
88 Rees 1991, s 9 & 12; Stenudd 1989, s 23; Stockholms 
stadsmuseum 2009a. 
89 Rees 1991, s 10 & 12; Stenudd 1989, s 75. 
90 Stenudd 1989, s 23 & 128; Stockholms stadsmuseum 2009a. 

: En balkong utskjutandes från fasaden över entréporten betonande 
under renässansen ofta ingången och gav besökarna väderskydd.

: Under industrialismen var det vanligt att borgarklassens förnämsta 
hus försågs med vackert utsmyckade prydnadsbalkonger på väl synliga 
framsidor och hörn.
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Under 1800-talet och fram till andra världskriget 
konstruerades balkonger med ungefär samma metod 
– kantbalkar spändes i bjälklaget och utgjorde en ram 
för plattan, som bestod av järnplåt med gjutasfalt, 
trä med plåttäckning eller betong täckt med asfalt. 
En känd balkong från denna tid är balkongen på Casa 
Rosada i Buenos Aires. Popstjärnor, påvar, politiska 
talmän och ett antal andra historiska gestalter, 
däribland Eva Perón, har stått på denna balkong som 
vetter mot torget.91 

4.1.5 TIDIGT 1900-TAL
Då balkongen under 1800-talet främst setts som en 
utsmyckning på de högre samhällsklassernas finare 
hus var det få människor som haft tillgång till balkong. 
Vid sekelskiftet började dock även de enklaste hus 
förses med balkonger. Jugendstilen introducerades 
med svepande linjer och organiska former, vilket ofta 
återspeglades i den tidens smidda balkongräcken. 
Den samtida nationalromantikens gedigna tegelhus 
hade istället ofta balkonger i en materialkombination 
av granit, tegel och smidesjärn. Typiskt för national-
romantiken var även att balkongerna vilade på 
dekorativa konsoler utan bärande funktion samt att 
de kunde vara av olika längd och utförande på en och 
samma fasad.92

Under 1900-talets första årtionden byggdes det både 
små och dekorativa balkonger ut mot gatan samt 
indragna vädringsbalkonger i anslutning till trapphusen 
in mot gårdarna. Dessa balkonger användes bland 
annat för vädring och piskning av kläder och möbler. 
På 1920-talet blev balkongerna ännu fler och många 
placerades över hörn. Skulpturala balusterräcken 
i konststen och trä började också förekomma allt 
mer vid sidan av smidesräckena. Dessa, tillsammans 
med små, ofta halvrunda, balkonger är karaktäristiskt 
för 1920-talsarkitekturen. Många av 1920-talets 
balusterräcken har dock vittrat och bytts ut mot 
plåträcken, vilket inneburit kraftiga förändringar av 
fasadarkitekturen.93

Innan bostadsbyggandet industrialiserades var 
balkongerna individer till form och placering. Med 
30-talets funktionalistiska bostadstänkande om sol, 
ljus och luft som var mans rättighet, blev det dock 
allt vanligare med balkong som ett extra rum med 
plats för möblering. Vid denna tid byggdes därför 
balkonger till de flesta nybyggda lägenheter. Dessa 
försågs vanligen med en slät eller sinusprofilerad 
plåtfront med stora sinuskurvor samt klinker på 
balkonggolven. Balkongerna var ett hjälpmedel 
för att gestalta den då moderna arkitekturen och 
gav husen deras önskade lätthet och dynamik.94 
91 Stenudd 1989, s 128; Stockholms stadsmuseum 2009c. 
92 Björk, Kallstenius & Reppen 2008, s 62 & 131; Engstrand 2004, s 4; 
Stockholms stadsmuseum 2009a. 
93 Engstrand 2004, s 4; Stenudd 1989, s 108 & 128;  Stockholms 
stadsmuseum 2009a, 2009b, 2009c & 2009d. 
94 Björk, Kallstenius & Reppen 2008, s 78 & 80; Stenudd 1989, s 23 
& 136; Stockholms stadsmuseum 2009a & 2009c. 

Det utarbetades även balkongmodeller för hela 
bostadsområden, såsom för Gärdet i Stockholm, 
Ribershus i Malmö och Storgården i Köpenhamn. I vissa 
fall fick husen även en balkong som löpte runt hela 
den översta våningen.95 

Under tidigt 1900-tal ritade Antonio Gaudí några av 
Spaniens mest säregna byggnader. Hans beställare var 
oftast välbärgade och orädda personer som hade råd 
med originella lösningar och material. 1905-1907 gav 
Gaudí huset Casa Batlló i Barcelona ett nytt utseende 
med en fasad täckt av kakel, ett torn, ett böljande 
färgglatt tak samt lekfulla balkonger i bland annat 
metall.96

4.1.6 1940-1950  
Under andra världskriget var utanpåliggande 
balkonger med rätvinkliga eller lätt rundade hörn 
och täckta fronter av småsinusprofilerad plåt 
helt dominerande. Bristen på järn under kriget 
innebar också en större användning av armerade 
betongplattor. Senare 1940- och 50-talsbalkonger 
uppvisar däremot en stor variation. Det fanns då en 
fantasirikedom hos arkitekter att använda balkonger 
till att variera husens arkitektur. Vid denna tid 
exploderade balkongbyggandet och massproduktion 
av balkonger blev möjlig tack vare den prefabricerade, 
helgjutna betongplattan.97

95 Stenudd 1989, s 129 & 136. 
96 Stenudd 1989, s 27.
97 Björk, Kallstenius & Reppen 2008, s 131; Engstrand 2004, s 4; 
Stenudd 1989, s 23 & 129; Stockholms stadsmuseum 2009a & 
2009c. 

: Under 1930-talet utvecklades det 
balkongmodeller för hela bostads-
områden.
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Balkongen betraktades vid denna tid som en självklar 
del av den moderna bostaden och de praktiska 
aspekterna dominerade. Väderskyddade balkonger 
som var indragna i fasaden blev allt vanligare. Balkonger 
konstruerades också ofta för att få in mer ljus i 
rummen och placerades med eftertanke för att inte 
skugga de underliggande lägenheterna. Armerat glas 
och råglas började förekomma som balkongfronter, 
där glaset släppte igenom ljus samtidigt som det 
fungerade som ett väderskydd.98

Smidesjärnet utgjorde ännu basen i många 
balkongräckens konstruktion och användes ofta 
till dekorativa balkongräcken med till exempel 
1950-talets klassiska zigzagmönster. Under 1950- 
talets andra hälft började även användandet av 
eternit och betongskivor ersätta plåt som material på 
balkongfronter.99 

Under och efter andra världskriget utvecklade 
arkitekten Le Corbusier system med till exempel 
olika typer av asymmetriska eller kulörta balkonger 
för att liva upp arkitekturen i hans husfasader. Hans 
tidigaste balkonger var inspirerade av munkarnas 
kartusianerkloster Ema i Galluzzo, Italien. Senare 
exempel är kulörta balkonger på olika huskomplex 
med det gemensamma namnet Unité d´Habitation i 
bland annat Marseilles, Rezé-les-Nantes och Berlin. 100  
98 Stockholms stadsmuseum 2009a, 2009c & 2009d. 
99 Stockholms stadsmuseum 2009a & 2009c. 
100 Ibid.

4.1.7 1960-1970
Loftgångshusen gjorde renässans under 1960-talet, 
med loftgångar på varje våningsplan som både gav 
tillträde till lägenheterna och fungerade som flyktväg 
vid brand. Loftgångarna försågs med samma typ av 
räcke som husets balkonger och blev i vissa stadsdelar 
karakteristiska inslag i stadsbilden.101 Under 1960- 
och 70-talet drogs även balkongen ofta in helt eller 
delvis i huskroppen och var många gånger lika lång 
som vardagsrummet var brett. Plåtfronter var ännu 
vanligast, men den sinusprofilerade stålplåten gav 
nu även plats för trapetsprofilerad aluminiumplåt 
– ofta i vitt, men under 1970-talet även med fler 
kulörer. Rätvinkliga hörn blev också allt mer vanliga 
då aluminiumplåten inte lät sig böjas på samma sätt 
som stålplåten. Samtidigt fortsatte balkongfronter 
av betong och eternit att förekomma. Ofta försågs 
betongfronten dessutom med ett dekorativt 
ytskikt av småsten eller mönsterbehandlad betong. 
Balkongräcken av galvaniserat stål och anodiserat 
aluminium blev också allt vanligare under 1970-talet.102

101 Stenudd 1989, s 49 & 53; Stockholms stadsmuseum 2009a. 
102 Björk, Kallstenius & Reppen 2008, s 87; Stockholms stadsmuseum 
2009a, 2009c & 2009d.

: Loftgångshusen, med loftgångar på 
varje våningsplan, blev återigen populära 
under 1960-talet..
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4.1.8 SENT 1900-TAL
På grund av balkongens utsatta läge och långvariga 
korrosionsangrepp har ursprungliga balkonger många 
gånger behövt reparerats. I slutet av 1970-talet 
uppmärksammades särskilt många balkonger i dåligt 
skick och 1980-talet blev därför balkongbytenas 
årtionde. Bland annat blev balkongplattor från 
andra världskriget ofta utbytta, då materialbristen 
under kriget gett en sämre betongkvalitet. Även 
äldre järnräcken från 1930-, 40- och 50-talen, som 
varit anpassade till husets arkitektur, ersattes med 
standardiserade aluminiumräcken. Flera balkonger 
förstorades samtidigt. Även 1980-talets nybyggda 
balkonger kom att öka i storlek och i stort sett samtliga 
balkonger byggdes med räcken i aluminium och 
fronter av aluminiumplåt i några få standardkulörer.103

Genom att man under 1980-talet bytte ut 
och upprustade balkonger utan större hänsyn 
till byggnadernas ursprungliga arkitektur och 
historiska värde, har husens och balkongernas 
rätta arkitektoniska uttryck många gånger gått 
förlorat. Under 1990-talet ökade dock förståelsen 
för de ursprungliga balkongernas arkitektoniska 
och kulturhistoriska värde, vilket resulterade i 
balkongrestaureringar med högre materialkrav 
och bättre anpassning till byggnadernas arkitektur. 
Småsinusprofilerad plåt och smäckra räcken började 
till exempel i allt högre grad att återkomma och man 
började först och främst restaurera balkonger istället 
för att byta ut det ursprungliga materialet.104

Den holländska arkitekten Herman Hertzberger 
ritade under 1980- och 90-talet flera huskomplex 
med balkonger som var utformade för att provocera 
och för att ge de boende rum för kreativitet. 
Hertzberger såg balkongen som halvoffentlig, där 
dess utformning både berikade den privata och 
den offentliga miljön. Detta sätt att arbeta speglar 
1990-talets balkongarkitektur, där balkongen ofta 
användes för att väcka intresse och skapa variation i 
bebyggelsen genom spännande och ovanliga former.105

4.2 DET BORTGLÖMDA RUMMET 
Sverige är landet med de många balkongerna. Hit 
reser arkitekter från andra länder och studerar 
hela skalan av variationer.106 Trots detta utnyttjar 
många människor inte balkongens fulla potential utan 
använder den som rökruta eller upplagringsplats för 
till exempel sportutrustning och gamla möbler. Detta 
gäller särskilt på balkonger där man vill stänga ute 
oväsen och tråkiga omgivningar. Men det kan väl inte 
vara så att den som bor innanför dörren har glömt 
bort detta härliga extrarum? Vem har så stor lägenhet 
att man glömmer bort ett rum, eller två?107

103 Stockholms stadsmuseum 2009d.
104 Ibid. 
105 Rees 1991, s 16; Stenudd 1989, s 8 & 10. 
106 Molin & Bauer 1969, s 3. 
107 Eiworth 2003, s 9; Rees 1991, s 6; Sayah & Georgsson 2003, s 5.

Att balkonger sällan används kan knytas samman 
med den danska arkitekten Jan Gehls teorier om 
valfria aktiviteter i det offentliga rummet. Valfria 
aktiviteter handlar om handlingar som man kan välja 
att medverka i såvida rummet och platsen i övrigt 
gör det möjligt. Detta kan vara aktiviteter såsom 
till exempel att njuta av tillvaron eller sola. Dessa 
aktiviteter förekommer endast när de yttre villkoren 
är tillräckligt bra – det vill säga när vädret är fint eller 
när platsen inbjuder till det. Det handlar i grund och 
botten om att den fysiska miljön måste vara attraktiv 
för att man ska välja att vistas där. Är platsen inte 
tillräckligt attraktiv kommer man således att avstå 
från aktiviteter på detta ställe.108

Det som händer när uterummet i form av 
balkongen är av dålig kvalitet är således att endast 
de mest nödvändiga aktiviteterna förekommer på 
balkongen. Det som istället händer när utemiljön 
är av hög kvalitet är att de nödvändiga aktiviteterna 
förekommer i något utdraget omfång. Då med en klar 
tendens att ta längre tid på grund av att de fysiska 
villkoren nu är bättre. Men förutom de nödvändiga 
aktiviteterna uppstår också en rad valfria aktiviteter 
för att rummet och situationen nu inbjuder till att 
man står, sitter, äter eller leker.109 

Många balkonger väntar därför på att vi ska göra 
någonting av dem – skapa ett attraktivt rum för olika 
glädjeämnen, situationer eller skeden i våra liv.  Bilen 
ger idag många människor den teoretiska chansen att 
komma ut i naturen, men balkongen skulle kunna 
utnyttjas mer. Behovet av en grön oas att vistas i 
borde vara större än behovet att förvara saker där.110

108 Gehl 2003, s 7 & 9. 
109 Ibid. 
110 Martinsson 1963, s 193; Molin & Bauer 1969 s 3; Svensson 2004.

: Många utnyttjar inte balkongens fulla potential utan använder den som 
rökruta eller upplagringsplats för till exempel sportutrustning och gamla 
trasiga möbler. 
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Många stadsbor känner sig dock främmande inför 
huruvida de kan höja kvaliteten på balkongen, genom 
att till exempel odla något själv, och förrådsfunktionen 
gör att möjligheterna till att vistas på balkongen blir 
starkt begränsade.111 Intresset för balkongen i staden 
ökar dock. 1998 skrev Sjunne Andersson i sin bok Låt 
balkongen blomma: 

”Nu är det dags att starta en ny folkrörelse. En rörelse 
som tar saken i egna ’gröna’ händer och sätter färg 
på den trista betongmiljön i våra städer. Nu ska vi visa 
makthavarna, att vi börjar förstå vikten av att sätta färg 
på alla trista miljöer med levande och färgrik växtlighet 
[...] Låt äntligen våra balkonger blomma i regnbågens alla 
färger”.112 

Kanske gav detta resultat? 2004 skrev Eva Braun i 
boken Växter för balkong och uterum ”Det har blivit inne 
att vara ute. Sällan har väl uteplatsen varit lika aktuell 
som nu”.113 

I förordet till samma bok står det ”[…] fler och fler 
har upptäckt vilken nytta och glädje man kan ha av 
balkongen […]”.114

Sommaren 2002 bildades Sveriges första balkong-
förening, föreningen Gröna Balkonger. Dit sökte sig 
ungdomar som precis flyttat hemifrån och ville lära 
sig odla blommor på balkongen. Andra intresserade 
var till exempel personer som sålt sin villa och skaffat 
lägenhet. De kunde redan mycket om växter, men 
ville lära sig om hur man odlar i kärl, istället för i 
rabatter. Föreningen väckte en del uppmärksamhet 
111 Andersson 1998, s 7; Martinsson 1963, s 193; Molin & Bauer 
1969 s 3; Sayah & Georgsson 2003, s 5; Svensson 2004. 
112 Andersson 1998, s 10, 
113 Carlson et. al. 2004, s 27. 
114 Ibid., s 9. 

hos både press och allmänhet. Redan första året hade 
föreningen drygt 150 medlemmar.115

4.3 ETT EXTRA RUM
”Not quite a backyard but more than just 
an architectural appendage, the balcony 
is a way of life; a garden room or superior 
kind of patio with the advantage of height 
and frequently a fine view”.116

Då rymden är en bristvara i staden kan förvandlingen 
av en outnyttjad balkong bli en värdefull utökning av 
livsutrymmet och vara den enda platsen utomhus som 
fastigheten kan erbjuda. Oavsett storlek, stil eller läge 
finns möjligheter att göra balkongen till ett extra rum 
– en fristad i tillvaron, en privat tillflyktsort, en källa 
för avkoppling och en plats för skönhetsupplevelser 
bort från stadens stress, rörelser och ofta monotona 
omgivning.117 Balkongen ger känslan av privilegium 
och är många gånger mycket uppskattad av den 
urbana stadsbon. Trenden visar tydligt att vi allt oftare 
inreder och ser balkongen som ett extra rum.118

”Because it is suspended and separate, 
the balcony has something of a fairytale 
garden-in-the-clouds feel, like the land 
at the top of the beanstalk. It is remote, 
private, accessible only from the house, 
and to have use of one brings a sense of 
privilage and a great deal of potential 
pleasure”.119 

Under sommarhalvåret, då väderleken är som mest 
inbjudande, har vi störst glädje av balkongen som 
ett extra rum. Det är bara att öppna en dörr för att 
få frisk luft, känna dofter, se växter blomma, plocka 
färska frukter eller höra fåglar och insekter. Balkongen 
symboliserar en rad olika möjligheter och ger många 
gånger våra drömmar liv.120

Egentligen är det ingen större skillnad på balkong 
eller trädgård, bortsett från storleken. Givetvis 
avgör balkongens storlek hur mycket som ryms, men 
även de minsta balkongerna – smala och dekorativa 
utan mycket utrymme att vistas på – kan genom 
god planering bli en tillgång och bidra till värdefulla 
stunder.121

Den lilla ytan ställer nästan större krav på planeringen 
än den stora. I likhet med compact living kan man på 
den lilla balkongen utnyttja höjden och kombinera 
funktioner på ett smart sätt. Samtidigt är det ofta 
115 Eiworth 2003, s 7. 
116 Rees 1991, s 6. 
117 Clevely 2008, s 8 & 13; Eiworth 2003, s 9; Rees 1991, s 6; Slipher 
2004, s 5; Stevens 1997, s 6. 
118 Dagens ledare 2010; Eiworth 2003, s 9; Rees 1991, s 6. 
119 Rees 1991, s 6. 
120 Andersson 1998, s 6-7; Carlson et. al. 2004, s 27; Engstrand 2004, 
s 4; Martinsson 1969, s 193. 
121 Carlson et. al. 2004, s 27; Kvant 2003, s 19; Rees 1991, s 20; 
Sarenström 2003, s 89. 

: Många balkonger väntar på att vi ska göra något av dem, men många 
känner sig osäkra inför hur de kan höja kvaliteten på balkongen.
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utan bara njuta av balkongen. Detta kan man också 
göra på olika sätt. Vissa vill ha en avskärmad och 
privat balkong för att kunna njuta av solvärme och 
stillhet, medan andra vill dela platsen med vänner för 
umgänge och fest. Det är upp till var och en att välja 
vilket sätt balkongen ska användas på.128

Vid utformning av balkongen finns en frihet av 
valmöjligheter till olika utformningar och funktioner 
som sällan förekommer inomhus, där rummen 
ofta har bestämda aktiviteter. Balkongens stora 
anpassningsförmåga och isolerade placering – endast 
nåbar från det egna hemmet – gör att den ofta kan ta 
hand om den stil och karaktär som önskas.129 

Att planera balkongen på ett bra sätt kan kännas både 
svårt och frustrerande – särskilt om balkongen är liten, 
har en udda form eller ett utsatt läge. Men det finns 
inga omöjliga balkonger. Det går alltid att kamouflera 
besvärliga former och uppnå ett användbart rum. Det 
gäller bara att se möjligheterna.130 

Att planera balkongen kräver dock lika mycket 
eftertanke som vilket annat rum som helst i 
bostaden. Utan planering riskeras förhastade beslut, 
vilket kan leda till besvikelse, problem och onödiga 
kostnader längre fram.131 Det är därför klokt att 
planera dynamiskt inför framtiden – med hänsyn till 
växternas ökade volymer samt familjens olika behov 
och önskemål som förändras med tiden. Samtidigt 
är det även viktigt att tänka på hur mycket tid och 
energi man har för balkongen, jämfört med vad som 
krävs för att realisera och sköta den. Tänk på att det 
enkla ofta är det vackra och ju mindre utrymmet är, 
desto enklare bör utformningen vara för att inte bli 
för plottrig.132

Planering behöver dock inte vara avancerat med 
korrekta ritningar och mått i skala till sista millimetern. 
Ofta räcker en övergripande skiss med ungefärliga 
mått som kan visualisera och ge en uppfattning 
av balkongens utrymme samt dess potential att 
realiseras. Några önskelistor och bilder som hjälper 
till att fokusera och förenkla förslaget till en realistisk 
helhet och eliminera överflödiga idéer är också ett 
bra hjälpmedel i planeringsprocessen.133 Det är bra 
att börja planeringen med att studera balkongen och 
undersöka dess fördelar och nackdelar. Notera de 
mest dominerande inslagen. Genom en genomtänkt 
planering kan man nämligen minimera några av de 
negativa aspekterna av stadslivet och istället förstärka 
de positiva.134 

128 Carlson et. al. 2004, s 27; James 2004, s 10; Molin & Bauer 1969, s 
5; Slipher 2004, s 2. 
129 Love 1998, s 7; Rees 1991, s 20 & 31. 
130 Clevely 2008b, s 13 & 40; Engstrand 2004, s 4-5. 
131 Ibid. 
132 Clevely 2008b, s 13, 21 & 40; James 2004, s 10 & 36; Kvant 2003, 
s 19. 
133 Blennow 1998, s 46; James 2004, s 10 & 61. 
134 Clevely 2008b, s 13; James 2004, s 16.

lättare att skapa en helhet när man har en mindre yta 
att handskas med. Det kan vara en utmaning att göra 
något stort av det lilla – en oas att längta till på sin 
egen balkong.122 

”Ni kan vara förvissad om att den 
mäktige ägaren till tusenden av morgnar 
med planteringar, parkgangar och 
vattendrag i England, Skottland eller här 
i Paris inte kan erfara en skönare, mer 
genomströmmande och andäktig känsla 
för naturen än ni själv, när ni vilar ut 
en söndag i er lilla trädgardsfyrkant 
intill nagra blommande träd som ni 
själv dragit upp”.123 

4.4 MELLANRUMMET – MELLAN
BOSTADEN OCH STADEN
Balkongen är rummet mellan inne och ute, en plats 
som bjuder på det bästa av två världar. Den kan 
vara avskärmad och privat samtidigt som den kan 
ge tillgång till sol och vind. Många ser dock inomhus 
och utomhus som två separata rum. Istället borde 
gränserna suddas ut och de båda delarna kopplas ihop 
så starkt som möjligt med varandra och sin omgivning, 
då alla har ett stort inflytande på varandra.124 

Balkongen bör vara mycket lättillgänglig från rummen 
inomhus – det ska i stort sett inte vara krångligare 
än att gå mellan två rum inne i lägenheten. Genom 
att skapa denna länk mellan inne och ute uppstår 
en helhet där balkongen blir en värdefull förlängning 
och utökning av det tillgängliga livsutrymmet.125 
Balkongen är således inte en ö utan påverkas ständigt 
av sin omgivning. Olika faktorer påverkar hur den 
kan användas och vad som kan växa där. Till exempel 
måste stadens klimat, ljus, omkringliggande byggnader, 
insyn, utsikter, trafik och ljud inkluderas.126 

4.5 DET VÄLPLANERADE RUMMET
Balkongen kan vara den mest mångsidiga delen av 
hemmet och betyder olika saker för olika människor. 
I generationer har familjer lagat mat, ätit, festat, torkat 
den dagliga tvätten och småpratat med grannar från 
sina balkonger.127 

Balkongen blir vad man gör den till genom att anpassa 
den efter egna behov och önskemål. Är intentionerna 
att använda balkongen på dagar, kvällar eller nätter 
under vintern, våren, sommaren eller hösten? Många 
vill ha växter på balkongen – blommor, frukter eller 
bär. Några vill uppmuntra till ett djurliv med insekter 
och fåglar. Andra vill varken sköta växter eller djur, 

122 Eiworth 2003, s 9; Kvant 2003, s 19. 
123 Martinsson 1963, s 157 - citerat Alphonse de Lamartine, 1855.
124 James 2004, s 51; Love 1998, s 7; Slipher 2004, s 5; Stevens 1997, 
s 19. 
125 Carlson et. al. 2004, s 27; James 2004, s 51; Love 1998, s 7; Rees 
1991, s 6; Stevens 1997, s 19. 
126 James 2004, s 16. 
127 Clevely 2008b, s 83; Love 1998, s 26. 
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Exempel på fördelar är stadens milda och skyddande 
klimat med goda odlingsbetingelser. En av balkongens 
fördelar är även att den är högre belägen jämfört med 
trädgårdar på marknivå. Höjden gör att balkongen 
sällan har samma problem med skugga som uteplatser 
i markplan. Även om de ligger på byggnadens skuggsida 
brukar ljuset vara tillräckligt för att växter ska trivas. 
Från balkongen kan man även ha en vacker utsikt 
över staden eller innergården, både dag- och nattetid, 
vilken kan integreras i utformningen av balkongen.135 
Genom att ”låna” omgivningen visuellt kan en vacker 
utsikt dessutom tas till vara på och ramas in med hjälp 
av till exempel växter och vindskärmar. I många fall 
gör ”lånade” vyer att ett litet utrymme känns mycket 
större. Nackdelar kan istället vara insyn, trafikbuller 
och trista omgivningar.136 

Det är därför viktigt att lägga tid på att studera 
utrymmet noggrant och se det från olika perspektiv 
för att hitta betydelsefulla komponenter. Även om 
balkongen redan är planerad finns alltid utrymme för 
förbättringar och det kan vara givande att tänka i nya 
banor.137 

På olika trädgårdsutställningar, på TV och i många 
tidningar presenteras färdigkomponerade utemiljöer 
med olika stilar som kan vara mycket inspirerande. 
Många vill gärna återskapa dem exakt på sin egen 
balkong, utan att ta hänsyn till den livsstil man har 
och det utrymme som finns. Men det är viktigt att 
planera och utrusta balkongen så att den passar 
den egna livsstilen och det egna hemmet. För att 
hitta en passande stil till balkongen kan man först 
göra anteckningar om till exempel lägenhetens 
inredningsstil, material, färger, möbler, växter och 
prydnadsföremål som redan präglar hemmet.  Allt 
detta är tecken på den personliga stil som redan finns 
och som bör samspela med balkongen.138 

Titta även på utsidan av huset för att uppmärksamma 
den stil och de material som det är gjort av. Ibland är 
det även värdefullt att lyfta blicken och titta längre bort 
på den omkringliggande omgivningen. Efter detta kan 
inspiration hämtas från de olika färdigkomponerade 
utemiljöerna genom att välja ut ett par idéer, såsom 
användning av material eller växter, som fungerar med 
det egna utrymmet.139

Ett annat hjälpmedel för att hitta sin balkongstil är 
så kallade mood boards – en samling bilder, texter 
eller objekt som sätts ihop till ett kollage för att 
visa en inriktning. Det är bra att samla så mycket 
inspirationsmaterial som möjligt från till exempel 
frö- och växtkataloger, demonstrationsträdgårdar, 
trädgårdsutställningar, TV, tidningar, handeln och inte 

135 Clevely 2008b, s 8 & 48; Rees 1991, s 6; Stevens 1997, s 6.
136 Clevely 2008b, s 8; James 2004, s 16; Rees 1991, s 31.
137 Clevely 2008b, s 13; James 2004, s 10.
138 James 2004, s 36 & 51; Rees 1991, s 31; Stevens 1997, s 19.
139 Ibid.

minst från det egna hemmet. Det gör ingenting om 
materialet innehåller flera olika stilar. Genom att 
sammanställa det varierade materialet blir det tydligt 
vilken stil som dominerar och som passar bäst för 
den aktuella balkongen. Anpassar man inte stilen till 
den verkliga platsen kan stilen se påtvingad ut. Därför 
är det viktigt att tolka mood boarden och inte följa 
ett tema rakt av.140

140 James 2004, s 37; Molin & Bauer 1969, s 64. 

1

2

3

4

5

: Planeringen av balkongen behöver inte vara avancerat – det räcker 
ofta med en övergripande skiss med ungefärliga mått, några önskelistor 
och bilder.
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4.6 SÄKERHET & VIKT
Olyckor förknippade med balkongen är få, då 
säkerhetsföreskrifter bland annat reglerar att 
balkongens räcken inte är svaga, för låga eller för glesa 
så att varken saker eller personer riskerar att falla 
från balkongen. Detta är viktigt då saker som lossnar 
eller trillar ner från balkongen kan orsaka allvarliga 
skador och olyckor. Därför bör såväl odlingskärl 
som till exempel möbler och armaturer placeras på 
insidan av balkongräcket och säkras mycket väl för att 
inte kunna knuffas, blåsa eller ramla ner.141 

Ska växter med hög tyngdpunkt odlas är det särskilt 
viktigt att odlingskärlen är tunga och stabila så att 
de inte tippar så lätt.142 Även amplar måste monteras 
ordentligt, då de hänger mycket utsatta för väder och 
vind. Kan amplar inte fästas ordentligt i balkongtaket, 
kan de kanske fästas i grannens balkongräcke. En 
möblering mot till exempel balkongräcket kan också 
minska säkerheten för klättrande barn eller husdjur 
på balkongen. Även balkonger i dålig kondition är en 
risk för både användaren och de som passerar under 
– det har hänt att balkonger har rasat.143

141 Clevely 2008a, s 31; Molin & Bauer 1969, s 33; Rees 1991, s 44. 
142 Carlson et. al. 2004, s 52; Walfridson 1999, s 78-79. 
143 Alm & Högström 1985, s 17; Molin & Bauer 1969, s 33; Papworth 
1983, s 8; Rees 1991, s 44; Sayah & Georgsson 2003, s 13.

Balkongen får heller inte belastas för mycket. 200 
kilo per kvadratmeter är oftast den högsta tillåtna 
belastningen inkluderat såväl golvbeläggning och 
möbler som människor, odlingskärl, jordvikt och 
växter.144 

Genom att ta reda på vad dessa olika saker väger 
kan den totala vikten räknas ut och justeras. Om till 
exempel växter med grunda rötter önskas odlas i 
ett djupt kärl kan botten av odlingskärlet fyllas med 
en uppochnervänd plastkruka eller ett tjockt lager 
av ett lättviktigt dräneringsmaterial för att minska 
både jordvolymen och vikten på balkongen. En liter 
välvattnad jord väger till exempel 1,5 kilo och en liter 
sand väger 1,8 kilo. En liter lecakulor väger däremot 
endast 0,3 kilo!145 

144 Alm & Högström 1985 s 17; Clevely 2008a, s 53; Engstrand 2004, 
s 12; Sayah & Georgsson 2003, s 5. Källor rörande den högst tillåtna 
vikten varierar dock mellan 100 kg/kvm till 200kg/kvm.
145 Alm & Högström 1985 s 17; Engstrand 2004, s 12 & 20. 

KAPITEL 4 balkongen

: Tänk på att olika saker väger olika mycket. En liter vattnad jord väger 
ungefär 1,5 kilo medan en liter lecakulor endast väger 0,3 kilo.
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odlingskärlet 
KAPITEL 5

5.1 ODLINGSKÄRLETS HISTORIA
Överallt där människor levt har det tillverkats kärl 
för att samla och bevara, äta och dricka samt för 
att tillreda mat i. Människan och kärlet hör på detta 
sätt samman långt tillbaka i historien – genom olika 
kulturer, folkslag, länder och kontinenter. Bruket att 
odla växter i kärl hörde dock huvudsakligen samman 
med kulturer som präglades av överflöd, där det 
fanns tid och tillgångar över till att ägna sig åt glädjen 
att smycka sin miljö. Trots detta går bruket att odla 
i kärl för både funktionella och dekorativa ändamål 
tusentals år tillbaka i historien.146 

I Kina odlades växter i odlingskärl redan 5 000 år före 
Kristus och i den minoiska kulturen på Kreta odlades 
växter i kärl från 1 700 f. Kr.147 Tidiga mosaikarbeten 
och skrifter har även visat att de gamla egyptierna, 
grekerna och romarna odlade växter som myrten, 
buxbom och lager i kärl som arrangerades i vackra 
grupper. I områden där jorden var dålig eller 
grund användes odling i kärl även som en praktisk 
och effektiv odlingsmetod. Även japanerna har i 
århundraden kompenserat markbrist genom att odla 
många växter, även gräs och häckar, i olika slags kärl.148 

Under medeltiden skapade morerna i södra Spanien 
dekorativa och intima trädgårdar där odlingskärl 
användes. Två berömda exempel på detta från 
1300-talet är Alhambra och Generalife i Granada, 
som finns kvar än idag. Även i Storbritannien visar 
gamla illustrerade manuskript från 1100-, 1200-, och 
1300-talen att odlingskärl med växter användes i 
slotts- och klosterträdgårdar under denna tid.149

146 Hillier 1991, s 6; Kvant 2007, s 20 & 27. 
147 Ahlvin 1992, s 7; Kvant 2007, s 20.
148 Ahlvin 1992, s 7; Clevely 2008a, s 10; Engstrand 2004, s 4; Hillier 
1991, s 6.
149 Ahlvin 1992, s 7; Engstrand 2004, s 4; Hillier 1991, s 6.

Men det var först på 1400- och 1500-talen som 
konsten att odla i kärl verkligen blomstrade. På 1600- 
och 1700-talen hade odling i kärl även spridit sig till 
norra Europas slott och herrgårdar enligt utländsk 
modell, då resor utomlands till bland annat södra 
Europa och Storbritannien inspirerat till odling 
av exotiska buskar och träd, men även perenner 
och sommarblommor i kärl. Bland annat odlades 
citrusväxter i kärl, som under varma sommardagar 
flyttades ut ur orangerier för att pryda och ge färg åt 
strikta terrasser och efterlikna Medelhavsländernas 
odlingar. Lämpliga växter från naturen eller trädgården 
flyttades också till odlingskärl. De grävdes framför allt 
upp till högtidsdagar, eftersom de inte klarade livet 
i kärl så länge. Under 1800-talet blev odling i kärl 
mycket populärt i Storbritannien och tillverkning av 
olika kärl ökade snabbt. Kopior av klassiska kärl med 
girlander och festoner gjordes i gjutjärn, sten, bly och 
terrakotta.150

Att odla i kärl inomhus var dock länge vanligare än att 
odla i kärl utomhus.151 Detta tills industrialiseringen 
och massproduktion gjorde odlingskärl mer 
tillgängliga för en bredare allmänhet. I mitten av 
1900-talet började till exempel plasten ersätta leran 
som material, vilket gjorde att billigare odlingskärl blev 
tillgängligt och fler började intressera sig för odling i 
kärl.Vid ungefär samma tid spelade trädgårdsprofilen 
Ulla Molin och keramikern Signe Persson Melins 
samarbete en betydande roll för trenderna och 
användandet av odlingskärl i Sverige.152 

150 Geite 1994, s 31; Hillier 1991, s 6; Walfridson 1993, s 12.
151 Walfridson 1999, s 16.
152 Clevely 2008a, s 8-11; Eva Gustavsson SLU, möte den 17 februari 
2011.

: Att odla i kärl för både funktionella och dekorativa 
ändamål går tillbaka tusentals år i historien, genom 
olika kulturer och länder över hela världen.
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Det nya intresset för odling i kärl stimulerade i sin 
tur fröfirmor och plantskolor att satsa på ett utökat 
sortiment av växter som passade för odling i kärl. Från 
att tidigare ha odlat i kärl mestadels under sommaren 
och vid högtider, blev det under mitten av 1900-talet 
på så sätt allt vanligare att odla i kärl året om.153

5.2 ODLINGSKÄRLET – DEN 
FLYTTBARA TRÄDGÅRDEN
Att bo i staden innebär stora utmaningar för den 
odlingsintresserade. Med hjälp av odlingskärl kan 
dock grönskande rum skapas på platser där växter 
egentligen inte kan växa, såsom på en balkong. Även 
den minsta balkongen rymmer odlingskärl med växter 
som kan avnjutas inifrån, vilket är en betydelsefull 
faktor när man odlar på balkongen. Odlingskärl 
kan dessutom oftast relativt enkelt flyttas runt på 
balkongen för att framhäva olika växters höjdpunkter 
eller för att variera balkongens möblering efter behov 
och behag. Därtill kan hela odlingen följa med vid flytt! 
Odlingskärl som är fyllda med vattentyngd jord och 
plantor är dock extra tunga. Ska tunga kärl flyttas, kan 
plattor och fat med hjul vara praktiska hjälpmedel.154 

I begreppet odlingskärl ryms allt som går att odla i. 
Många växter är inte kräsna utan trivs och utvecklas 
i nästan vad som helst som går att fylla med jord och 
som inte är genomskinligt, då de flesta rötter vill växa 
i mörker. Det finns naturligtvis odlingskärl som är 
tillverkade för ändamålet, såsom krukor, blomlådor 
och avancerade långtidsvattnande kärl. I handeln 
finns ett enormt utbud av sådana odlingskärl i olika 
utformning, material, storlekar, stilar och prisklasser.155 
153 Clevely 2008a, s 8-11; Vembye 2006, s 6. 
154 Clevely 2008a, s 8-11, 13, 18-19 & 51; Fowler 2009, s 34; Geite 
1994, s 18; Johns 1974, s 9; Walfridson 1993, s 17 & 21. 
155 Alm & Högström 1985, s 36-47; Clevely 2008a, s 17; Ewald 2005, 
s 59; Fowler 2009, s 37. 

Men endast fantasin sätter gränser när det gäller 
vackra och lustiga alternativ. Pottor, byttor, burkar, 
baljor, tunnor, lådor, hinkar, kar, korgar, bildäck och 
vattenkannor är bara några exempel på möjliga 
odlingskärl. Det billigaste odlingskärlet är jordsäcken. 
Det är bara att göra hål i plasten och börja odla! Ett 
annat alternativ är den hängande ampeln.156

En del odlingskärl passar dock bättre för vissa växter 
än andra, både gällande utseende och funktion. Att 
välja material, form, färg, yta och storlek på odlingskärl 
är således lika viktigt som att välja passande växter, då 
odlingskärlen bör anpassas lika bra till bostaden och 
balkongens stil som till växternas storlek, utseende 
och olika krav på växtförhållanden. Det är även ofta 
en fördel att inte placera odlingskärl av för många 
olika material och färger tillsammans. Däremot 
kan kärlets form med fördel varieras inom samma 
material.157

Återvinns gamla odlingskärl bör de alltid rengöras 
innan plantering då rost, lös färg och jordrester kan 
innehålla gifter, sjukdomar och skadedjur. Odlingskärl 
för utomhusbruk måste även tåla skiftande 
väderförhållanden, såsom blåst, regn och starkt 
solsken även om utseendet ofta förändras efter 
en tid utomhus och vissa material får en fin patina. 
Odlingskärlen kan dock skyddas och livslängden 
förlängas genom till exempel inoljning eller målning.158

Odlingskärl som ska övervintra utomhus bör 
dessutom vara frosttåliga och ha en form som vidgas 
uppåt så att det finns plats för jorden att utvidgas 
156 Alm & Högström 1985, s 36-47; Engstrand 2004, s 20 & 22-23; 
Ewald 2005, s 59; Fowler 2009, s 37; Sayah & Georgsson 2003, s 13. 
157 Cassy & Scriven 2000, s 24; Clevely 2008a, s 17 & 24-25; Johns 
1974, s 11; Rees 1991, s 86; Slipher 2002, s 44; Vembye 2006, s 12. 
158 Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 18-19 & 26- 28. 

: Endast fantasin sätter sätter gränser 
när det gäller val av odlingskärl!

: Endast fantasin sätter sätter gränser när det gäller val av odlingskärl!
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när den fryser, utan att odlingskärlet spricker. 
Är odlingskärlen däremot inte frosttåliga bör de 
tömmas, rengöras och placeras frostfritt.159 

5.3 ODLINGSKÄRLETS DRÄNERING 
Alla odlingskärl, oavsett material och utseende, måste 
förses med bra dränering då vattensjuk jord är skadlig 
för de flesta växter eftersom syrebristen hämmar 
rötternas utveckling och leder till en rad olika 
åkommor samt att plantan så småningom dör. Därför 
ska alla odlingskärl vara utrustade med hål i botten 
och minst en tiondel av kärlets volym bör förses med 
ett dräneringslager i botten innan jord fylls på och 
växter planteras. Krukskärvor, tegelkross, frigolitbitar, 
småsten, grovt grus och lecakulor är exempel på olika 
sådana dräneringsmaterial.160 Genom att till exempel 
lägga en fiberduk mellan krukans olika lager hindras 
jorden från att sköljas ner. Dräneringslagret kan även 
läggas i en nylonstrumpa för att underlätta åtskiljandet 
av materialen när kärlet ska tömmas. Dräneringslagret 
kan också fungera som en vattenreservoar vid torka 
om dräneringshålet placeras några centimeter 
upp på kärlets sida. Odlingskärl kan dessutom 
placeras på stenar, träklossar eller krukfötter för 
att skapa en luftspalt mellan kärl och underlag så att 
överskottsvatten lätt ska kunna rinna bort.161

159 Carlson et. al. 2004, s 52; Ewald 2005, s 62-65; Geite 1994, s 91; 
Kvant 2007, s 74-78; Vembye 2006, s 12. 
160 Clevely 2008a, s 37 & 86-89; Geite 1994, s 73.
161 Clevely 2008a, s 86-89; Engstrand 2004, s 23; Geite 1994, s 73; 
Walfridson 1999, s 78-79. 

5.4 ODLINGSKÄRLETS STORLEK 
Storlek på odlingskärl brukar anges efter litervolym 
eller diameter. Oavsett storlek är kärlet en begränsad 
växtplats. Det är därför viktigt att storleken på kärlet 
anpassas efter vilken växt, eller vilka växter, som ska 
planteras däri.162 Detta bland annat på grund av att 
växter har olika slags rötter.  Vissa växter har ett ytligt 
rotsystem, medan andra har rötter som går mest på 
djupet. Några har mycket små rotsystem och en del 
behöver gott om plats åt alla håll. Viss harmoni bör 
därför råda mellan växtens rotomfång och krukans 
storlek.163 

Är kärlet till exempel för litet torkar rötterna snabbt 
ut av sol och blåst.164 Stora växtarter i små kärl 
tenderar också att bli något dvärgväxta och att växa 
mer långsamt, även om de kan odlas i små odlingskärl 
förvånansvärt länge – förutsatt att balansen med 
vatten och näring upprätthålls. Den mindre tillväxten 
behöver dock inte vara negativ, utan kan utnyttjas 
för att påverka hur mycket växten ska utvecklas. 
Grundregeln är dock att den fullvuxna växtens rötter 
ska rymmas i kärlet.165

162 Molin & Bauer 1969, s 64; Clevely 2008a, s 26; Vembye 2006, s 
12. 
163 Geite 1994, s 65; Walfridson 1999, s 78-79. 
164 Clevely 2008a, s 100; Molin & Bauer 1969, s 64.
165 Engstrand 2004, s 20; Geite 1994, s 65; Johns 1974, s 9. 

: Glöm inte att förse alla odlingskärl med dräneringshål och förvara 
odlingskärlen upp och ner när de inte används. 
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5.5 ODLINGSKÄRLETS MATERIAL
Odlingskärl tillverkas i en mängd olika material. 
En del är endast funktionella, medan andra även 
är dekorativa. Materialvalen beror främst på vilka 
funktioner och egenskaper som kärlen ska ha. Ska 
odlingskärlen till exempel transporteras flera trappor 
upp utan hiss, bör lätta material väljas. Men material 
ger också starka stilsignaler. Tid och eftertanke bör 
därför läggas på att hitta just de kärl som passar den 
atmosfär som eftersträvas. Den personliga stilen är 
naturligtvis också viktig vid val av odlingskärl.166

5.3.1 LERKÄRL
Leran, med tusenåriga traditioner, är ett material 
som harmoniserar väl med flera olika typer av 
växter. Lerkärl finns i en mängd olika utföranden, 
modeller och storlekar. De kan till exempel vara 
oglaserade, glaserade, sintrade, målade, kalkade eller 
mönstrade.167  Vissa lerkärl får dessutom fin patina allt 
eftersom beläggningar bildas av till exempel mossor, 
lavar eller alger. En sådan process kan även påskyndas 
med olika behandlingar.168 

Terra cotta, ”bränd jord”, är ett poröst lermaterial. Det 
porösa materialet både absorberar och avdunstar 
vatten, svalkar om sommaren och värmer om vintern 
samt låter rötterna andas.169 Odling i terrakottakärl 
kräver därför fler vattningar än odling i tätare 
odlingskärl, då de snabbt torkar ut. Före plantering 
bör kärlen även blötläggas för att vattenmättas, så att 
de inte absorberar växternas vatten. Terrakottakärl 
kan även fodras med plast om mer fuktälskande 
växter ska planteras.170

Ett glaserat lerkärl har en tät yta som inte 
absorberar eller avdunstar lika mycket vatten som 
terrakottakärlet, vilket innebär att de inte behöver 
vattnas lika mycket och att de kan hålla en jämnare 
fuktighet.171

Eftersom terrakottakärlet absorberar vatten, sprängs 
det lätt sönder vid minusgrader och bör således 
förvaras torrt och frostfritt under vintern.172 Lerkärl 
som är extra hårt brända och därmed mer kompakta 
klarar sig dock bättre än de som är porösa och brända 
vid lägre temperatur. Glaserade lerkärl är också mer 
frostsäkra eftersom de inte absorberar lika mycket 
vatten. Trots det kan fukt komma in under glasyren 
och spräcka kärlet när det blir frost.173

166 Clevely 2008a, s 19-23; Engstrand 2004, s 22-23; Kvant 2007,s 
74-78. 
167 Carter 1997, s 8; Clevely 2008a, s 19-23; Molin & Bauer 1969, s 
62; Walfridson 1999, s 78. 
168 Kvant 2007, s 28-31; Slipher 2002, s 46-47.
169 Cassy & Scriven 2000, s 24; Slipher 2002, s 46-47; Smith 2004, s 
176-177; Walfridson 1999, s 78. 
170 Clevely 2008a, s 19-23; Geite 1994, s 67; Walfridson 1999, s 78. 
171 Engstrand 2004, s 22-23; Slipher 2002, s 51; Walfridson 1999, s 
78. 
172 Engstrand 2004, s 123; Kvant 2007, s 28-31; Walfridson 1993, s 
56.
173 Kvant 2007, s 28-31; Smith 2004, s 176-177; Ullenius 2008, s 42. 

5.3.2 TRÄ & ANDRA NATURMATERIAL
Trä är ett naturligt, hållbart och isolerande material 
som håller en jämn temperatur och tål vinterkyla 
trots att det absorberar fukt.174 Träkärl kan dock 
torka och spricka sönder om de står ute under flera 
år. En invändig klädsel av plast ger träkärlet ett visst 
skydd från jorden.175 

Lådor, tunnor och baljor är exempel på färdiga träkärl 
som finns i många olika utformningar, men det går 
även bra att tillverka egna odlingskärl av trä. Ska detta 
göras bör miljöcertifierat virke väljas. Olika träslags 
förmåga att absorbera olika mycket fukt bör även 
övervägas. Hårda träslag såsom ek, bok, teak och 
sibirisk lärk har till exempel bättre motstånd mot fukt 
och röta än furu och gran som behöver impregneras 
för att inte ruttna. Det finns både skonsamma och 
skadliga impregneringsmedel för växter och miljö. 
Olja är ett skonsamt alternativ. Det skyddar träet 
mot fukt samtidigt som träet kan andas och torka 
upp. Tryckimpregnerat virke är däremot skadligt.176 

Flätade korgar i naturmaterial, såsom pil, är också 
frosttåliga. Sådana kärl changerar, men kan liksom 
träkärl målas, impregneras och fodras med plast för 
att inte läcka jord och vatten samt för att skydda 
kärlet från jordens fukt. Dessutom har de ofta 
handtag och är lättviktiga, vilket gör dem enkla att 
flytta och passande för balkongen.177

5.3.3 METALL
Odlingskärl finns i en rad olika metaller såsom zink, 
aluminium, järn, rostfritt stål, plåt och gjutjärn. Det 
går lika bra att odla i konservburkar och gamla 
gjutjärnskrukor som i moderna odlingskärl av rostfritt 
stål. Järn och aluminium är relativt dyra material 
medan zink är betydligt billigare.178

Metall är relativt underhållsfritt och de flesta 
metallkärl tål att stå ute hela vintern. Zinkkärl kan 
dock sprängas i fogarna av frosten. Ett kärl av järn är 
däremot tåligt mot det mesta, men kan rosta om det 
inte rostskyddsbehandlas eller målas.179

Då metallkärl är täta håller de fukt väldigt bra, 
men då de också är goda värmeledare kan kraftiga 
temperaturväxlingar komma att skapas i kärlet. 
Särskilt varma blir mörka metallkärl i soliga lägen.180 

174 Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 19-23; Slipher 2002, s 
46-47; Ullenius 2008, s 42. 
175 Kvant 2007, s 74-78; Slipher 2002, s 62; Widlundh 2009, s 207. 
176 Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 19-23; Fowler 2009, s 
36-37; Molin & Bauer 1969, s 62; Slipher 2002, s 46-47; Walfridson 
1999, s 78. 
177 Clevely 2008a, s 19-23; Engstrand 2004, s 22-23; Geite 1994, s 
67; Kvant 2007, s 74-78; Molin & Bauer 1969, s 62; Ullenius 2008, s 
42.
178 Clevely 2008a, s 19-23; Kvant 2007, s 74-78; Molin & Bauer 1969, 
s 62; Slipher 2002, s 48; Smith 2004, s 176-177. 
179 Engstrand 2004, s 22-23; Geite 1994, s 67; Slipher 2002, s 48; 
Ullenius 2008, s 42. 
180 Cassy 2000, s 24; Clevely 2008a, s 19-23; Molin & Bauer 1969, s 
62; Widlundh 2009, s 207. 
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5.3.5 NATURSTEN OCH BETONG
Kärl i natursten och betong är frosttåliga och värms 
inte upp lika lätt som odlingskärl av till exempel metall 
eller plast. Natursten finns i en rad olika stenkulörer 
och åldras vackert. Det är ett gediget och tungt 
material med god isoleringsförmåga.185 

Betong är liksom natursten ett tungt, starkt och 
hållbart material. Materialet är dock inte helt tätt, 
utan släpper igenom luft och fukt. Det finns även 
stora möjligheter att forma betong till varierande 
odlingskärl i flera olika kulörer.186 Odlingskärl finns 
även i fiberbetong, som är ett betydligt lättare 
betongmaterial, vilket passar bra på balkongen.187 

5.3.6 ANDRA MATERIAL
Det utvecklas ständigt nya material utöver de 
traditionellt använda. Odlingskärl av glasfiber är ett 
lätt material som bland annat används för att imitera 
odlingskärl av terrakotta, bly eller järn. Fiberclay kan 
också imitera andra material och finns i en mängd olika 
färger. Dessutom är det lätt, billigt och frosttåligt.188

185 Carter 1997, s 8; Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 19-
23; Ullenius 2008, s 42. 
186 Carter 1997, s 8; Geite 1994, s 67 & 70; Slipher 2002, s 44. 
187 Clevely 2008a, s 19-23; Slipher 2002, s 44. 
188 Engstrand 2004, s 22-23; Kvant 2007, s 74-78. 
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Detta gör att jorden snabbt torkar och växternas 
rötter kan ta skada. För att undvika sådana skador 
kan metallkärlen placeras skuggigt eller isoleras. 
Alternativt kan växterna planteras i innerkrukor där 
temperaturen hålls mer jämn.181

5.3.4 PLAST OCH GUMMI
Plastkärl finns i en mängd olika varianter från enkla 
plastkrukor i olika färger till gjutna imitationer av till 
exempel natursten, metall eller lergods. Fördelar med 
plastkärl är att de är relativt billiga, lätta och tåliga. 
Trots detta har plastkärl ofta lågt anseende. Det 
utvecklas dock ständigt nya odlingskärl i plast som 
regelbundet kommer ut på marknaden och däribland 
finns väl designade plastkärl. Sådana plastkärl håller 
oftast längre än billiga kärl som blir spröda och slitna 
med tiden och kan spricka i kyla.182

Ett odlingskärl i plast hindrar både absorption och 
avdunstning av vatten genom det täta materialet, 
vilket gör att mer fukt hålls kvar i jorden. Mörka 
plastkärl som står i solen kan dock bli mycket varma. 
Då ökar risken för uttorkning och växternas rötter 
kan skadas om de inte, liksom metallkärl, skyddas 
genom beskuggning eller isolering.183 Det finns även 
odlingskärl av gummi som både är tilltalande och 
funktionella, ofta designade av olika formgivare. 
Gummikärl är dessutom garanterat frosttåliga och 
går sällan sönder, oavsett väder eller vind.184

181 Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 19-23; Engstrand 2004, 
s 22-23; Smith 2004, s 176-177.
182 Clevely 2008a, s 19-23; Geite 1994, s 67; Kvant 2007, s 74-78; 
Ullenius 2008, s 42. 
183 Carlson et. al. 2004, s 52; Clevely 2008a, s 19-23; Geite 1994, s 
67; Kvant 2007, s 74-78; Truedsson 1997, s 32; Walfridson 1999, s 78. 
184 Kvant 2007, s 74-78. 

: Odlingskärl finns i en mängd olika färger, former och material.
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människa
KAPITEL 6

6.1  NATURENS INVERKAN PÅ
MÄNNISKAN
Redan tidigt i historien förknippades trädgårdar med 
hälsa. I Gilgamesheposet från cirka 2 000 före Kristus 
står det om hur kung Gilgamesh uppsöker trädgården 
Dilmun för att hämta kraft och styrka. Mer än 1 500 
år senare i antikens Grekland hävdade Hippokrates 
att naturen hade läkande egenskaper, bland annat på 
grund av dess friska luft. Han använde trädgården 
som redskap för rehabilitering, vård och läkning av 
patienter och hans läror kom att få stort inflytande i 
mer än två tusen år framöver.189

Under medeltiden kom vetenskapen främst att 
utvecklas i klosterträdgårdar, men i början av 
1500-talet förespråkade även den schweiziske läkaren 
Paracelsus naturens betydelse för hälsan. Under 
1700- och 1800-talen var många läkare eniga om 
naturens helande kraft, vilket bland annat medförde 
att parker och trädgårdar anlades vid sjukhus och i 
städer.190 Vid denna tid lanserades också en teori om 
att dagsljus, frisk luft och grönska hade goda kemiska, 
läkande komponenter. Även i Sverige fanns en känd 
förespråkare av naturens och trädgårdens positiva 
inverkan på hälsan – läkaren Ernst Westerlund var 
verksam runt sekelskiftet 1900 och skrev då hellre ut 
vackra vyer och frisk luft än mediciner.191

Trots att historiska personer, såsom Hippokrates och 
Paracelsus, länge förespråkat naturens hälsofrämjande 
effekter är forskningen om hur vi påverkas av naturen 
relativt ny. Det är först under de senaste 20–30 åren 
som naturen blivit föremål för vetenskapliga studier 
och forskare har börjat producera vetenskapliga 

189 Grahn & Ottosson 2010, s 49-51. 
190 Robild & Christensen 2010, s 18. 
191 Grahn & Ottosson 2010, s 51-53. 

resultat om naturens lugnande, stärkande och läkande 
effekter. Forskningen pekar dock hittills entydigt på 
att naturen har mätbara effekter för människans 
välbefinnande.192 

Under 1970- och 1980-talen kom miljöpsykologerna 
Rachel och Stephen Kaplan fram till slutsatsen 
att naturen har återuppbyggande effekter. Dessa 
studier var en milstolpe i utforskandet av naturens 
positiva hälsoeffekter och har därefter på olika 
sätt bekräftats av både svensk och internationell 
forskning.193 En lika banbrytande undersökning 
gjordes 1984 av miljöpsykologen Roger Ulrich. 
Studien gjordes på nyopererade patienter som 
genomgått en rutinoperation och naturen i fråga var 
denna gång endast utsikten från ett sjukhusfönster. 
Forskningsresultatet visade att de patienter som hade 
utsikt mot en park mådde bättre och tillfrisknade 
snabbare än patienter som hade utsikt mot en 
tegelvägg. Denna undersökning visade att naturen i 
sig kan påverka vår hälsa – inte bara genom fysisk 
aktivitet eller frisk luft. Endast genom att se natur mår 
vi bättre!194

En rad andra studier har på samma sätt bekräftat att 
blotta anblicken av natur kan verka stressdämpande 
och hälsofrämjande. Bland annat finns studier gjorda 
bland boende i lägenheter, som visat att utsikt med 
naturinslag bidrar till större hälsa, välmående och 
tillfredställelse. Vi måste således inte vistas i storskalig 
natur för att ta del av dess återuppbyggande effekter.195

192 Naturvårdsverket 2006, s 5 & 12; Norling 2001, s 3. 
193 Grahn & Ottosson 2010, s 59-60; Naturvårdsverket 2006, s 8 & 
14; Lisberg Jensen 2008, s 17-18. 
194 Grahn & Ottosson 2010, s 57; Naturvårdsverket 2006, s 14; 
Lisberg Jensen 2008, s 17. 
195 Naturvårdsverket 2006, s 5, 13 & 16.
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6.2 BOSTADSNÄRA GRÖNSKA
Tillväxt och förtätning av staden tar alltmer av 
den bostadsnära grönskan i anspråk. Statistiska 
Centralbyråns undersökningar har visat att andelen 
bostadsnära natur under de senaste 30 åren har 
minskat i både antal och storlek och inget tyder på 
att minskningen kommer att avta.196 Men då vi lever 
i storstadens hårda, bullriga, stressiga och krävande 
miljö, blir kontakten med det mjuka och levande en 
viktig motvikt. Samtidigt verkar människors tillgång 
till fri tid bli allt mindre, vilket gör att den bostadsnära 
och lättillgängliga grönskan blir allt viktigare.197 

Den krympande, bostadsnära naturen i staden 
kan dock kompletteras med många andra typer 
av växtlighet. Växter kan till exempel planteras i 
odlingskärl i nära anslutning till bostaden. Sådan 
natur, skapad av människan, ger också grönskande 
omgivningar och blir ett mervärde både för staden 
och för stadsbon. Planteringarna på exempelvis en 
balkong i staden kan på så sätt bli en viktig del av 
vardagen och bidra till upplevelser, ökad livskvalitet 
och högre trivselfaktor.198 Balkongodling är dessutom 
mycket bostadsnära, vilket gör den extra viktig 
för olika hindrade grupper som äldre, sjuka eller 
funktionsnedsatta personer samt personer med ont 
om tid.199 

Genom att leva i en nära relation med växtlighet 
ökar också förståelsen för människan som en del 
av ett större ekologiskt sammanhang. Kontakt med 
växter och djur i staden kan till exempel påverka 
oss mot en livsstil med större miljömedvetenhet, 

196 Boverket 2006, s 9 & 28.
197 Kvant 2003, s 13; Naturvårdsverket 2006, s 13 & 16. 
198 Gröna Fakta 2000b, s 2; Mäklarsamfundet 2009, s 15. 
199 Norling 2001, s 11. 

kretsloppstänkande och nyttigare matvanor. Därför 
är små ytor i nära anslutning till bebyggelse, såsom 
balkonger, viktiga för att skapa kontakt mellan 
människor, växter och djur i staden.200

Dagens stressiga samhälle gör att allt fler människor 
gör stora förändringar i sina liv för att ta vara på 
hälsan, såsom att byta arbetsplats eller flytta ut på 
landet. Förändringen behöver dock inte vara så 
drastisk för att ge effekt. Det kan räcka med fem 
minuters frisk luft och några pelargoner på balkongen 
för att göra skillnad. Genom att odla på balkongen 
krävs dessutom inga långa eller dyra resor ut till en 
sommarstuga eller kolonilott. Det är bara att öppna 
dörren – så är man där!201 Utanför dörren händer 
någonting med oss. Axlarna sänks, andningen går 
lättare och sinnena öppnas. Vi fångar ögonblicket och 
lämnar stress och oro åt sidan. Den lilla, hängande 
trädgården behöver dessutom inte vara krävande, 
då den är alltför liten för att ge dåligt samvete över 
orensade rabatter eller ogrävda köksland. Därför 
passar den bra till dem i staden, som lever med tiden 
som den största bristvaran.202

Det finns även många fördelar med att odla 
växter. Genom att aktivt vårda och engagera sig 
i levande växtmaterial tillfredställs många av våra 
mest grundläggande behov. Att se en planta växa, 
blomma och sätta frukt ger odlaren något att se 
fram emot och får henne att känna sig delaktig, 
behövd och meningsfull i sin insats att påverka 
sin omgivning. En lyckad odling kan även öka 
självförtroendet och skapa stolthet inför odlingarna.203 

200 Gilbert 1989, s 316; Gröna Fakta 1995, s 3; Truedsson 1997, s 11. 
201 Eiworth 2003, s 9; Robild & Christensen 2010, s 6. 
202 Kvant 2003, s 13; Slipher 2004, s 2.
203 Lööw 2010, s 33 & 66; Robild & Christensen 2010, s 7-9. 

: Kontakt med växter kan i längden påverka 
oss mot en livsstil med större miljömedvetenhet, 
kretsloppstänkande och nyttigare matvanor.



Lyckas någon göra fint på balkongen brukar 
dessutom fler bli inspirerade att göra detsamma.
En odlingsintresserad kan därmed dra med sig flera 
andra balkonginnehavare i omgivningen och skapa 
ett grönskande kvarter av balkonger. Odlingen är 
dock inte alltid till glädje för alla. Jord kan rasa ner, 
vatten kan rinna eller droppa och växter kan ibland 
vara svåra att hålla styr på. Men för det mesta upplevs 
odling på balkongen som positivt av de flesta.207 

En fastighetsägare i Varberg anordnade en tävling 
för sina hyresgäster där den finaste balkonglådan 
utsågs. På grund av tävlingen gjorde många fint på 
sina balkonger, kom i kontakt med sina grannar och 
brydde sig mer om sitt hus. En liten insats gav ett stort 
resultat – både för de boende och för fastighetsägaren 
som insåg effekten av att ha hyresgäster som månar 
om sina balkonger.208

207 Alm & Högström 1985, s 20; Martinsson 1963, s 157; Molin & 
Bauer 1969, s 26. 
208 Eiworth 2003, s 9. 
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Människan får genom odling också tid för reflektion 
och eftertanke samt utlopp för sin kreativitet 
och fantasi genom att skapa något vackert för alla 
sinnen. Odling av växter kan även fylla dagen med 
betydelsefulla aktiviteter och innehåll, speciellt för de 
med annars monotona dagar.204 

6.3 BALKONGEN PÅVERKAR
OMGIVNINGEN
Vår kropp och hjärna är fortfarande till stor 
del anpassad till den natur som existerade när 
mänskligheten uppstod på den östafrikanska 
savannen för cirka 100 000 år sedan. Människan är 
anpassningsbar och lever idag ett annorlunda liv, men 
evolutionen går inte snabbt. I stadsmiljö kommer 
vi inte i kontakt med savannen, vilket påverkar oss 
omedvetet. Kontakt med grönska är ett basbehov 
som påverkar våra livsstilar och beteendemönster.205

Odling på balkong i staden är således en angelägenhet 
för flera – både för odlaren själv, för grannarna och 
för förbipasserande på gatan under. En grönskande 
balkong förskönar husfasaden och blir en grönskande 
utsikt och tillgång för hela omgivningen. Från balkongen 
får stadsbon även kontakt med sin omgivning, såsom 
gatulivet, solens värme, stjärn- och månljus, årstiderna, 
grönska, grannar, fåglar och snökristaller.206

204 Robild & Christensen 2010, s 7-9 & 82. 
205 Norling 2001, s 3 & 6; Robild & Christensen 2010, s 12 & 14. 
206 Carlson et. al. 2004, s 27; Clevely 2008b s 21; Martinsson 1963, s 
157 & 194; Molin & Bauer 1969, s 4. 

: Odling på balkong är en angelägenhet för många och lyckas någon göra 
fint på balkongen brukar fler bli inspirerade att göra detsamma.
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ekologi
KAPITEL 7

Med ”biotop” menas ungefär ”livsmiljö” – 
en miljö som är specifik och någorlunda 
enhetlig ur biologisk synpunkt. I biotopen 
ingår såväl växter och djur som den fysiska 
miljön de lever i.209 

Staden brukar ur biotopsynpunkt ofta betraktas som 
ett fattigt område, då exploatering av staden minskar 
mångfalden av befintliga biotoper.210 Detta är dock 
bara delvis sant. Genom att endast inkludera stadens 
vilda biotoper, blir staden utan tvekan ett relativt 
fattigt område. Men staden rymmer inte enbart 
vilda arter. Det är införandet av prydnadsväxter 
som karakteriserar rikedomen i staden – så mycket 
som 60-70 % av stadens grönska består av planterad 
vegetation. Dessutom bidrar prydnadsväxter, till-
sammans med vilda växter, till ett rikt djurliv. Detta 
gör att privata odlingar i staden är mycket viktiga. 
Grönskande balkonger bidrar på så sätt – som små 
vitt utspridda öar av grönt – till en stor variation och 
rikedom av olika biotoper.211 

Urbaniseringen har således skapat ett antal nya 
ekologiska biotoper och gett staden sina egna 
speciella förutsättningar – på gott och ont.212 Även 
om staden kan vara en utmanande livsmiljö med 
hårdgjorda ytor, föroreningar, buller och människor 
trivs många växter och djur här – förutsatt att det 
finns mat, vatten samt växt- och boplatser.213 Det 
finns flera exempel på djurarter som skapat nya hem 
i staden och nu utgör en del av vår vardagsnatur. 

209 Florgård et. al. 1994, s 13. 
210 Gröna Fakta 1991, s 2. 
211 Florgård et. al. 1994, s 95 & 113; Gilbert 1989, s 23 &  173; 
Gröna Fakta 1995, s 3. 
212 Florgård et. al. 1994, s 17 & 42; Gilbert 1989, s 20. 
213 Florgård et. al. 1994, s 17; Gröna Fakta 1995, s 4.

Till exempel har koltrasten, som vid sekelskiftet var 
en skogsfågel, flyttat in till staden. Många andra fåglar, 
såsom tamduvan och gråsparven är också vanligt 
förekommande här. Oftast är antalet fågelarter lägre 
i städer än i naturliga miljöer, även om fågeltätheten 
kan vara densamma. I slättstäder såsom Malmö och 
Lund är växt- och djurrikedomen dock större i 
staden än i omgivande jordbrukslandskap.214

Oavsett hur stadens växter och djur har tillkommit 
– bevarad från en tidigare naturmiljö, spontant 
invandrad eller anlagd på balkong – har de stor 
betydelse för stadsbons vardagsmiljö. Genom att 
skapa fler levande miljöer i staden uppstår nya livsrum 
för djur och växter som kan bistå, berika och bidra till 
en behagligare stadsmiljö.215

214 Florgård et. al. 1994, s 55; Gröna Fakta 1995, s 3.
215 Gilbert 1989, s 316; Gröna Fakta 1993, s 4 & 1995, s 1; VegTech 
2010, s 8 & 9. 

: Det finns flera olika djurarter som skapat nya hem i staden och utgör 
idag en del av vår vardagsnatur. Gråsparven är en av dem.
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7.1 STADENS GRÖNSKA
Eftersom ytorna i staden ofta är exploaterade, finns det 
inte alltid något utrymme att etablera stora stadsträd 
eller nya parker på. Däremot finns det möjlighet att 
etablera växtlighet på bebyggelsen, till exempel på 
balkongen, där den inte behöver inkräkta på andra 
funktioner i staden.216   Växter bidrar på många olika 
sätt till att förbättra stadens miljö.217 Genom mer 
växtlighet kan till exempel insektstillgången öka, 
vilket förbättrar födotillgången för olika fladdermöss 
och fåglar.218 Detta ökar i sin tur den biologiska 
mångfalden i staden. Växter tros även påverka temp-
eraturen, luftfuktigheten och luftkvaliteten i staden. 
Växters betydelse för stadsluften har dock varit ett 
diskussionsämne i snart hundra år, utan att någon 
enighet har kunnat uppnås.219 

7.1.1 STADENS TEMPERATUR
Hårdgjorda ytor, vilket det finns gott om i staden, lagrar 
solenergi – vilket tillsammans med värmetillskott 
från bland annat husuppvärmning, motorfordon 
och elektrisk apparatur bidrar till att staden får ett 
mildare klimat med några grader högre temperatur 
än dess omgivande landsbygd. Detta fenomen kallas 
för Urban Heat Island-effekten och innebär större risk 
för smogbildning och ökad produktion av marknära 
ozon, vilket påverkar växthuseffekten och den globala 
uppvärmningen. Men ett varmare stadsklimat ger även 
en längre vegetationsperiod och större antal snöfria 
dagar i staden. Detta gynnar många djur genom att 
frön och annan föda blir tillgänglig tidigare på våren 
och senare på hösten, vilket även möjliggör en tidigare 
reproduktion av ungar – speciellt bland insekter. 

216 VegTech 2010, s 8. 
217 Gröna Fakta 1992a, s 3. 
218 Florgård et. al. 1994, s 55. 
219 Berglund 1996, s 31. 

Det mildare klimatet gynnar även värmeälskande 
växtarter som kan överleva bättre i staden.220

Växter omvandlar, i motsats till hårdgjorda ytor, 
en del av den instrålande solenergin genom att 
avdunsta vatten. I motsats till hårdgjorda ytor har 
växtytor även en vattenreglerande effekt, där vatten 
infiltreras i jorden, tas upp av växterna och avdunstar 
från bladen. Hårdgjorda ytor avleder istället vattnet 
direkt till anslutande dagvattensystem, vilket minskar 
vattenavdunstningen i staden.221 

Genom växternas förmåga att omvandla solenergi 
och fördröja vatten hjälper växter således till 
att hålla fukten kvar i staden, vilket bidrar till en 
ökad luftfuktighet och lägre stadstemperatur 
med minskade temperaturvariationer.222 En ökad 
användning av växter i staden kan således bidra till 
lägre stadstemperatur och motverka Urban Heat 
Island-effekten.223 

7.1.2 STADENS LUFT
Alla miljöer i staden utsätts för luftföroreningar, 
men balkonger som ligger öppna ut mot gatan är 
speciellt utsatta.224 Föroreningarna beror bland annat 
på industriutsläpp och avgaser som uppstår lokalt, 
men kommer också med vindar från andra orter och 
länder.225 I flera städers centrala delar ligger halterna 
av luftföroreningar på hälsofarliga nivåer.226 Varje liter 
luft kan innehålla upp till 12 000 partiklar, jämfört 

220 Florgård et. al. 1994, s 17 & 42; Gröna Fakta 1991, s 3; VegTech 
2010, s 9 & 13. 
221 VegTech 2010, s 11. 
222 Gröna Fakta 1993, s 4. 
223 VegTech 2010, s 13. 
224 Clevely 2008b, s 34. 
225 Gröna Fakta 1992b, s 10. 
226  VegTech 2010, s 12. 

: Växter på balkongen förbättrar både stadens temperatur och luft.
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”Tänk när den baktunga humlan mot 
alla odds kranglat sig upp pa femte 
vaningen för att provsmaka nektaren i 
dina balkongblommor. Eller när fjärilar, 
bin och alla möjliga flygfän, kommer pa 
besök bland blommorna”.235

235 Andersson 1998, s 6-7. 
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med 2 000 partiklar i områden med tät vegetation.227 
Växter är således effektiva luftrenare, då de fungerar 
som ett filter för stoft- och dammpartiklar samt 
luftburna gaser såsom svaveldioxid och kvävedioxid 
samtidigt som de förbrukar koldioxid och producerar 
syre.228 Luftföroreningarna fastnar i håren på blad, 
barr och strån och sköljs ner av vatten i jorden där de 
binds eller neutraliseras av bakterier.229 Barrväxterna 
är de mest effektiva renarna, då deras barr har större 
sammanlagd yta än löven på lövväxterna. Samtidigt 
är växter känsliga för luftföroreningar och deras 
stresskador fungerar som indikatorer för hur bra 
eller dålig luftkvaliteten är. Detta gör att utsatta 
växter kräver särskild omsorg för att överleva och 
kunna fortsätta förbättra luften i staden.230 Växter 
fungerar också som effektiva ljudabsorbenter mot 
ljudföroreningar i staden, då växternas mjuka ytor 
absorberar stadens ljud mer än vad hårdgjorda ytor 
gör. Att plantera växter på balkongen bidrar således 
både till bättre luftkvalitet och en lägre ljudnivå.231 

7.2 BALKONGENS SMÅ GÄSTER
Även om det inte finns plats för en trädgårdslund, ett 
fuktparti eller en vildäng kan den enklaste inbjudan på 
balkongen ge oanade resultat. Trots att storstäderna 
sällan framstår som attraktiva miljöer för vilda djur 
har en mängd fåglar, däggdjur och insekter slagit 
sig ner där. En del kommer som flyktingar från 
miljöförstöringar på landsbygden medan andra är 
opportunister på jakt efter föda. För djuren räcker det 
med en vink i form av miljöer där de kan äta och vila. 
Ett par odlingskärl med attraktiva växter och ett litet 
vattenblänk kan till exempel locka fåglar och insekter, 
såsom fjärilar, trollsländor och humlor till balkongen. 
Vill man ha fåglar och insekter på balkongen ska även 
kemiska bekämpningsmedel undvikas, då de dödar 
både vänner och fiender samt tar födan från de vilda 
djur som önskas på balkongen.232

7.2.1 INSEKTER
Insekter, såsom flugor, getingar, bin, humlor och 
nyckelpigor hittar med stor säkerhet upp till 
balkongen. Många balkonger ligger däremot för högt 
och för blåsigt för fjärilarna. Men under varma, soliga 
och vindstilla dagar finns det även möjlighet för 
fjärilsbesök.233 En del av de insekter som växterna 
lockar till balkongen är inte enbart flitiga pollinerare 
utan hjälper också till att hålla ohyra borta från 
växterna. Förutom humlor och bin hör nyckelpigor, 
blomflugor och getingar till nyttoinsekterna. Insekter 
lockar i sin tur även till sig småfåglar, som är ett annat 
trevligt inslag på balkongen.234 
227 Clevely 2008b, s 34. 
228 Berglund 1996, s 31 Berglund beskriver dock att växternas nytta 
som luftförbättrare diskuterats, betvivlats och avvisats; Cassy & Scriven 
2000, s 8; Gröna Fakta 1993, s 4 & 2000a, s 7. 
229 Clevely 2008b, s 34; Gröna Fakta 1993, s 4.
230 Gröna Fakta 1992, s 11. 
231 Gröna Fakta 1993, s 4; VegTech 2010, s 13. 
232 Clevely 2008b, s 53 & 78. 
233 Engstrand 2004, s 8. 
234 Robild & Persson 2009, s 175. 

: Ett par odlingskärl med attraktiva växter kan locka både trollsländor 
och fjärilar till balkongen.

: Odlingskärl med attraktiva växter och ett litet vattenblänk kan även 
locka humlor till balkongen. 
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Genom att odla växter i vindskyddat läge, som är rika 
på nektar och pollen, lockas insekter till balkongen. 
Kryddväxter, korgblommiga växter, färgglada växter 
samt blommande frukt- och bärväxter är särskilt 
inbjudande för insekter. Andra lockande växter är 
äkta kaprifol (Lonicera caprifolium cvs.), murgröna 
(Hedera helix cvs.), kärleksört (Hylotelephium telephium 
cvs.), syrénbuddleja (Buddleja davidii cvs.), luktaster 
(Aster novae-angliae cvs.), rosenstav (Liatris spicata cvs.) 
och heliotrop (Heliotropium arborescens cvs.).236 

Insekterna framträder vid olika perioder under 
året. Första humlan är ett säkert vårtecken, bina är 
flitigast under vackra sommardagar och fjärilarna hör 
huvudsakligen sensommaren till. Då insekterna kan 
ha svårt att hitta nektar under den tidiga våren, är 
odling av tidigtblommande vårväxter på balkongen 
en uppskattad hjälp. Exempel på sådana växter är 
vårkrokus (Crocus vernus cvs.), luktviol (Viola odorata 
cvs.), gullviva (Primula veris cvs.), aubrietia (Aubrieta x 
cultorum cvs.) och praktstenört (Aurinia saxatilis cvs.).237

Ett annat vårtecken är den första nyckelpigan, som 
ibland visar sig så tidigt som i mars. De övervintrar 
bland annat under tjocka marktäckare och äter 
50-100 bladlöss om dagen, både som larver och 
som färdiga nyckelpigor. Våra vanligaste fjärilar 
såsom nässelfjärlien, påfågelögat och citronfjärilen 
övervintrar ofta i staden på vinden, i källaren eller i 
fönsterkarmen. Fjärilarna har dels matväxter som de 
äter nektar från, dels värdväxter som de lägger sina 
ägg på. Genom att plantera växter i grupper, hittar 
fjärilarna dem lättare.238

236 Clevely 2008, s 78; Donaldson 2000, s 104; Engstrand  2010, s 
157; Robild & Persson 2009, s 175; Smith 2004, s 152. 
237 Engstrand 2010, s 156; Robild & Persson 2009, s 175. 
238 Engstrand 2004, s 8 & 2010, s 156-157. 

7.2.2 FÅGLAR
Både barn och vuxna som kan locka fåglar till sin 
balkong har många stunder att glädjas åt. Fåglar 
kommer ofta nära hemmet och kan vara ett livligt 
inslag på balkongen. Genom att se fåglar inifrån 
lägenheten kan olika arters speciella vanor studeras 
och individers uppträdande följas.239 

Fåglar i staden behöver vatten, föda samt skyddade 
bo- och viloplatser. En skål med vatten på balkongen 
blir därmed till glädje för många fåglar. Vattnet bör 
vara grunt, bara två till tre centimeter djupt. Stenar 
och grus kan emellertid reglera djupet och ge fåglarna 
en god landningsplats. Skrovliga kanter gör också 
skålen mer stadig att landa på.240 

239 Martinsson 1963, s 404; Molin & Bauer 1969, s 88. 
240 Clevely 2008b, s 78; Florgård et. al. 1994, s 59; Molin & Bauer 
1969, s 88.

: Balkongens små gäster framträder vid olika tidpunkter under året.      
Nyckelpigorna brukar dyka upp i mars.

: En skål med vatten på balkongen 
blir till glädje för många fåglar.
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På sommaren finns det gott om larver, insekter och 
annan mat som fåglarna själv kan hitta. Att mata 
fåglar är därför viktigast på vintern. Nötter, frön och 
talgbollar kan passa många olika fågelarter. Växter på 
balkongen med vackra fröställningar kan dessutom få 
sitta kvar åt hungriga fåglar på vintern. Växter med 
smakliga frukter och bär, såsom hagtorn, rönnbär 
eller äpple är också populära. En gren med frukter i 
ett odlingskärl kan på samma sätt bli en attraktion.241 

Att mata fåglar är dock inte alltid populärt bland 
grannarna och viss mat skräpar ner mer än annan. 
En talgboll och jordnötter i en nätpåse skräpar till 
exempel mindre än lösa brödsmulor, frukt och 
frön. Olika fågelmat och hur den placeras lockar 
dessutom olika fågelarter.242 Fågelmaten ska dock 
alltid vara placerad så att den inte blåser bort, blir 
översnöad eller blöt av regn. Skyddande växtlighet 
intill fågelmaten ger fåglarna dessutom ett viktigt 
gömställe om de blir störda. Samtidigt vill fåglarna 
gärna ha utsikt över omgivningen, för att snabbt 
kunna fly. I klätterväxter kan fåglar både bygga bo 
och söka föda. Även fågelholkar gör sig bäst på trygga 
platser och fungerar bland annat som sovplatser för 
vissa fåglar under vintern.243

241 Clevely 2008b, s 78; Molin & Bauer 1969, s 88. 
242 Engstrand 2004, s 8. 
243 Clevely 2008b, s 78; Florgård et. al. 1994, s 59; Martinsson 1963, s 
404; Molin  & Bauer 1969, s 88. 
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: Småfåglar ger ofta ett livligt inslag på balkongen och en fågelholk, eller 
flera, fungerar som sovplats för vissa fåglar under vintern.

: Att mata fåglar är viktigast under vintern, men se till så att det inte 
skräpar ner för mycket!
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ekonomi
KAPITEL 8

8.1 ATTRAKTIVITET
Olika undersökningar visar att det är väldigt få 
som vill bo i lägenhet utan balkong.244 JM-panelens 
undersökning 2007 visade att 82 % av JMs kunder 
anser att möjligheten till en egen balkong har varit 
avgörande vid valet av en ny bostad.245 Skanskas 
Bopanel gjorde motsvarande undersökning som 
visade att åtta av tio har ett mycket stort intresse av 
att ha en egen balkong vid köp av en nyproducerad 
lägenhet. Intresset av att bo längt ner i huset med 
tillhörande uteplats i markkontakt är däremot 
betydligt svalare. Endast 12 % föredrog uteplats 
före balkong vid köp av lägenhet. Undantaget var 
barnfamiljer, där 20 % föredrog en uteplats i markplan 
istället för balkong.246 

Balkongens läge är den faktor som verkar ha störst 
betydelse för de boende. Enligt Skanskas Bopanel är 
det endast en av tio som är likgiltig inför balkongens 
läge. 53 % uppger att de helst önskar sig en balkong 
i sydvästläge.247 Även enligt Mäklarsamfundets riks-
täckande undersökning om bostadsmarknaden i 
Sverige verkar de flesta föredra lägenhet med balkong 
i söderläge.248 En fjärdedel av Skanskas Bopanel 
uppgav dessutom att läget är viktigare än storleken 
på balkongen.249 Stora balkonger är dock också 
eftertraktat, då många vill kunna inreda och använda 
balkongen som ett extra rum.250

 

244 Skanskas Bopanel 2010. 
245 JM 2007. 
246 Skanskas Bopanel 2010.
247 Ibid.
248 Mäklarsamfundet 2010, s 10. 
249 Skanskas Bopanel 2010. 
250 Mäklarsamfundet 2010, s 10. 

Men det är inte bara balkongens läge och storlek 
som är viktigt vid köp av lägenhet. Även vilket 
rum som ligger i direkt anslutning till balkongen 
påverkar köpbeslutet. Nästan hälften av deltagarna 
i Skanskas Bopanel önskar balkong i anslutning till 
vardagsrummet och en fjärdedel önskar balkong 
i anslutning till köket. Däremot är det tydligt att 
sovrummet inte behöver balkong. Endast en av 
hundra hade detta som önskemål.251

8.2 BALKONGENS EKONOMISKA
VÄRDE
Många olika faktorer påverkar värdet av en bostad. Det 
är helheten som avgör det sammanlagda värdet och det 
är svårt att bryta ut enstaka delar ur sammanhanget. 
SkandiaMäklarnas samlade bedömningar ger dock en 
indikation om vilken betydelse olika faktorer har för 
bostadens värde. Balkong är en faktor som generellt 
har stor inverkan på bostadens attraktionskraft och 
värde. Prispåslaget för balkong är ungefär 10 % på 
lägenhetens pris. Tillsammans med balkong tenderar 
även sjöutsikt och nyrenoverat badrum att öka 
bostadens värde mest och värderas mycket högre än 
till exempel öppen spis eller vindslägenhet.252 

251 Skanskas Bopanel 2010. 
252 Isacson 2006, s 128; Mäklarsamfundet 2010, s 10; SkandiaMäk-
larna 2008, 2009 & 2010.

: Prispåslaget för en lägenhet med balkong ligger på ungeför 10 %.
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Hur mycket en balkong påverkar lägenhetens värde 
varierar emellertid väldigt mycket. En liten balkong 
som vetter mot en mindre attraktiv omgivning har 
naturligtvis inte samma värde som en stor balkong i 
en mer attraktiv miljö.253 

2010 uppskattade SkandiaMäklarna ett generellt 
snittvärde för en balkong i Sverige till 100 000 
kronor, i en bostad med 2-3 rum. Undersökningen 
visade emellertid att detta varierar med var i landet 
man bor. I Stockholm stad kan en balkong vara värd 
250 000 kronor, i Stockholms län 150 000 kronor, i 
Göteborgsregionen eller Mälardalen 100 000 kronor, 
medan balkongen har ett värde av endast 50 000 
kronor i Norrland.254 

Balkongens värde beror även på lägenhetens storlek. 
För trerumslägenheter och uppåt har balkongen 
större inverkan på bostadens värde än för mindre 
lägenheter. I större lägenheter ställs nämligen oftast 
högre krav och lägenheter utan balkong väljs därför 
många gånger bort. Däremot är kraven på balkong 
generellt lägre i mindre lägenheter. Balkongens läge 
är även en viktig värdeskapande faktor. En balkong 
i soligt läge kan höja lägenhetens värde mer än en 
balkong i skuggigt läge.255 

253 SkandiaMäklarna 2008; SkandiaMäklarna 2009.
254 SkandiaMäklarna 2010. 
255 Hemmakanalen 2010; Isacson 2006, s 128. 

Ska man sälja en lägenhet har balkongen stor 
betydelse för priset. Oavsett balkongens storlek 
eller läge kan förändringar göra balkongen mer 
attraktiv, vilket kan höja värdet på lägenheten 
avsevärt. Undersökningar visar att homestyling 
kan ha mycket stor betydelse för slutpriset av en 
bostad.256 Homestyling av lägenheter är redan vanligt, 
men nu har man även börjat inse betydelsen av att 
ta steget ut och styla balkongen inför försäljning. 
Självklart är en möblerad balkong mer säljande än 
en tom, då den påverkar hela lägenhetens intryck.257 

Att inreda balkongen behöver inte kosta mycket.258 
Eftersom den är relativt liten i jämförelse med en 
trädgård behövs färre material.  Detta gör att dyrare 
idéer är mer genomförbara.259 Men en påkostad 
balkong behöver inte bli mer attraktiv än en som 
vuxit fram ur billig rekvisita, jord och några frön.260 

256 SkandiaMäklarna 2008. 
257 Mäklarsamfundet 2010, s 10; Noalt 2008. 
258 Sjölund 2010. 
259 Rees 1991, s 20.
260 Molin & Bauer 1969, s 5.

: Beroende på var i landet man bor kan 
balkongen vara värd mellan 50 000 till 
250 000 kronor.

$  $  

$  

: Det har blivit populärt att homestyla 
balkongen inför försäljning.
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8.3 EN GOD INVESTERING
I Sveriges större städer har balkongen under de 
senaste tio åren blivit ett allt mer vanligt och 
självklart krav i bostaden. Därför är tillbyggnad av 
balkong ofta en god investering, då marknadsvärdet 
för lägenheten som regel ökar mer än vad balkongen 
kostar att bygga. Det finns även föreskrifter som 
skyddar lägenhetsinnehavare från att bostadens 
värde försämras av en balkong som byggs till lägen-
heten ovanför. På senare år har det därför blivit allt 
mer populärt att bygga till balkonger.261 Tusentals 
lägenheter som aldrig haft balkonger förut, såväl 
existerande bostäder som bostäder ombyggda från 
industribyggnader och skolhus, har försetts med 
sådana. Anledningen till att många äldre lägenheter 
saknar balkonger är att de förut ansågs vara för dyra 
att bygga, då balkongen sågs som en lyxvara och 
hyreskostnaderna istället skulle hållas nere.262

Då det är ovanligt att samtliga lägenhetsinnehavare 
i ett bostadshus vill bygga balkong står var och en 
själv för monteringskostnaderna. Det blir dock 
billigare att bygga balkong, ju fler i bostadshuset 
som gör det. Utöver monteringskostnaden får varje 
balkonginnehavare även en förhöjd årsavgift för 
framtida underhåll.263 

I vissa fall är det dock både olämpligt och omöjligt 
med tillbyggnad av nya balkonger. Huset som sådant 
måste ha konstruktionsmässiga förutsättningar, som 
till exempel tillräcklig väggtjocklek och fasadyta samt 
fönster som kan byggas om till dörröppningar. Hänsyn 
måste även tas till husets invändiga och utvändiga 
arkitektur samt historiska värden, som förändras vid 
tillbyggnad av balkonger. På ett liknande sätt förändras 
stadsbilden. Därför tillåts det sällan att balkonger 
byggs mot offentliga miljöer som man vill skydda. 
Detta gör att det oftare byggs nya balkonger mot 
en stängd innergård som inte påverkar stadsbilden i 
samma utsträckning.264

261 Isacson 2006, s 195-196. 
262 Stockholms stadsmuseum 2009b. 
263 Isacson 2006, s 196-197. 
264 Stockholms stadsmuseum 2009b. 

KAPITEL 8 ekonomi

: Lägenhetens marknadsvärde ökar generellt när 
det finns balkong.

: På senare år har det blivit populärt att 
bygga till balkonger på olika slags hus. 
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balkongens olika
delar

KAPITEL 9

9.1 BALKONGENS GOLV
Golvet är en viktig del av balkongen, då det krävs 
ett skönt och trevligt golv för att balkongen ska bli 
användbar. Balkonggolvet ska dessutom tåla regn 
och bevattning samt effektivt kunna avleda vatten. 
Dessutom bör golvet vara lättskött för att enkelt 
kunna hållas rent och snyggt. Valet av balkongens 
golvmaterial varierar dock. Enligt en undersökning 
gjord av Skanska kan endast 4 % av de tillfrågade tänka 
sig ett betonggolv på balkongen. 36 % önskade istället 
klinkergolv och nästan hälften önskade trätrall.266

Betong som balkonggolv är vanligt, både som 
helgjutna golv och plattor. Betonggolv kan dock 
uppfattas som färglösa och kalla – och många vill 
göra något åt dem. Betongfärger kan sätta färg 
på betonggolvet. Färgen bör väljas omsorgsfullt 
med hänsyn till huset och omgivningen. Husvärden 
bör dock alltid rådfrågas innan idén verkställs. 
Kanske är betongen dock vackrast som den är?267 
Lösa mattor kan ingen husvärd opponera sig mot och 
de kan alltid användas för att göra balkonggolvet mer 
inbjudande.268 

265 Molin & Bauer 1969, s 26; Slipher 2004, s 5. 
266 Alm & Högström 1985, s 16; Engstrand 2004, s 6; Skanskas 
Bopanel 2010. 
267 Alm & Högström 1985, s 16; Engstrand 2004, s 6; Molin & Bauer 
1969, s 54. 
268 Engstrand 2004, s 6; Molin & Bauer 1969, s 54.

Det finns en uppsjö av mattor att välja bland i olika 
material och färger, såsom sjögräsmattor, majsmattor, 
sisalmattor och plastmattor. Balkonggolv i plast är ett 
annat praktiskt alternativ. Den så kallade bergo plattan 
klarar till exempel att ligga ute året runt. Balkonggolv 
kan även förses med frostsäker keramik eller sten.269

Trä är ett annat passade material för balkonggolvet. Ett 
trägolv känns behagligt att vistas på och ser trevligt ut, 
men måste underhållas varje år för att undvika alger, 
mögel och uttorkning. Man kan antingen lägga färdig 
trätrall eller lägga ett trägolv på reglar. Trätrall är ett 
relativt billigt material och är lätt att byta ut. Den kan 
även läggas i olika mönster, men ett för rörigt mönster 
kan ge ett oroligt intryck på små balkongytor.270 

Ett trägolv på reglar kan bli föremål för ett riktigt 
hantverk och göras lika omsorgsfullt som ett båtdäck 
med dymling istället för spik. Oavsett val bör trägolven 
vara av ett tåligt träslag, till exempel ett ädelt träslag, 
för att klara påfrestningar och belastningar, kännas 
stadigt och inte svikta. Fördelarna med trägolv är 
att det har en distans till det underliggande golvet, 
vilket gör trägolvet lättstädat och inte lika blött och 
smutsigt. Man bör dock tänka på att trägolv måste 
läggas så att vattenavrinningen inte hindras. 271

269 Ibid.
270 Alm & Högström 1985, s 16; Engstrand 2004, s 6 & 9; Molin & 
Bauer 1969, s 54.
271 Ibid.

Vad är det som får en plats utomhus att bli ett uterum? Det handlar om att skapa en rymd 
med golv, väggar och tak. Men utomhus behöver dessa element inte vara lika handfasta 
som inne. Det kan räcka med att antyda en avgränsning för att få känslan av ett rum 
utomhus. Genom att förse balkongen med golv, lämpliga möbler och växter kan balkongen 
således bli ett behagligt uterum.267
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9.2 BALKONGENS VÄGGAR
Om balkongens väggar hade lagts ner horisontellt 
som en fortsättning av balkonggolvet hade det blivit 
tydligt vilken värdefull yta de inrymmer.  Väggar bidrar 
nämligen till ökad odlingsyta, vilket blir extra tydligt 
där utrymmet är begränsat – såsom på en balkong. 
Det är därför viktigt att ta vara på de möjligheter 
som vertikala utrymmen erbjuder och fundera på hur 
de kan utnyttjas på bästa sätt. Genom att klä väggarna 
med växter blir balkongen en grön och frodig berså. 
Samtidigt skyddar balkongens väggar från oönskad 
insyn och mot blåst som kan skada växter och torka 
ut jorden.272

Balkongens väggar kan bestå av faktiska väggar, räcken, 
skärmar eller spaljéer. Inbyggda balkongers väggar är 
ofta av samma material som husets fasad och är sällan 
ägnade att fästa saker i. Däremot kan icke väggfasta 
skärmar konstrueras för att fungera lika väl mot insyn 
som mot vind. Valet av en sådan vägg bör harmoniera 
med huset i färg, material och höjd samt vara fint 
både utifrån gatan och inifrån bostaden. Skärmarna 
bör också vara ordentligt monterade för att inte gå 
sönder eller ge ett slarvigt intryck.273 

Ofta räcker det att skydda en sida av balkongen, då 
vinden vanligtvis kommer från samma håll. Skärmen 
får inte vara för kompakt, då ett helt tätt vindskydd 
orsakar virvelvindar och ökar vindstyrkan. Det 
är därför bättre med genombrutna skärmar, som 
istället dämpar vinden. För att minska vinden kring 
en helt vindtät balkongfront kan en 30 centimeter 
hög, genombruten skärm monteras i ovankant.  Att 
skärma av vind med skärmar har även stor betydelse 
för växternas och djurens trivel på balkongen.274

Det finns många skärmar att välja bland. Exempel på 
olika skärmar mot insyn och vind är vassmatta och 
flätad pil. Spaljéer med utrymmessnåla klätterväxter 
fungerar också som skärmar under växtsäsongen. En 
sådan spaljé kan minska vindhastigheten med upp till 
tre fjärdedelar. Genom att fundera över vilket material 
som passar bäst till den växt som ska planteras skapas 
både vackra och funktionella spaljéer. Till exempel 
måste spaljén klara växtens vikt, då en squashplanta 
med frukter väger betydligt mer än en luktärt. 
Spaljéer kan till exempel göras av trä, armeringsjärn, 
stålvajrar, pil eller bambu. En stabil konstruktion kan 
även användas på vintern för att hänga upp amplar 
och fågelbord i. Klätterväxter kan också få välla ut 
över balkongräcket och skapa en grön ridå. Även 
buskar kan spaljéras för att inte ta så mycket plats 
och fungera som en vägg.275

272 Clevely 2008a, s 41; Johns 1974, s 45; Segall 2002, s 17; 
Walfridson 1993, s 61. 
273 Grönlund & Eklund 2008, s 77; Molin & Bauer 1969, s 57; Segall 
2002, s 17.
274 Clevely 2008b, s 28; Engstrand 2004, s 8; Smith 2004, s 11.
275 Alm & Högström 1985, s 21; Clevely 2008b, s 28 & 48; Engstrand 
2004, s 8; Grönlund & Eklund 2008, s 65; Israelsson 2004, s 17; Molin 
& Bauer, 1969 s 57 & 60; Walfridson 1993, s 61. 

: Balkongens väggar kan bestå av faktiska väggar, räcken, skärmar eller 
spaljéer som alla kan kläs med grönskande växter.
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9.3 BALKONGENS TAK
Ett tak över balkongen ger till exempel skydd mot 
sol och regn samt skapar en mer ombonad känsla. 
Det finns många olika varianter att välja bland. Många 
balkongers tak utgörs av markiser eller av balkongen 
ovanför. Genom att låta klätterväxter ta sig upp till 
grannens balkong kan dessutom ett grönt tak bildas.276

Till vissa balkonger finns det möjlighet att skapa ett 
tak av till exempel plast. Plast kan även släppa igenom 
ljuset, som ingen vill gå miste om. Det finns dock 
färgad plast som kan förvränga hela balkongmiljön. 
Den klara eller mjölkvita plasten, slät såväl som 
korrugerad, passar därför oftast bäst på balkongen.277 
Balkongen kan också få en fast konstruktion i form av 
ett tak av till exempel trä eller stål som kan utformas 
på många olika sätt. Det viktigaste är att de passar i 
stil med huset.278 

En mindre permanent och billigare lösning är att 
spänna en segelduk eller markisväv över balkongen. 
Det enklaste taket är dock det flyttbara parasollet 
som finns i flera färger och former. Parasollets 
flexibilitet ger balkongens säkraste skugga, men det 
måste vara väl förankrat för att inte blåsa omkull och 
skada något eller någon.279

276 Grönlund & Eklund 2008, s 19; Molin & Bauer 1969, s 60.
277 Molin & Bauer 1969, s 60.
278 Grönlund & Eklund 2008, s 19; Widlundh 2009, s 154.
279 Alm & Högström 1985, s 68; Grönlund & Eklund 2008, s 19; 
Molin & Bauer 1969, s 60.

9.4 BALKONGENS MÖBLER
En balkong kan förskönas genom vackra möbler, några 
krukor med växter, en enkel skulptur och ljussättning. 
Detaljerna gör balkongen personlig och skapar blick-
fång som med enkla metoder och medel går att 
variera. Samtidigt kan det vara svårt att hitta möbler 
till balkongen, då det är många krav som ställs.280

Regn, fukt, sol och vind i ständig omväxling är 
påfrestningar och slitage som balkongmöbler måste 
tåla även om de, trots sin tålighet, med jämna 
mellanrum behöver lagas, målas, oljas eller tvättas.281 
På en liten yta behöver möbler även vara lätta, 
hopfällbara eller stapelbara för att enkelt kunna flyttas 
runt och ställas undan beroende på årstid, väder, vind 
eller funktion. Står de ute på vintern kan de skyddas 
av en presenning eller ett överdrag. En smart lösning 
kan också vara att välja möbler som kan användas 
både ute och inne för att komplettera varandra efter 
behov.282

280 Grönlund & Eklund 2008, s 20; Molin & Bauer 1969, s 44.
281 Alm & Högström 1985, s 33; Engstrand 2004, s 9; Molin & Bauer 
1969, s 44.
282 Carlson et. al. 2004, s 27; Engstrand 2004, s 6-7; Martinsson 1963, 
s 196; Molin & Bauer 1969, s 44; Slipher 2004, s 57. 

: Det enklaste taket är parasollet, som också ger balkongens 
säkraste skugga och ett lysande odlingskärl är ett smart sätt 

att kombinera odlingskärl och ljussättning på balkongen.
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Valet av möbler beror på balkongens funktion. För 
många är det höjden av sommarlycka att både få 
laga och äta maten ute.  Andra önskar hellre ett 
odlingsbord och många kärl för odling. Oavsett 
funktion är möbler med flera funktioner är en god 
idé på små balkonger. Exempelvis kan en sittplats 
även fungera som förvaring och avställningsyta.283 
Det är även en god idé att reflektera över de 
valda möblernas behov av underhåll samt att prova 
möblerna innan köp för att hitta både praktiska och 
bekväma balkongmöbler.284

Balkongmöbler finns i otaliga stilar, material och 
mönster. De behöver varken vara märkvärdiga 
eller dyra. Massvis av gamla möbler finns slängda på 
soptippen som kan tas till vara på och renoveras. 
Det är klokt att välja en stil på balkongmöbler som 
fungerar med husets material och färger, såväl som 
med den egna stilen.285 Det är även klokt att mäta 
ytan och överväga om möblerna blir för skrymmande. 
Alla balkongmöbler bör till exempel kunna komma 
igenom balkongdörren. Samtidigt är detta ingen 
garanti för att de ska få plats på balkongen – alla får 
till exempel inte plats med en hängmatta!286

283 Alm & Högström 1985, s 33; Carlson et. al. 2004, s 27; Clevely 
2008b, s 21; Engstrand 2004, s 6-7; Molin & Bauer 1969, s 39. 
284 Slipher 2004, s 57; Stevens 1997, s 144. 
285 Carlson et. al. 2004, s 27; Martinsson 1963, s 196; Molin & Bauer 
1969, s 44.
286 Engstrand 2004, s 6-7; Rees 1991, s 54; Slipher 2004, s 57.
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9.4.1 LJUS OCH VÄRME
Solljus, levande ljus och artificiellt ljus kan alla förända 
känslan, uttrycket och utseendet på balkongen. 
Genom att ta tillvara på det naturliga solljuset kan 
till exempel skuggspel eller växter i motljus ge fina 
mönster och sken på balkongen. I mörker kan istället 
föremål och växter med intressanta färger och former 
framhävas genom ljussättning med skuggspel och 
blickfång. Detta gör att användningen av balkongen 
både kan förlängas till sena sommarkvällar och mörka 
vintermånader, då balkongen kan betraktas genom 
fönstret.287

Oavsett ljuskälla bör ljuset alltid planeras med 
eftertanke för att ge bästa nytta och effekt. Man 
skiljer mellan funktionsbelysning för säkerhets- och 
bekvämlighetsskäl och dekorationsbelysning för att 
skapa stämning och effekter.288

De förändringar som sker på balkongen under året, 
såsom solens rörelse eller växternas årstidsväxlingar, 
bör alltid utnyttjas för att få ut det mesta möjliga 
av balkongen. Det är till exempel smart om olika 
levande och artificiella ljus lätt kan flyttas runt 
efter hur växterna förändras för att framhäva dess 
årstidsskiftande blommor, blad, bär, grenar, stammar 
eller skulpturala snötäcken. Om ljuskällorna är svåra 
att flytta, kan kanske balkongens möblering istället 
arrangeras om. Det är till exempel speciellt effektfullt 
med ljussättning i samband med vattenspeglar, då 
ljuset kan placeras både i och kring stilla eller rörligt 
vatten. För detta ändamål finns även artificiella 
armaturer som är vattentäta och konstruerade för 
att fungera i och vid vatteninstallationer.289 

287 Malm & Malm 2010, s 11 & 54; Stevens 1997, s 148.
288 Clevely 2008b, s 76; Malm & Malm 2010, s 11 & 31.
289 Malm & Malm 2010, s 26, 58 & 65; Stevens 1997, s 148.

: Med lite ny färg blir möblerna 
på balkongen som nya.

: Tänk på möblernas storlek! Alla balkongmöbler bör till exempel kunna 
komma igenom balkongdörren. Samtidigt är detta ingen garanti för att 
de ska få plats på balkongen – alla får till exempel inte plats med en 
hängmatta.
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För att komma fram till en bra ljussättning med 
artificiellt ljus kan balkongens föremål testbelysas 
ur olika vinklar med till exempel ficklampor innan 
de slutgiltiga ljuskällorna inhandlas. På så sätt kan 
även bländning som irriterar grannar upptäckas 
och undvikas innan installation. Även armaturens 
utseende har betydelse för balkongens helhetsintryck 
och bör därför väljas med omsorg. Ibland spelar detta 
dock mindre roll, då de kan gömmas bakom växter 
och föremål.290 

Det finns flera olika sätt att ljussätta på. Det finns 
armaturer som lyser uppåt, nedåt, brett, smalt, mjuk, 
hårt, varmt eller kallt för att ge olika effekter av 
skuggor, siluetter och kontraster. För de som vill finns 
hjälp att få av företag och konsulter som specialiserar 
sig på ljussättning.291 Installationen ska dock alltid 
göras av fackmän och vara godkänt för utomhusbruk. 
Det är smart att placera strömbrytaren lättillgängligt, 
till exempel inomhus, för att det ska gå enkelt att 
tända och släcka även vintertid.292

Levande ljus skapar extra stämning på balkongen och 
känns ofta inte lika avancerat att ljussätta med. De 
kan dock locka en rad olika insekter till balkongen 
och måste placeras i passande lyktor för att inte 
flimra utomhus. Väl i lyktor kan levande ljus dock lätt 
anpassas till olika situationer genom att de flyttas 
runt bland till exempel grenar, spaljéer och möbler.293 
Det går lika bra att använda lyktor med stearinljus 
som lyktor med fotogen, lampolja eller bränngelé. 
Levande ljus bidrar också med värme, vilket kan 
behövas under svenska sommarkvällar. Det finns även 
infravärme som ger en skön värme på balkongen.294

290 Malm & Malm 2010, s 11 & 30; Stevens 1997, s 148.
291 Stevens 1997, s 148.
292 Clevely 2008b, s 76; Malm & Malm 2010, s 11 & 30.
293 Malm & Malm 2010, s 11; Rees 1991, s 29.
294 Molin & Bauer 1969, s 84; Slipher 2004, s 62.

Artificiellt och levande ljus förändrar känslan på balkongen och förlänger 
användningen till sena kvällar och mörka vintermånader.
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balkongens växter
KAPITEL 10

10.1 RÄTT VÄXT PÅ RÄTT PLATS
Antalet växtslag som kan odlas i kärl på balkongen är 
stort, från prydnadsväxter och nyttoväxter till små 
buskar och träd.299 För att växterna på balkongen ska 
utvecklas väl, hålla sig friska och kräva mindre skötsel 
är det dock viktigt att välja rätt växt för rätt plats! Med 
detta menas att växtens egenskaper, krav och behov 
ska överensstämma med balkongens förutsättningar 
såsom klimat och soltimmar. De flesta växter är 
således lättskötta så länge deras grundläggande behov 
och krav beaktas.300

Genom kunskap om de odlade växternas naturliga 
ursprung skapas förståelse för växternas krav och 
behov av till exempel sol, halvskugga och skugga eller 
olika jordförhållanden. Vissa växter kräver till exempel 
mer ljus, medan andra är helt anpassade till ett liv 
i skugga. Många gånger avslöjar växternas utseende 
deras krav och behov av växtplats. Till exempel kan 
växter som trivs i sol och torka ofta vara silvergrå, 
ludna, taggiga eller läderartade för att reflektera 
solljuset eller beskugga sig. Skuggälskande växter har 
istället ofta stora blad som på bästa sätt tillgodogör 
sig det lilla solljus som finns. Placeras växter inte rätt, 
kan de således missgynnas och skadas.301

Rätt växt på rätt plats innebär också att omsorgsfullt 
välja växter utifrån funktion, storlek och utrymme, 
årstidsvariationer med blommor, blad och bär samt 
form, färg, textur och doft. Detta för att växterna 
ska skapa en helhet tillsammans med odlingskärlet, 
balkongen och omgivningen.302

299 Alm & Högström 1985, s 9. 
300 Clevely 2008a, s 15; Engstrand 2010, s 7; Ilminge 2005, s 14; 
Robild & Persson 2009, s 185; Slipher 2002, s 52. 
301 Cassy & Scriven 2000, s 36; Engstrand 2010, s 7; Smith 2004, s 16.
302 James 2004, s 16; Johns 1974, s 11; Molin & Bauer 1969, s 18; 
Vembye 2006 s 13. 

Om endast 5 % av Sveriges befolkning, det 
vill säga en halv miljon människor, odlat i 
en balkonglåda på 1x1 meter hade detta 
tillsammans gett 50 hektar odling. Denna 
yta hade kunnat användas för odling av till 
exempel tio miljoner rädisor eller över en 
miljon salladsplantor. Balkongen har således 
stora resurser som skulle kunna utnyttjas 
både för nytta och nöje.295 

Växter i kärl kräver mer individuell uppmärksamhet 
än växter på friland, då de är helt beroende av odlarens 
omvårdnad. Till exempel måste växten få tillräckligt 
med ljus, vatten, näring och utrymme för att växa. 
Detta behöver dock inte innebära att odling i kärl är 
tidskrävande, då all skötsel kan utföras inom några 
minuter varje dag. När växter står i egna odlingskärl 
är det dessutom lättare att tillgodose och anpassa 
deras individuella krav och behov av till exempel 
olika jordar, sol, skugga, fukt eller torka. Därtill slipper 
växter som odlas i kärl ofta konkurrera med andra 
växter, som växter på friland kan göra.296

Att odla i kärl ger dessutom möjligheter att odla 
växter med olika växtförhållanden bredvid varandra 
på samma balkong. Till exempel skulle kalkskyende 
magnolia, solälskande timjan och vattenväxter kunna 
odlas på samma balkong.297 Om flera växter ska 
planteras i samma odlingskärl är det dock viktigt att 
välja växter med samma krav och behov av bland 
annat jord, ljus, vatten och näring. Här gäller regeln 
lika barn leka bäst.298

295 Alm & Högström 1985. 
296 Clevely 2008a, s 13-14; Geite 1994, s 18; Johns 1974, s 11. 
297 Carter 1997, s 6; Clevely 2008a, s 13. 
298 Slipher 2002, s 60. 
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10.2 VÄXTER ÅRET RUNT
Många gånger kan växtsäsongen i kärl vara längre 
än växtsäsongen på friland, då ett odlingskärl snabbt 
värms upp av solens strålar på våren och enkelt 
kan skyddas vid kalla nätter på hösten. Av samma 
anledning är det lättare att lyckas odla värmeälskande 
växter i kärl som inte är härdiga på friland. Balkongens 
odlingssäsong kan därmed vara från tidig vår till sen 
höst och med hjälp av drivbänk eller växthus kan 
säsongen förlängas ytterligare.303

Med årstiderna förändras balkongens rum, färger och 
former.  Vårens lökväxter trivs bra på balkongen även 
kalla vårdagar medan sommarens blommor börjar 
komma igång på allvar först under högsommaren. 
På hösten avtar blomningen, men istället kan 
fröställningar, kvistar med vackra frukter – havtorn, 
hagtorn, oxbär och berberis – och vintergrönska 
såsom tall, idegran och en stickas ner i odlingskärlen 
för att ge skönhetsupplevelser under hela vintern.  
Alla växter behöver dessutom inte odlas i jord, utan 
kan slå rot i vatten. På detta sätt kan säsongens 
vackraste växter alltid placeras på hedersplats.304 

10.3 ATT KÖPA VÄXTER
Växter odlas och säljs på olika sätt. Krukodlade eller 
containerodlade plantor har odlats i kruka, plastsäck 
eller någon annan behållare. Barrotade plantor, såsom 
rosor, har istället grävts upp från dess odlingsplats 
och säljs med blottade rötter. Växter med jordklump 
grävs också upp från sin odlingsplats, men med jorden 
i behåll där hela klumpen förpackas, ofta med säckväv. 
Det är odlingstiden för de olika växterna som avgör 
priset – ju längre tid det tar att odla fram en växt för 
försäljning, desto dyrare blir den.305

Det är viktigt att planera och välja växter med omsorg 
innan inköp för att undvika impulsköp, då habegäret 
lätt sätts igång av det stora utbud med växter som 
ofta finns.306 Detta är särskilt viktigt på en begränsad 
yta såsom balkongen. Ett stort utbud av växter kan 
vara lika svårt att välja bland som ett litet utbud. 
Under senare år har dessutom utbudet av växter för 
odling i kärl ökat betydligt från pelargoner och lobelia 
till barrväxter, lökväxter, kryddor och grönsaker.307

Valet av växter för odling på balkong avgörs emellertid 
av faktorer såsom till exempel omgivningen, huset, 
kärlets placering och utformning samt växtens 
utseende, växtsätt och odlingskrav.308 Önskas en 
särskild växt, kan dock växtplats och skötselrutiner 
ibland anpassas efter växtens krav. För att hitta rätt 
växt i handeln finns etiketter tillhörande de flesta 
plantor. På dessa anges ofta växtens vetenskapliga och 
303 Alm & Högström 1985, s 12; Engstrand 2004, s 4; Geite 1994, s 7. 
304 Boverket 2006, s 58; Engstrand 2004, s 122; Geite 1994, s 7; 
Martinsson 1963, s 161-162, 165 & 167; Molin & Bauer 1969, s 64. 
305 Smith 2004, s 36-37; Ullenius 2008, s 32. 
306 Carlson et. al. 2004, s 78; Fowler 2009, s 20.  
307 The Bridgewater Book Company Ltd. 2005, s 32. 
308 Ibid.

svenska namn samt växtens blomfärg, slutliga höjd 
och krav på sol, halvskugga eller skugga.309

Störst urval och säkrast kvalitet av växter för 
odling i kärl finns oftast på plantskolor och i 
trädgårdsbutiker, även om det också finns plantor 
att köpa i blomsteraffärer, varuhus, snabbköp samt 
på växtbytardagar, plantloppisar, trädgårdsmässor, 
utställningar eller marknader. Det går även att köpa 
växter på nätet hos både svenska och utländska 
plantskolor, specialister eller privatpersoner.310 

Oavsett inköpsställe är det viktigt att köpa friska 
växter som fungerar bra för odling i kärl. Många 
grenar från basen, många nya skott eller blomknoppar 
är ofta tecken på friska växter.311 Genom att studera 
varje planta noga kan dåliga och sjuka plantor väljas 
bort. Blad ska till exempel vara gröna utan bruna 
bladspetsar, fläckar eller andra skador och grenar 
ska vara hela utan avbrutna ändar eller kvistar. 
Klätterväxter som är fästa i stöd ska vara ordentligt 
uppbundna utan trassel och utan att fästena skär in i 
växtdelarna. Lök- och knölväxter ska vid inköp kännas 
fasta utan tecken på skador, mögel eller skrynklighet. 
Ett annat alternativ till färdiga plantor är att istället 
köpa fröer. En fördel med att odla från frö är det 
stora utbud av olika frösorter som finns att tillgå.312 

Växter bör också ha ett väl utvecklat rotsystem, 
vilket kan kontrolleras på de växter som kan tas ut ur 
odlingskärlet utan att skadas. Rötterna ska ha rikligt 
med ljusa rotspetsar. Har växten rotsnurr eller om 
jorden i kärlet är täckt med mossa eller ogräs, kan 
detta vara ett tecken på att växten stått i samma kärl 
för länge.313 Ett väl utvecklat rotsystem ger således 
en bättre bild av växtens kvalitet än vad blommor 
och blad gör. Man ska därför inte luras av växter som 
ser ynkliga ut på våren, då de kan ha använt kraften 
till att utveckla rotsystem och nya skott istället. På 
samma sätt kan det löna sig att inte välja de största 
och mest blomrika plantorna i handeln, eftersom de 
kan ha drivits hårt och redan vuxit ur sitt odlingskärl 
samt förbrukat näringen i jorden. Dessa växter klarar 
inte omplantering så bra, då de avstannar i tillväxt och 
nästa blomning kan dröja mycket länge.314 Dessutom 
blommar de inte lika länge efter hemkomsten som 
yngre plantor i knopp gör. Samtidigt som rotsystemet 
inspekteras kan även jorden synas på skadedjur, såsom 
larver eller små skalbaggar eftersom skadegörare kan 
spridas vidare till friska plantor. Jorden bör även vara 
lagom fuktig, då uttorkade plantor kan ha stannat i 
växten och kan komma att tappa blad.315

309 Clevely 2008a, s 31, 41 & 64; Fowler 2009, s 20. 
310 Fowler 2009, s 24; Smith 2004, s 36-37. 
311 Cassy & Scriven 2000, s 19; Clevely 2008a, s 100.
312 Cassy & Scriven 2000, s 19; Fowler 2009, s 22; Robild & Persson 
2009, s 192; Smith 2004, s 36-37.
313 Fowler 2009, s 22; Slipher 2002, s 60. 
314 Robild & Persson 2009, s 192; Ullenius 2008, s 32; Walfridson 
1993, s 39.
315 Fowler 2009, s 22 & 24; Smith 2004, s 37. 
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Växter är indelade i olika grupper med särskilda 
benämningar som är praktiska att känna till för 
att veta hur de beter sig. Det är även bra att 
känna till växternas vetenskapliga namn då dessa är 
internationella, medan de svenska namnen varierar 
och lätt kan förväxlas.

10.4 SOMMARBLOMMOR 
Sommarblommor syftar till växter som i vårt klimat 
endast odlas under en växtsäsong, oftast i kärl, för att 
komposteras efter växtsäsongen. Sommarblommor 
inkluderar såväl annueller och bienner som vissa 
perenner, men är också buskar och till och med träd 
som inte är härdiga i vårt klimat.316 

Annueller är växter som fullbordar hela sin livscykel 
– från frögroning till blomning, frösättning och död 
– på en säsong. På grund av den korta växtsäsongen 
är annueller mycket snabbväxande och många 
blommar oftast ända tills frosten kommer. För att 
hålla annuellerna fina och få en lång blomning är 
det dock viktigt att plocka bort vissna blommor, 
vilket förhindrar frösättning och istället stimulerar 
bildandet av nya blommor.317 

Exempel på annueller är rosenskära (Cosmos 
bipinnatus cvs.), luktärt (Lathyrus odoratus cvs.), flitiga 
Lisa (Impatiens walleriana cvs.), petunia (Petunia), krasse 
(Tropaeolum ssp.), klockranka (Cobaea scandens cvs.), 
tobak (Nicotiana cvs.) och lobelia (Lobelia erinus cvs.).318

316 Clevely 2008a, s 63; Fowler 2009, s 20; Karin Svensson SLU, 
skriftligt den 30 augusti 2011.
317 Israelson 2004, s 76; Kvant 2007, s 108-109; Papworth 1983, s 38.
318 Alm & Högström 1985, s 112; Fowler 2009, s 20; Sayah & 
Georgsson 2003, s 37. 

Bienner är istället tvååriga, vilket innebär att de behöver 
två växtsäsonger för att fullborda sin livscykel från 
frö till blomning och frösättning.319 Under första året 
utvecklar bienner blad, ofta i en kraftig bladrosett, 
för att först nästa växtsäsong blomma och sätta frö. 
Många bienner säljs dock som färdiga och blombara 
andraårsplantor. Exempel på olika bienner är pensé 
(Viola x wittrockiana cvs.), fingerborgsblomma (Digitalis 
purpurea cvs.), förgätmigej (Myosotis spp.), gyllenlack 
(Erysimum cheriri cvs.) samt trädgårdsnejlika (Dianthus 
caryophyllus cvs.).320

Alla så kallade sommarblommor kan odlas i kärl, men 
har höga krav vad gäller jord, näring och solljus.321 Det 
finns ett stort utbud i regnbågens alla färger, så det 
går alltid att hitta sommarblommor som passar till 
balkongens stil och färgskala och det går lätt att variera 
planteringarna från år till år.322 Sommarblommor kan 
antingen sås och drivas upp i ett soligt fönster eller 
köpas som färdiga plantor för de som vill få omedelbar 
utdelning. Dessutom är sommarblommor oftast inte 
dyra att köpa och kan därför bytas ut efter hand.323

Sommarblommor kan antingen vara härdiga eller 
halvhärdiga. Härdiga frön och plantor klarar frosten 
och kan därmed sås direkt på växtplatsen, antingen 
föregående höst eller tidig vår. De halvhärdiga arterna 
inte är lika tåliga. De behöver värme för att gro och 
måste därför både förkultiveras frostfritt och gradvis 
avhärdas innan utplantering.324  

319 Papworth 1983, s 46. 
320 Andersson 1998, s 55; Smith 2004, s 18; Walfridson 1993 s 33.
321 Fowler 2009, s 20; Israelsson 2004, s 173; Kvant 2007, s 108-109. 
322 Ewald 2005, s 61; Kvant 2007, s 151.
323 Ewald 2005, s 61; Israelson 2004, s 76; Kvant 2007, s 108-109.
324 Papworth 1983, s 38; Smith 2004, s 18. 

: Sommarblommor är lätta att så 
och kan drivas upp i inomhus ett 
soligt fönster.
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10.5 PERENNER
Perenner är fleråriga växter som vissnar ner på vintern, 
men återkommer med nya skott på våren.325 Uttrycket 
används framför allt om örtartade växter som lever 
i mer än två år, även om buskar och träd också är 
perenna.326 Många perenner trivs förvånansvärt bra 
i odlingskärl. Härdiga perenner klarar dessutom 
vintern i kruka med lite hjälp, medan icke härdiga 
perenner, såsom pelargoner, måste flyttas in över 
vintern eller behandlas som sommarblommor.327

Under goda förutsättningar är de flesta perenner 
lättodlade, men ibland händer det att de inte överlever 
vintern. Oftast beror detta på mycket växlande 
väder, att växten är felplacerad eller att jorden är 
dåligt dränerad. För att underlätta övervintringen 
för perenner kan de täckas med till exempel granris, 
torra löv eller någon skuggande väv.328

Under övriga årstider kan det begränsade utrymmet 
i odlingskärlet vara en fördel eftersom det hindrar 
starkväxande perenner att sprida sig. De flesta 
perenner behöver dock klippas ner varje år för att 
behålla formen. Detta görs med fördel på våren för 
att behålla struktur och eventuella frön till fåglarna 
under vintern.329 

Vissa perenner trivs bättre i skugga, medan andra 
önskar soligt läge. Exempel på perenner för kärl 
i skuggigt läge är funkia (Hosta spp.), hasselört 
(Asarum europaeum), kaukasisk förgätmigej (Brunnera 
macrophylla cvs.), ormöga (Omphalodes verna cvs.), 
penningblad (Lysimachia nummularia cvs.) och vinter-
gröna (Vinca minor cvs.) Exempel på perenner för kärl 
i soligare läge är istället kärleksört (Hylotelephium 
telephium cvs.), lammöra (Stachys byzantina cvs.) och 
stjärnklocka (Campanula poscharskyana cvs.).330

10.6 KRYDDOR
Det finns både annuella och perenna kryddväxter som 
är idealiska för odling på balkong, då de ställer små krav 
på växtplats och skötsel. De flesta föredrar sol samt 
väldränerad och torr jord, men det finns undantag 
som trivs bättre i skugga. Även näringsbehovet skiljer 
sig mellan olika slags kryddväxter, där de som växer 
kraftigare behöver mer näring.331 

Det är oftast både lättare och säkrare att köpa 
färdiga plantor istället för att fröså dem. Genom att 
plantera perenna kryddväxter redan i maj hinner 
plantan utveckla ett rotsystem, vilket ger den bättre 
förutsättningar att klara vintern.332

325 Fowler 2009, s 20.
326 Papworth 1983, s 38 & 46; Smith 2004, s 18. 
327 Engstrand 2004, s 4; Papworth 1983, s 38 & 46; Smith 2004, s 18. 
328 Israelson 2004, s 165.
329 Clevely 2008a, s 66-69; Ewald 2005, s 61; Israelson 2004, s 166. 
330 Israelson 2004, s 54. 
331 Carlson et. al. 2004, s 47; Clevely 2008a, s 78-81; Ewald 2005, s 
61; Israelson 2004, s 177; Nilson & Nilsson 2001, s 10. 
332 Ibid.

Genom att odla flera exemplar av samma krydda 
kan plantorna skördas växelvis så att det alltid 
finns plantor på tillväxt.333 Regelbunden skörd av 
toppskotten ger dessutom en mer förgrenad, buskig 
och välformad kryddplanta. De skördade kryddorna 
som inte används färska kan frysas, torkas eller läggas 
i vinäger, olja eller brännvin. För dessa ändamål bör 
kryddorna skördas i mitten av säsongen, eftersom 
smaken är som bäst innan växterna blommat samt för 
att de ska hinna växa till på nytt. Under våren klipps 
förvedade kryddväxter ner till hälften, medan andra 
klipps ner helt.334 

Kryddväxter på balkongen är alltid nära till hands 
för att ge inspiration och smak till matlagningen.335 
Men kryddväxter bör inte bara odlas för sin doft och 
smak, utan även för sitt dekorativa värde. Det finns 
till exempel brokbladiga sorter där bladen är vackert 
tecknade i olika färger. Dessutom drar de till sig olika 
insekter och kan med fördel planteras tillsammans 
med andra växtslag.336

Exempel på perenna kryddväxter är timjan (Thymus 
sp.), lavendel (Lavandula angustifolia cvs.), citronmeliss 
(Melissa officinalis cvs.), kungsmynta (Origanum vulgare 
cvs.) och mynta (Mentha sp.). Persilja (Petroselinum 
crispum), dill (Anethum graveolens cvs.) och gräslök 
(Allium schoenoprasum cvs.) är istället bienner medan 
till exempel basilika (Ocimum basilicum cvs.) är en 
annuell.337

10.7 LIGNOSER
Lignoser är mer eller mindre vedartade växter vars 
ovanjordiska delar är fleråriga och vid liv året runt. 
Till dessa hör träd, buskar och ris, men också så kallde 
halvbuskar med endast de nedre delarna förvedade 
samt vedartade klätterväxter.338 

Många kan tycka att lignoser och balkong inte hör ihop, 
då de flesta balkonger redan är små. Träd med krona 
över huvudhöjd kan dock ta mindre plats än en frodig 
perenn och ge en ombonad känsla av rumslighet som 
många andra växter inte kan ge. Det är dock viktigt 
att högre lignoser stöttas eller binds fast så att de inte 
blåser omkull av vinden. Dessutom klarar sig lignoser 
bra i odlingskärl så länge odlingskärlet anpassas efter 
växtens storlek och stabiliseras ordentligt. Det finns 
nu även nya sorters lignoser som har utvecklats 
specifikt för odling i kärl och därmed är idealiska för 
balkongen.339

333 Clevely 2008a, s 78-81. 
334 Geite 1994, s 61; Israelson 2004, s 177; Nilson & Nilsson 2001, s 
10; Sayah & Georgsson 2003, s 21.
335 Carlson et. al. 2004, s 50.
336 Clevely 2008a, s 78-81; Nilson & Nilsson 2001, s 10; Sayah & 
Georgsson 2003, s 21.
337 Sayah & Georgsson 2003, s 21. 
338 Karin Svensson SLU, skriftligt den 30 augusti 2011; 
Nationalencyklopedin 2011c; Smith 2004, s 19. 
339 Clevely 2008a, s 69; Ewald 2005, s 61; Martinsson 1963, s 168.
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Eftersom lignoserna förmodligen är de största, mest 
strukturskapande och därmed mest iögonfallande 
växterna på balkongen, är deras utseende och 
egenskaper viktiga. Barrträd och vintergröna växter 
ger grönska hela året och kan ibland formklippas, 
medan lövfällande arter förstärker årstidsväxlingarna 
mer med sina blommor, frukt, höstfärger och nakna 
vintersiluetter. Om lignoserna klipps ofta får de täta 
grenverk och blir lika vackra med som utan blad. 
De kan även bli vackra snöskulpturer under 
vintern, speciellt de med spännande växtsätt 
som till exempel breder ut sig i sidled, är 
gracilt hängande eller har slanka pelarformer.340 

Exempel på lämpliga träd för balkongen är hagtorn 
(Crataegus spp.), silverpäron (Pyrus salicifolia cvs.) och 
rönnsumak (Rhus typhina cvs.). Till buskar hör bland 
annat dvärgsyrén (Syringa meyeri  ’Palibin’), ormhassel 
(Corylus avellana ’Contorta’), oxbär (Cotoneaster spp.) 
och buxbom (Buxus sempervirens cvs.).341 

10.8 KLÄTTERVÄXTER
De flesta klätterväxter är mycket lämpliga balkong-
växter, då de upptar en liten golvyta samtidigt som de 
kan ge höjd åt balkongodlingen och skapar en frodig 
och ombonad känsla när de får någonting att klättra 
på. De kan användas som solitärer, som grupplanta 
eller som avskärmning mot vind och insyn så länge de 
sköts med uppbindning och beskärning.342 

Det finns olika typer av klätterväxter som växer 
vertikalt. De kan ha vedartade stammar och grenar, 
vara perenna och vissna ner på hösten eller annuella 
och dö efter en säsong. De annuella klätterväxterna 
är i regel mycket lättodlade, snabbväxande och har 
mera intensiv och färgstark blomning.343 

Det finns även olika sätt för växterna att växa vertikalt. 
Slingrande växter slingrar sig uppåt med hjälp av 
skottens växande toppar. Klängande växter utvecklar 
istället särskilda klängen att hålla sig fast med, medan 
andra växter utvecklar luftrötter eller häftskivor som 
hjälper dem att klättra. Det finns även växter som 
inte är egentliga klätterväxter, men ändå kryper eller 
låter sig ledas uppåt. En del gör detta med hjälp av 
taggar, medan andra behöver bindas upp.344

Äkta kaprifol (Lonicera caprifolium cvs.) är slingrande, 
luktärt (Lathyrus odoratus cvs.) klängande, murgröna 
(Hedera helix cvs.) har luftrötter och vildvin 
(Parthenocissus quinquefolia cvs.) har häftskivor. 
Klätterbenved (Euonymus fortunei var. radicans cvs.) 
är ingen egentlig klätterväxt, men kryper ändå uppåt 
med hjälp av stöd.345

340 Clevely 2008a, s 69; Molin & Bauer 1969, s 64; Smith 2004, s 19. 
341 Ilminge 2009, s 42; Martinsson 1963, s 168.
342 Alm & Högström 1985, s 64; Clevely 2008a, s 71; Eiworth 2003, s 
67; Sayah & Georgsson 2003, s 41; Smith 2004, s 82.
343 Martinsson 1963, s 168; Smith 2004, s 82.
344 Kvant 2007, s 68-72; Smith 2004, s 82.
345 Clevely 2008a, s 71; Smith 2004, s 82.
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10.9 GRÖNSAKER
Växter i odlingskärl behöver nödvändigtvis inte vara 
prydnadsväxter. Det är även fullt möjligt att odla 
grönsaker och annat ätbart på balkongen.346 Tomat 
(Solanum lycopersicum cvs.) är mycket populärt att 
odla i kärl. Men gurka (Cucumis sativus cvs.), squash 
(Cucurbita pepo Zucchini-Gruppen cvs.), aubergin 
(Solanum melongena), potatis (Solanum tuberosum cvs.), 
ärter (Pisum sativum cvs.), rädisor (Raphanus sativus 
Rädisa-Gruppen) och piplök (Allium fistulosum cvs.) är 
också exempel på grönsaker som går bra att odla 
på balkongen. Skörden blir inte alltid så stor, men 
kvaliteten blir desto bättre och det är alltid trevligt 
att odla till det egna hushållet, även om det bara är 
ett fåtal tomater.347 

Grönsakerna bör alltid skördas späda och kan 
ständigt ersättas med nya plantor som kan 
drivas upp med hjälp av en liten drivbänk eller 
såbädd. De bästa balkonggrönsakerna är dock 
de som ger återkommande skördar under hela 
säsongen och inte ser fula ut när de har skördats. 
346 Clevely 2008a, s 78-81; Papworth 1983, s 64.
347 Bird 2000, s 44; Geite 1994, s 57; Molin & Bauer 1969, s 64.

: Ärter är bara ett exempel på grönsaker som går 
bra att odla i kärl på balkongen.
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Nyttoväxter kräver dock ofta lite mer skötsel än 
prydnadsväxter eftersom kvaliteten på skörden är 
viktig och valet av grönsaker måste väljas med tanke 
på begränsningar i jordvolym, ljus och fuktighet. 
Jordvolymen måste till exempel vara tillräcklig för 
att ätliga rötter, såsom morötter, ska kunna utvecklas 
fritt. Därför är det viktigt att välja odlingskärl efter 
grönsakssort. Med tillräckligt djupa kärl kan även 
större rotsaker odlas. Många frökataloger anger vilka 
grönsakssorter som lämpar sig för odling i kärl.351

10.10 FRUKT OCH BÄR
Fruktodling i kärl är en gammal konstart som gav 
trädgårdsmästarna möjligheter att demonstrera 
färdigheter i beskärning och uppbindning. Idag finns 
emellertid möjlighet för alla att odla frukt och bär i 
kärl. Ofta förknippas frukt och bär med stora träd och 
buskar, men både naturligt svagväxande sorter och för 
ändamålet framtagna sorter som passar att odla i kärl 
finns numera tillgängligt. Till exempel finns fruktträd 
som är ympade på svagväxande grundstammar.352

Att odla frukt och bär behöver inte betyda att 
odlingen blir mindre dekorativ. Smultron (Fragaria 
vesca cvs.) och jordgubbar (Fragaria x ananassa cvs.)  
är exempel på vackra bär som trivs i odlingskärl på 
balkongen. Äpple-, plommon-, och körsbärsarter 
kan också ge både vackra blommor och god frukt 
då de odlas i kärl. Numera finns även mer exotiska 
fruktträd tillgängligt, såsom persika (Prunus persica 
cvs.) och aprikos (Prunus armeniaca cvs.).  Vissa sorters 
fruktträd och bärbuskar är självfertila, medan andra 
kräver korspollinering för att ge frukt.353

351 Clevely 2008a, s 78-81; Fedor 2001, s 27; Geite 1994, s 57; 
Papworth 1983, s 64.
352 Bird 2000, s 48; Clevely 2008a, s 78-81; Papworth 1983, s 64.
353 Molin & Bauer 1969, s 64; Geite 1994, s 57; Robild & Christensen, 
2010, s 92.
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Till exempel finns det sallad i olika ”klipp och kom 
igen”-sorter. Skördesäsongen kan dessutom förlängas 
genom att odlingskärlen placeras extra varmt och 
soligt under för- och eftersommar. Kålslag som 
brysselkål (Brassica oleracea var. gemmifera cvs.) och 
grönkål (Brassica oleracea var. sabellica L. cvs.) klarar 
dessutom vintern bra.348

Grönsaker kan även vara mycket dekorativa och väl 
så vackra som de erkända prydnadsväxterna. Ett kärl 
fullt med rödbladig eller krusig sallad (Lactuta sativa 
var. capitata L. cvs.), rabarber (Rheum rhabarbarum 
cvs.), paprika (Capsicum annuum Paprika-Gruppen), 
spenat (Spinacia oleracea cvs.), pumpa (Cucurbita spp.) 
eller rosenböna (Phaseolus coccineus cvs.) kan vara lika 
vackert som blommande prydnadsväxter.349 

Det finns också grönsaker, såsom mangold (Beta 
vulgaris Mangold-Gruppen), grönkål (Brassica oleracea 
var. sabellica L. cvs.) och svartkål (Brassica oleracea 
Sabellica-Gruppen) som går särskilt bra att kombinera 
med vackra eller ätbara blommor som ringblomma 
(Calendula officinalis cvs.), pensé (Viola x wittrockiana 
cvs.) eller indiankrasse (Tropaeolum majus cvs.) Genom 
att blanda nytta med nöje, alltså nyttoväxter med 
prydnadsväxter, formas en odling för både öga och 
mun.350

348 Alm & Högström 1985, s 8; Bird 2000, s 34; Clevely 2008a, s 
78-81.
349 Bird 2000, s 34 & 44; Molin & Bauer 1969, s 64; Geite 1994, s 57.
350 Clevely 2008a, s 78-81; Geite 1994, s 57; Kvant 2007, s 116.

: På balkongen kan grönsaker i form av till exempel paprika och morötter 
eller bär i form av till exempel vinbär och björnbär odlas.
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Det finns jordgubbssorter som bara ger en 
skörd, men det finns också remonterande sorter. 
Jordgubbsplantorna bör dock bytas ut vart fjärde år 
mot köpta plantor eller revor från den egna odlingen. 
Övriga frukt- och bärsorter brukar ge goda skördar 
under många år. Speciellt god avkastning ger vinbär 
och krusbär om de beskärs lätt på våren. Dessa kan 
odlas som buskar eller stammas upp till små träd.354

10.11 LÖK- OCH KNÖLVÄXTER
Lök- och knölväxter är ett samlingsnamn på växter 
som samlar näring i underjordiska lökar, knölar eller 
jordstammar. Till exempel har narcisser, liljor och 
tulpaner lökar medan krokus, dahlior och cyklamen 
har knölar och vitsippa har jordstammar. Från dessa 
olika delar växer stjälkar, blad och blommor upp vid 
olika årstider. Ny näring bildas i bladen, för att senare 
åter lagras i de underjordiska delarna, när bladen 
vissnar ner.355

Lök- och knölväxter kan planteras i praktiskt taget 
vilket odlingskärl som helst så länge det har ordentlig 
dränering. Gödslas de under vegetationsperioden 
kan de dessutom föröka sig till följande år. Genom 
att göra ett medvetet urval av lök- och knölväxter, 
kan balkongen komma att blomma färggrant från tidig 
vår till sen höst.356 Tidiga lök- och knölväxter, såsom 
snödroppar (Galanthus nivalis cvs.) och vårkrokus 
(Crocus vernus cvs.) trotsar kylan och ger vårens 
första blomsterprakt. Dessa kan följas av påskliljor 
(Narcissus pseudonarcissus cvs.), hyacinter (Hyacinthus 
orientalis cvs.) eller tulpaner (Tulipa cvs.).357 

354 Clevely 2008a, s 78-81.
355 Clevely 2008a, s 72; Smith 2004, s 18-19.
356 Ahlvin 1996, s 116; Clevely 2008a, s 72; Papworth 1983, s 28.
357 Clevely 2008a, s 72; Geite 1994, s 48; Papworth 1983, s 28.

Efter detta blommar sommarens lök- och knölväxter, 
såsom tovsippa (Anemone sylvestris cvs.), för att slutligen 
ersättas av de höstblommande krokusarna (Crocus 
speciosus cvs.) och tidlösan (Colchicum autumnale cvs.). 
De höstblommande lökarna blommar kort tid efter 
planteringen. Tidlösan kan till och med blomma utan 
både jord och vatten. Det är bara att lägga den på ett 
vackert fat och njuta av blomningen.358

Lökarna planteras generellt dubbelt så djupt som de 
är höga, men ju djupare de planteras, desto senare 
blommar de. Genom att plantera olika sorters 
lökar på olika djup i odlingskärlen skapas en ännu 
mer varierad och förlängd blomning.359 Lökväxter 
blommar även längre om de inte står för soligt. Att 
odla lökar i kärl är därför en fördel, då de är lätta att 
flytta till både skyddade och framträdande platser – 
beroende på väder och deras olika stadier.360 

De flesta lökar planteras i september-oktober, men de 
lök- och knölväxter som blommar under högsommar 
och höst planteras istället under våren. Det går även 
att köpa färdigrotade och färdigdrivna lökar under 
våren. Detta är dyrare, men resultatet blir säkrare, 
speciellt när det gäller de mest tidigtblommande lök- 
och knölväxterna.361

Vid höstplantering bör lökarna planteras i odlingskärl 
som kan täckas och placeras nära husfasaden under 
vintern, istället för i kringblåsta och nerkylda kärl på 
balkongräcket. Lökarna förstörs också om de står 
för fuktigt eller lufttätt. Därför bör lökarna alltid 
kontrolleras, så att de är friska och saftspända, innan 
plantering.362

När lökväxterna blommat över blir bladen ofta 
vanprydande. Tas bladen bort för tidigt hämmas dock 
nästa års blomning, då det är bladen som producerar 
näringen till följande år. Lökarna kan emellertid flyttas 
till en mindre framträdande plats tills lagringsperioden 
är över. Därefter kan de antingen stå kvar i odlings-
kärlet till nästa säsong eller komposteras efter 
blomning.363

358 Ibid.
359 Ahlvin 1996, s 116; Andersson 1998, s 58.
360 Clevely 2008a, s 72; Ullenius 2008, s 12.
361 Geite 1994, s 48; Kvant 2007, s 118; Molin & Bauer 1969, s 64; 
Rosén 2010, s 51.
362 Andersson 1998, s 58; Geite 1994, s 48; Molin & Bauer 1969, s 
64.
363 Papworth 1983, s 28.

: Tulpaner är ett exempel på lökväxter 
som går bra att odla i kärl på balkongen.

: Genom att göra ett medvetet urval av lök- och knölväxter kan balkongen 
komma att blomma färggrant från tidig vår till sen höst.
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10.12 VATTENVÄXTER
Ett vattenkärl innebär möjligheten att odla lite 
annorlunda växter på balkongen, såsom fuktälskande 
växter, sumpväxter, djupvattenväxter och fritt 
svävande flytväxter. De olika vattenväxterna har alla 
olika krav på vattendjup och jordens sammansättning. 
För att ta hänsyn till vattenväxters olika behov kan 
de planteras i plastkrukor med specialjord på olika 
vattendjup. Till exempel växer näckrosor i ren lera, 
medan andra vattenväxter föredrar annan jord.364 

Astilbe (Astilbe spp.), daglilja (Hemerocallis cvs.) och 
rodgersia (Rodgersia spp.) är exempel på fuktälskande 
växter. De växer fuktigt, men inte blött. Odlingskärl 
till dessa växter bör därför vara försedda med 
dräneringshål, men inget dräneringslager. Sumpväxter 
växer i grunt vatten med ständigt fuktig jord. Kabbleka 
(Caltha palustris), pilblad (Sagittaria sagittifolia) och 
kalmus (Acorus calamus) är exempel på sådana arter. 
Djupvattenväxter behöver ett vattendjup på minst tio 
centimeter och växer oftast helst i lerjord. Exempel 
på djupvattenväxter är guldkolv (Orontium aquaticum), 
pontederia (Pontederia cordata cvs.) och näckros 
(Nymphaea cvs.) Flytväxter är vattenväxter som 
flyter fritt på vattenytan och är ofta de vanligaste 
vattenväxterna som läggs i vattenkärlet. Till dem hör 
bland annat musselblomma (Pistia stratiotes), dyblad 
(Hydrocharis morsus-ranae), andmat (Lemna spp.), 
vattenbläddra (Utricularia vulgaris), mossbräken (Azolla 
filiculoides) och vattenhyacint (Eichhornia crassipes).365 

Det finns flera sorters dvärgnäckrosor som är lätta 
att odla i vattenkärl. Dessa vill gärna stå soligt, men 
under de mest solstekta timmarna bör kärlet skuggas 
för att vattentemperaturen inte ska bli för hög. 
Eftersom de odlas i ren lera med lågt näringsinnehåll 
bör leran även kompletteras med näringskulor. 
Exempel på olika dvärgnäckrosor som kan odlas i 
kärl är vit dvärgnäckros (Nymphaea pygmea ’Alba’), 
vit doftnäckros (Nymphaea odorata ’Alba’), rosa 
dvärgnäckros (Nymphaea ’Laydekeri Lilacea’) samt gul 
smånäckros (Nymphaea x helvola ”Pygmea Helvola”).366

364 Clevely 2008a, s 76; Kvant 2007, s 148-151.
365 Ibid. 
366 Kvant 2007, s 148-151.

10.13 PRYDNADSGRÄS
Såväl stora som små prydnadsgräs kan planteras i 
olika odlingskärl, så länge både jorden och kärlets 
storlek är anpassat efter prydnadsgräsets behov. Stora 
prydnadsgräs, såsom olika sorter av glansmiskantus 
(Miscanthus sinensis cvs.) och olika bambuarter, fyller 
snabbt odlingskärlen med rötter och bör därför 
placeras ensamma i stora kärl. Mindre gräs kan 
däremot med fördel planteras tillsammans med andra 
perenner eller annueller. Alla prydnadsgräs bör dock 
föryngras med jämna mellanrum genom delning av 
rotklumpen, då de inte är lika långlivade i odlingskärl 
som på friland.  Alla prydnadsgräs, förutom de 
vintergröna, ska dessutom skäras ner på våren.367

Prydnadsgräs i odlingskärl har dessutom fördelen att 
de kan flyttas för att kombineras och kontrasteras 
med växter som för tillfället har ett tilltalande 
utseende. De bör dock alltid placeras med omsorg 
i förhållande till solljuset, då ljus snett bakifrån eller 
från sidan framhäver gräsens olika nyanser i grönt, 
guldgult, silvervitt och rött – särskilt då gräsen 
är fullt utvecklade med strån och blomax under 
sensommaren och hösten. Det är även effektfullt att 
belysa prydnadsgräsen. Det finns många belysnings-
armaturer med olika ljusstyrkor, men oftast 
räcker det med vridbara spotlights för att påvisa 
prydnadsgräsens stora arkitektoniska värden.368 

367 Ilminge 2009, s 7 & 178.
368 Ibid., s 19 & 178.

: Det finns flera olika sorters dvärgnäckrosor som är lätta att odla i 
vattenkärl på balkongen. 

: Prydnadsgräs som får stå kvar med sina vippor pryder balkongen under 
hela vintern.
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10.14 ÖVERVINTRA VÄXTER
Att övervintra växter i odlingskärl är mer arbete än på 
friland, då rötterna saknar kontakt med markvärmen 
och därför är särskilt utsatta för vinterkyla. Men det 
är absolut ingen omöjlighet att övervintra växter på 
balkongen. De behöver bara lite hjälp på vägen för att 
få bästa möjliga förutsättningar att överleva vintern.369 

Många växter klarar att stå ute hela året med lite hjälp. 
Vissa måste dock tas in, medan andra komposteras 
efter säsongens slut. Ett sätt att ta reda på hur en 
växt ska omhändertas till vintern är att undersöka 
växternas naturliga ursprung.370 

Sommarblommor övervintras till exempel inte, utan 
komposteras efter en växtsäsong. Växter med lökar, 
knölar eller jordstammar kan antingen stå kvar i 
odlingskärlet till nästa säsong eller komposteras efter 
blomning. Träd, buskar och perenner som inte klarar 
vinterkylan kan däremot sparas till nästa växtsäsong 
om de tas in och förvaras ljust, fuktigt och svalt – 
men frostfritt. De kan till exempel förvaras frostfritt i 
ett förråd, garage eller en trappuppgång med fönster. 
Det kan dock både vara svårt att hitta plats och 
vara utrymmeskrävande att förvara frostkänsliga 
odlingskärl och växter som boende i staden.371

När det gäller växter som klarar att stå ute 
hela året är det viktigt att starta invintringen i 
tid för att undvika svåra vinterskador samt öka 
växternas förutsättningar för en god övervintring. 
Invintringen styrs antingen av nattens längd eller av 
temperaturen, beroende på vilken växt som odlas. 
Tillgången på vatten och näring påverkar också 
invintringen hos växter i odlingskärl. Torr, porös och 
näringsfattig jord innebär till exempel tidig invintring 
och gör det lättare för växterna att överleva vintern.372

För att övervintra växter som kan stå ute under 
hela året ska de ställas tätt tillsammans i skyddat 
läge, till exempel mot husväggen. Dessa odlingskärl 
ska dessutom packas in, både runt om och undertill, 
med till exempel tidningspapper, halm, bubbelplast, 
frigolit, trasmattor eller täckas med granris. För att 
isoleringsmaterialet inte ska blåsa bort kan det omges 
med till exempel säckväv eller metallnät. Odlingskärlen 
ska packas in först när växterna upplevt minusgrader 
under några dagar. Packas växterna in för tidigt, innan 
de frusit, kan de bli fuktiga och ruttna.373  

På våren kan växterna också skyddas mot den tidiga 
vårsolen, som orsakar för tidig knoppbristning 
och uttorkning, genom att även de ovanjordiska 

369 Slipher 2002, s 56; Walfridson 1993, s 56.
370 Walfridson 1993, s 41-42.
371 Ewald 2005, s 62-65; Geite 1994, s 91; Slipher 2002, s 56; Smith 
2004, s 161.
372 Billbäcks 2010, s 17; Israelson 2004, s 165; Slipher 2002, s 56; 
Sturgeon 2001, s 7.
373 Eiworth 2003, s 69; Engstrand 2004, s 123; Ewald 2005, s 62; 
Geite 1994, s 91; Slipher 2002, s 56-57; Smith 2004, s 161.

växtdelarna skuggas av säckväv eller grankvistar. Vår 
och höst kan växterna även skyddas mot enstaka 
frostnätter genom att täckas av till exempel fiberduk, 
papplådor eller filtar. För att inte trycka ihop eller 
bryta växterna måste skydden dock stadgas ordentligt 
underifrån.374

Runt mars månad brukar det vara dags att börja vädra 
och väcka växterna långsamt, vilket är en kritisk period 
för växter i odlingskärl på balkongen. Detta görs 
successivt genom att öppna de inpackade växterna 
eller ställa ut växterna som övervintrat inomhus 
under varma dagar och börja vattna vid behov. 
Extrema och plötsliga förändringar i temperatur och 
ljus bör dock undvikas. Innan växtperioden sätter 
igång ska allt isoleringsmaterial vara bortplockat och 
växterna vara helt acklimatiserade till livet utomhus 
igen.375

374 Alm & Högström 1985, s 65; Slipher 2002, s 56-57; Smith 2004, 
s 161.
375 Eiworth 2003, s 69; Sturgeon 2001, s 7.

: Växter och kärl som tål att stå ute under vintern måste packas in väl.
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tips och trix
KAPITEL 11

Det kan tyckas konstigt att vissa har ”gröna 
fingrar”, medan andra får kämpa för att hålla 
liv i växterna. Skillnaden är kunskap. För att 
kunna skapa en prunkande och överdådig 
balkong är det viktigt att ha kunskap om de 
grundläggande förutsättningarna som krävs 
vid odling av växter i kärl. Det handlar bland 
annat om rätt klimat, rätt jord, rätt växt, rätt 
placering, rätt plantering och rätt skötsel. En 
del faktorer kan påverkas, andra är det bara 
att rätta sig efter. Vet man hur man ska bära 
sig åt och varför, har man dock kommit en 
bra bit på vägen.376 

Trädgårdsböcker finns det gott om. De är värdefulla 
med tips för den som har en stor eller liten täppa. 
För dem med balkong och odling i kärl finns inte lika 
mycket att välja bland. Behovet av information och 
kunskaper är därför stort.377 Här följer lite tips och 
trix för odling på balkong! 

11.1 KLIMAT
Vilka växter som kan odlas på balkongen styrs i hög 
grad av växtplatsens klimat, som i sin tur påverkas 
av en rad olika faktorer såsom temperatur, regn, snö, 
frost, luftfuktighet, sol och vind. Växter som odlas på 
gränsen till sin härdighet kan odlas i flera år, men har 
svårare att klara sig på växtplatsen vid utmanande 
väderlekar, såsom kalla vintrar och växlande vårväder. 
Därför bör växter vara härdiga, med god marginal, för 
det klimat som de ska odlas i.378

376 Geite 1994, s 65; Nilson & Key 2001, s 7; Slipher 2002, s 60.
377 Eiworth 2003, s 7. 
378 Ilminge 2005, s 14; Rosenholm 2006, s 76-77.

11.1.1 KLIMATZONER
I Sverige används en klimatzonkarta för vedartade 
buskar och träd. Den delar in hela landet i åtta olika 
klimatzoner, där en vedartad växt med ett högt 
zontal anses härdigare än en växt med ett lågt zontal. 
Zonerna är uppdelade utefter faktorer som påverkar 
klimatet och växternas vegetationsperiod, såsom 
närheten till hav och sjöar eller höjden över havet. 
Detta gör att de högsta zonerna inte alltid finns i de 
nordligaste delarna av Sverige, vilket annars kanske 
hade varit det mest sannolika. Under de senaste 
årtiondena har vi dock fått ett mildare klimat, vilket 
gör att kartan inte är helt uppdaterad. Perennernas 
härdighet anges istället enligt andra system där bland 
annat väldränerad jord, skyddat läge och snötäcke 
påverkar perennernas övervintringsförmåga.379

379 Ilminge 2009, s 32; Rosenholm 2006, s 76-77; Svensk trädgård 
2010. 

: Växtplatsens klimat styr i hög grad vilka växter som kan odlas på 
balkongen.
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11.1.2 MIKROKLIMAT
Klimatet inom en odlingszon varierar dock mycket i 
verkligheten, då det påverkas av flertalet olika faktorer. 
Klassificeringarna för både lignoser och perenner 
är därmed mycket översiktliga och ger endast en 
ungefärlig fingervisning om rådande odlingsklimat.380 
Hänsyn måste således även tas till platsens lokala 
klimat, även kallat mikroklimat, som också påverkar 
vad som kan odlas. Mikroklimat uppkommer inom 
begränsade områden, såsom under ett träd, mot en 
södervägg eller en kall norrvägg och är ofta lätta 
att påverka. Till exempel kan skydd mot fukt, hetta, 
köld eller vind förändra mikroklimatet och förbättra 
odlingsförutsättningarna på balkongen.381 

Förekomsten av mikroklimat är särskilt tydlig i staden 
där till exempel omgivande bebyggelse kan skapa lä 
eller vindtunnlar, ge skugga eller reflektera ljus. Staden 
har även ofta ett mildare klimat än landsbygden 
bland annat på grund av solvärme som magasineras 
i hårdgjorda ytor. Klimatet på en innerstadsbalkong 
kan därför vara mycket gynnsamt med en lång 
odlingssäsong.382

11.1.3 VÄDERSTRECK OCH SOLTIMMAR
Balkonger finns i alla väderstreck. Alla väderstreck 
ger såväl fördelar och möjligheter, som nackdelar och 
svårigheter för livet på balkongen. Norrbalkongen är 
till exempel ofta mest förtalad och minst eftersökt, då 
den på grund av lite sol och kalla nordanvindar är kallare 
än balkonger i andra väderstreck. Norrbalkongen har 
trots allt sina fördelar med till exempel behagligt 
skydd under stekande sommardagar och mindre 
vattningsbestyr. Dessutom är den ofta ljus, även om 
den inte är så solig. Söderbalkongen har däremot ofta 
ett gott rykte på grund av mycket sol och värme, trots 
att många växter inte trivs där och kan vara i ständigt 
behov av vattning.383 Öst- och västbalkonger anses 
också vara idealiska, då dess morgon- och kvällssol 
kan ge sköna frukostar ute eller vackra solnedgångar. 
Dessa väderstreck ger också bra odlingsförhållande 
för många växter. Östbalkonger kan dock drabbas 
av kyliga vindar. 53 % av Skanskas Bopanel uppger 
att de helst önskar en balkong i sydvästläge, men 
väderstreckens för- och nackdelar varierar beroende 
på vad som eftersträvas på balkongen.384

Omgivningen påverkar också väderstreckens 
betydelse för livet på balkongen. Till exempel kan en 
söderbalkong vara inbyggd och skuggas av väggar och 
tak. Hur mycket solljus balkongen får beror också på 
årstiden samt omgivande bebyggelse och träd som kan 
beskugga balkongen. Därför är det både bättre och 
lättare att undersöka och rätta sig efter balkongens 
soltimmar, snarare än balkongens väderstreck. 
380 Svensk trädgård 2010.
381 Billbäcks 2009, s 17; James 2004, s 23; Nationalencyklopedin 
2011b; Papworth 1983 s. 27; Rosenholm 2006, s 76-77.
382Clevely 2008a, s 53; Clevely 2008b, s 8 & 26.
383 Alm & Högström 1985, s 20; Smith 2004, s 11.
384 Clevely 2008b, s 29; Israelson 2004, s 74; Skanskas Bopanel 2010.

Full sol innebär minst sju timmar sol per dag. Halvskugga 
innebär tre till fem timmar sol per dag, medan mindre 
än tre soltimmar per dag innebär skugga. Växter delas 
in i grupper enligt samma system, som förklarar vilken 
ljusmängd de kräver. Denna information går vanligen 
att hitta på växternas etiketter, i plantskolekataloger 
eller i växtböcker.385

11.2 JORD
Jorden och jordvolymen är mycket viktiga faktorer 
vid odling på balkong eftersom vatten och näring 
i jorden försvinner snabbare än på friland. Då 
jordutrymmet i odlingskärlet dessutom är begränsat 
och växterna därmed inte kan göra långväga vatten- 
eller näringssökningar, är det särskilt viktigt att välja 
jord med omsorg. Att odla i kärl med jord från en 
åker eller en trädgård är till exempel inte optimalt, 
då denna jord oftast är för tät, kompakt, närings- och 
syrefattig samt kan innehålla ogräsfrön, markdjur och 
skadegörare som inte hör hemma i ett odlingskärl.386

Istället bör till växten anpassad jord av bästa kvalitet 
användas för att olika växter med skilda jordkrav ska 
få en god start i livet och kunna utvecklas optimalt. 
Jordens struktur är till exempel avgörande för att  
lagra vatten och syre för rötterna. Jorden bör även 
innehålla lättillgänglig näring för växterna, trots att 
vatten och näring måste fyllas på kontinuerligt under 
hela växtsäsongen. Växtens rötter är även beroende 
av en tillräcklig jordvolym för att kunna hålla växtens 
ovanjordiska delar på plats.387

385 Andersson 1998, s 27; Clevely 2008b, s 29; Fowler 2009, s 18-20; 
Israelsson 2004, s 12.
386 Alm & Högström 1985 s 24-25; Clevely 2008a, s 85-86; Ilminge 
2009, s 178; Kvant 2007, s 64; Papworth 1983, s 24; Samuelsson & 
Schenkmanis 1997, s 7.
387 Clevely 2008a, s 85-86; Fowler 2009, s 38; Hasselfors Garden 

: Det är både bättre och lättare att  rätta sig efter balkongens soltimmar 
– full sol, halvkugga eller skugga – snarare än balkongens väderstreck. 
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För att behålla en god jordkvalitet kan ny jord och 
näring blandas ner i kärlet genom att det översta 
jordlagret i odlingskärlet avlägsnas och den nya 
jorden blandas ner en bit i den gamla. Kompostjord 
kan till exempel användas för att förbättra struktur 
och jordkvalitet. All jord bör dock bytas ut vartannat 
år om kärlet inte är mycket stort och djupt eftersom 
bland annat torven bryts ner och dess egenskaper att 
bland annat hålla luft försämras med tiden.388 

11.2.1 KÖPA JORD
Det finns ett stort utbud av olika jordar i handeln som 
är anpassade för olika ändamål, såsom balkongodling 
eller olika sorters växter.389 Vid odling av växter i kärl 
är det därför viktigt att veta vilken jord den utvalda 
växten kräver. Jordsäckarna anger oftast vad jordarna 
innehåller samt vad de kan användas till. Sur jord 
används till kalkskyende växter, såsom rhododendron, 
hortensia och ljung och har ofta ett pH mellan 5-6. 
En normaljord har däremot ett pH mellan 6-7 och 
pH för en basisk jord är mellan 7-7,5. För att öka 
surhetsgraden i jorden kan även järnsulfat, rent svavel 
eller okalkad torv blandas i jorden vid plantering eller 
tillsättas efteråt. För att få en mer basisk jord tillsätts 
istället kalkstensmjöl eller dolomitmjöl.390 

Jordar för balkongodling består vanligen av torv-
barkmylla och komposterade produkter med en 
tillsats av kalk och näringsämnen, såsom till exempel 
kväve (N), fosfor (P), kalium (K), bor (B), mangan (Mn), 
koppar (Cu), järn (Fe) och zink (Zn). Dessa jordar är 
mullrika med god genomsläpplighet, men med tiden 
kan de bli sammanpackade.391 Beroende på jordens 
egenskaper och andelen organiskt material försvinner 
mellan 25-75 % av jordens volym på cirka fem år. 
Variationen i jordens volymminskning beror på vilken 
torv som används och hur den bryts – frästorv har 
sämre egenskaper än dyrare stycketorv. Priset på en 
produkt kan därmed säga en hel del om kvaliteten.392

Kvaliteten mellan olika fabrikat varierar, men kvalitets-
jord bör alltid väljas trots högre pris. Balkongjord 
och U-jord är två exempel på färdigblandade 
jordar som ofta används vid odling i kärl utomhus. 
Balkongjord passar bra för annueller och grönsaker, 
då den har en hög halt av torv som håller fukt. 
Perenner har dock svårt att övervintra i balkongjord 
och trivs därför bättre i U-jord, perennjord eller 
rabattjord. Då jord är en färskvara och försämras 
med tiden är det viktigt att inte använda överbliven 
jord från föregående år samt att försluta jordsäckarna 
så att jorden hålls fuktig, frisk och ogräsfri.393 
2010a; Papworth 1983, s 24; Smith 2004, s 7; Walfridson 1999, s 81.
388 Alm & Högström 1985 s 24-25; Eva-Lou Gustafsson SLU, 
mailkontakt den 7 februari 2011;Samuelsson & Schenkmanis 1997, 
s 7.
389 Clevely 2008a, s 8-11; Sayah & Georgsson 2003, s 11.
390 Clevely 2008a, s 85-86; Eva-Lou Gustafsson SLU, mailkontakt den 
7 februari 2011; Hasselfors Garden 2010a; Truedsson 1997, s 27.
391 Samuelsson & Schenkmanis 1997, s 7.
392 Eva-Lou Gustafsson SLU, mailkontakt den 7 februari 2011.
393 Clevely 2008a, s 85-86; Engstrand 2004, s 26.

11.3 PLANTERA
När rätt växter, rätt odlingskärl, rätt dränering, rätt 
jord och rätt placering är valda och stämmer överens 
med varandra, kan växterna planteras. Vissa saker är 
bra att veta vid plantering i odlingskärl på balkongen.394

11.3.1 ATT SÅ
Att så frö går att göra på flera olika sätt. Frön kan 
till exempel sås med såband eller för hand där hål 
och fåror i jorden bäst görs med hjälp av fingret. 
På fröpåsar finns instruktioner om hur och när 
fröna ska planteras. Oavsett tidpunkt för sådd, gror 
fröet snabbare om jorden är väl genomvattnad. Det 
nysådda fröet måste också ha det varmt och mörkt 
i sin jordbädd, men samtidigt få tillräckligt med ljus 
när plantorna börjar komma upp ur jorden. Får inte 
plantorna tillräckligt mycket ljus blir de långa och 
gängliga, vilket inte är bra då de bästa plantorna 
istället ska vara korta, knubbiga och väl förgrenade.395

Genom att så frön i sålådor eller kärl inomhus istället 
för i det kärl på balkongen där plantorna i slutändan 
ska växa, blir de lättare att sköta och chansen att 
lyckas med sådden blir större. När fröplantorna har 
fått två riktiga blad ska de omskolas i nya odlingskärl 
för att slutligen planteras ut när de är tillräckligt stora. 
Plantorna bör dock inte flyttas utomhus direkt, då de är 
vana vid en skyddad inomhusmiljö och kan chockas av 
sol, vind och skiftande temperatur. Acklimatiseringen 
till de främmande väderförhållandena ska därför 
göras successivt genom att låta växterna stå ute på 
en skyddad plats under fina dagar, medan de tas in 
kalla nätter. På så sätt hinner växterna långsamt vänja 
sig vid livet utomhus och kan därefter planteras ut i 
kärlen på balkongen. Detta görs med fördel under 
goda väderförhållanden, då även fullvuxna fröplantor 
kan vara känsliga mot vind, kyla eller stark sol.396 

11.3.2 ATT PLANTERA
För att växter i odlingskärl ska få en bra start och 
kunna utvecklas väl på balkongen är det viktigt 
att plantera växterna rätt. Först och främst ska 
odlingskärlet vara större än det föregående, vara rent 
och försett med dräneringshål, dräneringslager samt 
en väl vald jord.397 För bästa resultat bör växternas 
jordklump även vara genomfuktad innan plantering, 
vilket underlättar arbetet och gör att växterna klarar 
sig bättre den första tiden efter plantering.398

Plantering ska ske när växterna är aktiva för att de 
lättare ska klara omställningen. Nyinköpta växter bör 
alltid planteras så fort som möjligt. Speciellt barrotade 
växter måste planteras direkt och vattnas dagligen 
tills dess att utveckling börjar ske. 399 
394 Slipher 2002, s 60; Smith 2004, s 38. 
395 Alm & Högström 1985, s 52-57; Smith 2004, s 36-37.
396 Geite 1994, s 78; Papworth 1983, s 26 & 38.
397 Clevely 2008a, s 93; Ewald 2005, s 62; Kvant 2007, s 63-64.
398 Billbäcks 2010, s 14; Clevely 2008a, s 93; Geite 1994, s 77; Robild 
& Persson 2009, s 190; Vembye 2006, s 9.
399 Clevely 2008a, s 93; Hernbäck 2008, s 47-50.
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Växter med kruka eller jordklump kan däremot 
placeras i skugga och vattnas ofta fram till dess att 
plantering kan ske. Det är även klokt att plantera 
under snälla väderförhållanden för att inte stressa 
växten med till exempel stark sol eller hård vind. Det 
är även viktigt att hantera växterna varsamt så att de 
inte skadas eller störs i onödan.400 

Plastkrukor, nät eller andra material som kan finnas 
runt jordklumpen ska alltid avlägsnas innan plantering. 
Det är viktigt att vara försiktig för att undvika skador 
på rötterna. Vissa rötter behöver dock klippas, 
skäras eller rensas före plantering, då växter aldrig 
får planteras med skadade eller vikta rötter samt 
rotsnurr. Beskäring av rötterna stimulerar dessutom 
till ny rotbildning. Ovanjordiska delar av växten ska 
dock aldrig beskäras vid plantering bortsett från 
avbrutna grenar eller konkurrerande toppskott.401

Om flera växter ska planteras i samma kärl är det 
viktigt att de ställer samma krav på växtförhållande, 
placering och skötsel. Inför planteringen kan växterna 
placeras ovanpå jorden och flyttas runt tills resultatet 
är tillfredsställande. Efter det tas växten försiktigt 
ur sin odlingsbehållare och planteras i jorden. 
Ofta planteras de växter som ska stå i mitten av 
kärlet först. Sist planteras eventuella kantväxter. 
Planteringsavståndet beror på växtens storlek och 
vilken effekt som eftersträvas.402 

När större växter planteras fylls kärlet endast delvis 
med jord för att kunna justera rätt planteringsdjup 
för växten. När växten står på rätt djup fylls resten 
av odlingskärlet med jord. Genom att försiktigt skaka 
kärlet rinner jord ner i tomrum.403

De flesta växter ska planteras med det jorddjup som 
växten är van vid från föregående växtplats, vilket 
syns på plantan.404 Undantagen är till exempel rosor 
och klematis som helst ska sättas 10-15 centimeter 
djupare.405 Oavsett jorddjup ska växterna helst 
planteras så att jordytan hamnar några centimeter 
under kärlets kant. På så sätt rinner vatten inte över 
kanten vid bevattning.406 

Planteringshålet i jorden ska aldrig heller göras 
större än vad rotklumpen är, så att jorden i 
odlingskärlet kommer kloss inpå växtens rötter. 
Ett bra tips vid plantering av krukodlade växter 
är att trycka ner den gamla krukan i den nya 
jorden för att skapa ett lagom stort hål och 
planteringsdjup till växten. Jorden ska dock inte 
packas för hårt utan vara porös och okomprimerad, 
så att jorden hålls luftig och rötterna kan andas. 
400 Clevely 2008a, s 93; Hernbäck 2008, s 47-50.
401 Ibid.
402 Clevely 2008a, s 93-94; Israelson 2004, s 165; Vembye 2006 s 13.
403 Clevely 2008a, s 95.
404 Alm & Högström 1985, s 52-57.
405 Hernbäck 2008, s 47-50.
406 Ewald 2005, s 62; Sayah & Georgsson 2003, s 7.

Därför ska jorden kring plantan endast tryckas till 
försiktigt vid plantering. Det går även att knacka på 
odlingskärlets utsida för att jorden ska sätta sig.407 
Den avslutande vattningen fördelar dessutom jorden 
jämt, fyller tomrum med jord och ger rötterna 
kontakt med jorden i odlingskärlet så att växten 
snabbt kan börja rota sig. Efter detta ska jorden 
fortsätta hållas fuktig tills växten har etablerats.408

11.3.3 ATT PLANTERA OM
På våren bör alla odlingskärl på balkongen ses över 
då vissa växter kan behöva omplantering på grund 
av behovet av ett större odlingskärl eller ny jord.409 
Tecken på att en växt behöver omplanteras är att 
rötter sticker ut ur dräneringshålen eller syns på 
jordytan, att tillväxten avtar och växten vissnar eller 
att jorden snabbt torkar upp.410 Unga växter mår ofta 
bra av att planteras om vart eller vartannat år medan 
växter som är sjuka eller håller på att återhämta sig, 
ska lämnas ifred från omplantering då de redan är 
ansträngda.411

Innan omplantering ska jorden vara genomvattnad för 
att rötterna inte ska ta skada. När växten försiktigt 
har avlägsnats från kärlet ska gammal jord skakas av, 
döda rötter klippas bort och växten kontrolleras på 
skadegörare. Om växtens storlek ska begränsas kan 
den i samband med omplantering även beskäras både 
ovan och under jord, utan att huvudroten skadas. 
Sedan följer samma procedur som vid plantering. Är 
växten stor och svårhanterlig kan istället endast det 
översta jordlagret bytas ut. När odlingskärlet eller 
jorden är utbytt ska det vattnas igenom ordentligt 
och placeras skuggigt en stund.412

407 Alm & Högström 1985, s 24-25 & 52-57; Clevely 2008a, s 95; 
Geite 1994, s 77.
408 Alm & Högström 1985, s 24-25 & 52-57; Israelson 2004, s 165; 
Robild & Persson 2009, s 190.
409 Truedsson 1997, s 33.
410 Clevely 2008a, s 96.
411 Robild & Persson 2009, s 185; Sturgeon 2001, s 104.
412 Clevely 2008a, s 97; Sturgeon 2001, s 104; Truedsson 1997, s 33.

: Ett tecken på att en växt behöver planteras om är bland annat att 
rötter sticker ut ur dräneringshålen eller om kärlet är för litet i relation 
till växtens storlek.
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11.4 VATTNA
Växter tar upp vatten genom finrötterna och avger 
vatten genom bladytorna. Denna process fortgår hela 
tiden och påverkas av omgivande faktorer såsom 
väderförhållanden, temperatur och luftfuktighet.413 
På friland sköts vattningen mer naturligt medan 
vattentillgången i odlingskärl till stor del regleras 
av odlaren. Det är därför viktigt att alla växter på 
balkongen får rätt mängd vatten och vid rätt tidpunkt, 
då för mycket vatten är lika illa som för lite.414

Vattnas växterna för mycket sköljs näringsämnen ur 
jorden och rötterna får inte luft, vilket gör att växten 
kvävs.415 Är jorden istället för torr börjar växterna 
till exempel sloka och tappa blad för att slutligen dö 
om inte vattenbalansen återgår till det normala. Om 
en växt slokar ska den vattnas successivt och ställas i 
skugga istället för att övervattnas.416

Genom att vattna växterna med ljummet vatten 
chockas de inte av stora temperaturskillnader. Det 
är därför en god idé att sätta vattenkannan bredvid 
krukorna på balkongen för att ge vattnet rätt 
temperatur och lufta bort eventuella kemikalier i 
vattenledningsvattnet.417

11.4.1 NÄR SKA MAN VATTNA? 
Växterna på balkongen bör vattnas antingen på 
morgonen eller på kvällen, men aldrig mitt på 
dagen i starkt solsken. Detta på grund av att 
rötterna inte hinner tillgodogöra sig vattnet 
när det dunstar bort hastigt samt att vatten 
på blad i starkt solsken kan ge brännmärken. 
413 Smith 2004, s 16-17; Vembye 2006, s 17.
414 Alm & Högström 1985, s 30-31; Molin & Bauer 1969, s 81.
415 Alm & Högström 1985, s 30-31; Papworth 1983, s 26.
416 Engstrand 2004, s 28; Smith 2004, s 16-17 & 156.
417 Fowler 2009, s 109; Geite 1994, s 79; Martinsson 1963, s 49.

Även när det regnar kan vattning behövas då 
växternas blad kan hindra regnvattnet att komma ner 
i odlingskärlet.  När det är stora temperaturskillnader 
mellan dag och natt bör dock kvällsvattningar 
undvikas, då det kan öka risken för svampangrepp.418 

11.4.2 HUR MYCKET SKA MAN VATTNA?
Eftersom olika växter kräver olika mycket vatten, 
är det viktigt att ta reda på hur mycket vatten de 
enskilda växterna på balkongen behöver.  Vissa 
behöver vattnas flera gånger om dagen medan andra 
bara behöver vattnas en gång i veckan.419

Under varma, torra och blåsiga dagar behöver växter 
i kärl vattnas mer än under svala och mulna dagar. Till 
exempel kan växter i kärl behöva vattnas minst en 
gång om dagen under högsommaren. Odlingskärlets 
placering, material och färg har också betydelse 
för vattenåtgången. Ett mörkt odlingskärl drar till 
exempel till sig värme och behöver därmed vattnas 
oftare än ett ljust odlingskärl där jorden inte torkar 
upp lika snabbt. Snabbväxande och blomrika växter 
behöver också vattnas mer ofta än växter som växer 
långsamt eller har tjocka blad.420

Oavsett hur mycket eller lite vatten en växt kräver är 
det viktigt att all jord i odlingskärlet blir genomblöt vid 
vattningen, vilket har uppnåtts när överskottsvatten 
rinner ut genom dräneringshålen. Om jorden bara 
vattnas ytligt får växterna inget vatten eftersom 
finrötterna luras till jordytan där vattnet redan 
dunstat bort.421

418 Clevely 2008a, s 97; Engstrand 2004, s 28; Ewald 2005, s 62.
419 Ahlvin 1996, s 116; Martinsson 1963, s 49.
420 Engstrand 2004, s 28; Geite 1994, s 79.
421 Clevely 2008a, s 97; Geite 1994, s 79; Kvant 2007, s 64; Papworth 
1983, s 26; Widlundh 2009, s 17.

: Olika växter kräver olika mängd vatten, men oavsett krav på vatten bör 
växterna på balkongen vattnas antingen på morgonen eller på kvällen – 
aldrig mitt på dagen i starkt solsken. 
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För att jorden lättare ska kunna suga åt sig vattnet 
är en långsam, svag stril bättre än en kort, häftig 
dusch. Det är också viktig att jorden torkar upp 
mellan vattningarna för att släppa in syre till rötterna. 
Jorden ska dock inte torka ut helt eftersom växterna, 
vartefter jorden torkar, får svårare att ta upp 
vattnet.422

Ett bra sätt att kontrollera fuktigheten i odlingskärl, 
för att veta om vattning är nödvändig eller inte, är att 
regelbundet sticka ner ett finger i jorden och känna 
efter om den är torr, fuktig eller blöt. Det är viktigt 
att känna efter så djupt i jorden som möjligt eftersom 
jordytan kan se torr ut medan den underliggande 
jorden kan vara mer fuktig.423 

Ett sätt att minska avdunstningen från odlingskärl, 
och därmed inte behöva vattna så ofta, är att täcka 
jorden.424 Detta kan dessutom vara dekorativt, då 
bara fantasin sätter gränser för vilka täckmaterial som 
kan användas. Exempel på olika täckmaterial är sand, 
snäckskal, pinnar, frukter, sten, bark och mossa. För att 
skapa en helhet bör dock ett och samma täckmaterial 
användas i samtliga odlingskärl på balkongen.425

11.5 GÖDSLA
Gödsling är förutom bra jord och regelbunden 
vattning mycket viktigt för växter i odlingskärl på 
balkongen. Då näringen i ett odlingskärl förbrukas 
snabbt, både på grund av vatten som urlakar jorden 
och genom växternas näringsupptag, måste jorden 
gödslas regelbundet under hela växtsäsongen.426 
Detta för att växterna till exempel inte ska växa dåligt 
eller drabbas av skadegörare eller missfärgade blad.427 

Genom att studera växterna kan för lite näring 
upptäckas i form av veka och bleka växter medan 
för mycket näring ger onormalt kraftiga och mörka 
växter.428

11.5.1 NÄRINGSÄMNEN
Växter ställer olika krav på olika näringsämnen, både 
gällande mängd och gällande tidpunkt på året.429 
En växt kan lida brist på ett specifikt näringsämne, 
men oftare saknas flera av de nödvändiga ämnena. 
Det är med vattnets hjälp som växterna kan 
tillgodogöra sig omkring 30 olika näringsämnen 
i upplöst form. Det är därför viktigt att vattna i 
samband med gödslingen.430

422 Ibid.
423 Cassy & Scriven, s 22; Geite 1994, s 79.
424 Geite 1994, s 79; Widlundh 2009, s 17.
425 Geite 1994, s 79; Vembye 2006, s 15.
426 Papworth 1983, s 25; Sayah & Georgsson 2003, s 11; Slipher 
2002, s 62.
427 Israelson 2004, s 142; Sturgeon 2001, s 108.
428 Ibid.
429 Eklund & Grönlund 2005, s 161; Papworth 1983, s 25.
430 Clevely 2008a, s 98; Smith 2004, s 17.

Kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) är de viktigaste 
näringsämnena för växterna.431 Men även andra 
näringsämnen såsom magnesium (Mg), svavel (S), 
kalcium (Ca), järn (Fe), koppar (Cu), zink (Zn) och 
molybden (Mo) behövs i olika proportioner. Kväve 
behövs till exempel för tillväxt och gröna blad, fosfor 
gynnar rötternas utveckling och kalium ger bättre 
färg och smak på blommor och frukt.432

På förpackningen finns en förteckning över vilka 
näringsämnen som gödselmedlet innehåller.433 NPK 
är till exempel ett gödselmedel innehållandes kväve 
(N), fosfor (P) och kalium (K). Ofta anges mängden 
av de olika näringsämnena i procent, där till exempel 
NPK 18-4-10 betyder 18 % kväve, 4 % fosfor och 10 
% kalium. Anges mikro på förpackningen innehåller 
gödselmedlet även andra näringsämnen.434

11.5.2 GÖDSLA OFTA OCH LITE
Växter i odlingskärl ska gödslas under hela deras 
växtsäsong, till dess att gödslingen successivt ska avta 
framåt sensommaren för att förbereda växterna på 
att gå i vila.   När gödslingen avtar slutar växterna 
producera nya skott, blommor och blad, vilket gör 
att de klarar övervintringen bättre. Under vintern 
upphör gödslingen helt, till dess att växtsäsongen 
börjar igen.435 

Jämnare gödsling ger jämnare tillväxt. Små doser ofta 
är därför alltid bättre än stora doser mer sällan, då en 
alltför koncentrerad näringsdos kan bränna växtens 
finrötter. Detta kan innebära att tillväxt och blomning 
avtar eller helt stannar upp.436 

Risken för brännskador på växtens finrötter minskar 
också om gödeselmedel tillförs en genomvattnad 
och fuktig jord. Gödslas en uttorkad jord suger 
växten stora mängder vatten utan att kunna reglera 
näringsupptaget. Detta kan stressa växten till att till 
exempel tappa blommor, frukter eller blad. Oftast finns 
gödselmängden rekommenderad på förpackningen.437

Hur stor mängd gödselmedel som behövs beror på 
vad som odlas eftersom olika växter har olika behov. 
Växter i odlingskärl som är snabbväxande eller har 
stor bladmassa behöver till exempel mycket näring. 
Grönsaker, som ger flera skördar per växtsäsong, 
behöver också särskilt mycket näring.438

431 Eklund & Grönlund 2005, s 161.
432 Fowler 2009, s 110; Smith 2004, s 17 & 159; Papworth 1983, s 
25.
433 Smith 2004, s 27-28.
434 Alm & Högström 1985, s 27.
435 Clevely 2008a, s 98 & 100; Geite 1994, s 81; Sturgeon 2001, s 
108; Truedsson 1997, s 30.
436 Ahlvin 1996, s 116; Geite 1994, s 81; Israelson 2004, s 142; 
Sarenström 2003, s 89; Truedsson 1997, s 30.
437 Geite 1994, s 81; Truedsson 1997, s 30.
438 Alm & Högström 1985, s 58; Engstrand 2004, s 28-29; Israelson 
2004, s 143-145; Sturgeon 2001, s 108.
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11.5.3 ATT ANVÄNDA GÖDSELMEDEL
Det finns flera olika sätt att tillföra gödselmedel på, 
antingen i fast eller flytande form.439  Vissa gödselmedel 
är dock inte så praktiska för odling i kärl, då kärl saknar 
utrymme att bruka ner tillräckligt med gödsel, såsom 
till exempel stallgödsel eller kompostmaterial.440 
Den vanligaste och enklaste metoden för gödsling 
vid odling i kärl på balkong är därför att använda 
flytande näring vid vattning, då den är snabbverkande, 
lätt att hantera och tar liten plats.441 Ett annat sätt är 
att mylla eller vattna ner gödsel som strös ovanpå 
jorden. Ytterligare ett sätt är att bladgödsla genom att 
spreja bladen med näringslösning, även om det kanske 
inte är så vanligt.442

11.6 SKADEGÖRARE – BALKONGENS 
OBJUDNA GÄSTER
Växter på balkongen får visserligen vara ifred från 
till exempel harar och kaniner, som på friland annars 
gärna tar del av vissa växter. Men andra skadegörare, 
vilket innefattar såväl skadedjur som sjukdomar, kan 
dock finna vägen till balkongen.443 Dessa kan komma 
till balkongen på olika sätt – med luften, i jorden, på 
växterna eller med frö. Skadegörare kan till och med 
spridas med flugor eller myror. Även fåglar kan ställa 
till med besvär på balkongen, speciellt om frukt och 
grönsaker odlas.444 

Exempel på skadegörare som kan komma med vinden 
är virus, bakterier eller svampar. Flygande skadegörare 
kommer också ofta luftvägen för att suga, snylta, 
spinna eller gnaga på balkongens växter. Skadegörare 
kan även finnas i odlingskärlets jord som till exempel 
skadliga bakterier, ägg eller larver till vita flygare, 
bladlöss, spinnkvalster, sniglar eller öronvivel.445 Dessa 
skadegörare kan även följa med nya plantor på blad 
och stjälkar. De vanligaste skadegörarna på växter i 
odlingskärl är bladlöss, vita flygare, spinn och trips.446

Skadegörare är ofta ett tecken på att växterna 
inte mår bra, vilket kan bero på till exempel dålig 
skötsel, såsom fel jord, fel temperatur, näringsbrist, 
övergödning, uttorkning, övervattning, felplacering 
eller vinddrag. Växter som är välskötta och friska blir 
inte lika lätt angripna av skadegörare, även om det kan 
drabba även dem.447 Men det finns alltid skadegörare 
som hittar vägen till balkongen, vilket gör dem nästan 
helt oundvikliga.448

439 Alm & Högström 1985, s 58; Sayah & Georgsson 2003, s 7.
440 Papworth 1983, s 25.
441 Alm & Högström 1985, s 27; Ahlvin 1996, s 116.
442 Alm & Högström 1985, s 58; Israelson 2004, s 142; Sturgeon 
2001, s 108; Truedsson 1997, s 30.
443 Alm & Högström 1985, s 10; Andersson 1998, s 53-54; Slipher 
2002, s 64.
444 Atha 2004, s 126; Lemte 2002, s 28; Papworth 1983, s 28.
445 Carlson et. al. 2004, s 78; Slipher 2002, s 64.
446 Geite 1994, s 83; Truedsson 1997, s 101.
447 Geite 1994, s 83; Papworth 1983, s 28; Sturgeon 2001, s 98; 
Vembye 2006, s 18. 
448	Andersson 1998, s 53-54; Atha 2004, s 126.

11.6.1 TILLSYN REGELBUNDET
Den bästa metoden för att undvika skadegörare är 
en daglig tur på balkongen, där växterna kontrolleras 
regelbundet. Detta gör att objudna skadegörare 
snabbt kan upptäckas och behandlas omedelbart, så 
att angreppen aldrig hinner bli stora eller allvarliga. 
Detta är viktigt då skadegörare lätt sprids och frodas 
bland många växter på litet utrymme, såsom på en 
balkong. Förekomsten av skadegörare kan även 
minimeras genom god skötsel.449

Vanliga varningstecken på skadegörare kan vara vissna, 
bleka, gula, fläckade eller hoprullade blad, plötslig blad- 
eller knoppfällning samt kort eller ingen blomning. 
När växterna ses över kan insekter upptäckas både 
på undersidan och på ovansidan av bladen. Upptäcks 
inga insekter kan växtens eventuella vantrivsel bero 
på mögel. Svarta, klibbiga stjälkar är också ett tecken 
på angrepp. Rötterna kan även undersökas för att 
upptäcka om de är uppsvällda, rötskadade eller 
insektsangripna. Om inga synliga skadegörare hittas 
kan vantrivseln bero på en felaktig skötsel eller en 
virussjukdom som skadat växtcellerna. Felaktig 
skötsel kan ibland åtgärdas, men vid virusangrepp 
finns ingen annan utväg än att göra sig av med växten. 

Allt för angripna växter, oavsett skadegörare, bör 
också slängas för att undvika att skadegörare sprider 
sig till andra växter på balkongen.450

449 Atha 2004, s 126; Engstrand 2004, s 112-113; Geite 1994, s 83; 
Sturgeon 2001, s 98.
450 Geite 1994, s 83; Papworth 1983, s 28; Sturgeon 2001, s 98.

: Bästa botmedlet för att undvika skadegörare på balkongen är en daglig 
inspektionsrunda.



84 KAPITEL 11 tips och trix

11.6.2 BEKÄMPNINGSMETODER
På grund av balkongens relativt lilla yta är odlingen 
ofta inte större än att de flesta skadegörare går att 
bekämpa genom att plocka dem för hand, duscha 
bort dem med vatten, såpsprit eller andra ofarliga 
preparat, smeta olja eller salva runt stammar och 
stjälkar för att hålla krypande insekter borta eller 
använda malkulor i jorden som avskräckningsmedel 
för jordlevande kryp.451 

Alla balkongens småkryp är dock inte skadegörare. 
Nyckelpigor, blomflugor, parasitsteklar, stinkflyn och 
sländor är exempel på nyttiga organismer som kan 
bekämpa många av balkongens mindre skadegörare. 
Det är därför bra att lära sig skilja på om det är en 
vän eller fiende som besöker balkongens växter. Om 
turen finns kan flera av de nyttiga organismerna hitta 
till balkongen alldeles själv – annars går några av dem 
att köpa i handeln. För att växten ska botas måste de 
dock hitta växten innan skadegörarna har tagit över 
växten alltför mycket.452

Många skadegörare kan också bekämpas med kemiska 
medel. Dessa kan dock vara giftiga för både människor 
och djur och bör till exempel inte användas på växter 
som ska ätas. Kemiska bekämpningsmedlen kan 
inte heller skilja på skadliga och nyttiga organismer. 
Amatörodlaren bör därför i största möjliga ut-
sträckning undvika kemiska bekämpningsmedel.453

11.6.3 BRISTSJUKDOMAR
Brister i jorden, såsom kloros eller kvävebrist, kan ge 
växter symtom som liknar skadegörares angrepp. 
Kloros drabbar till exempel växter som vattnas 
med mycket kalkhaltigt vatten, då järnet i jorden blir 
svåråtkomligt för växten. Detta yttrar sig i gula blad 
med gröna nerver, men kan botas genom till exempel 
vattning med kalkfritt vatten. Odling i kärl drabbas 
dock sällan av bristsjukdomar i jorden.454 

11.6.4 SVAMPAR
Svampsjukdomar trivs bra i fuktiga miljöer och är 
svåra att motverka, men en gles och luftig placering 
av växterna kan minimera uppkomsten av dem. 
De vanligaste svampsjukdomarna är gråmögel och 
mjöldagg. Gråmögel yttrar sig ofta som grått ludd 
på bladens undersida eller gula fläckar på bladens 
ovansida. Gråmögel kan även göra att växtdelar 
blir bruna, får rötor och vissnar. Angripna växtdelar 
kan således plockas bort för att hjälpa växten att 
tillfriskna. Mjöldagg yttrar sig istället som en vit, 
mjölig beläggning på stjälkar och bladens ovan- och 
undersida som med tiden gör att bladen vissnar. 
Även här kan angripna växtdelar plockas bort. 

451 Geite 1994, s 83; Papworth 1983, s 28; Sayah & Georgsson 2003, 
s 11.
452 Engstrand 2004, s 112-113; Geite 1994, s 83; Truedsson 1997, s 
101; Sandskär 2006, s 124-127.
453 Papworth 1983, s 28.
454 Atha 2004, s 129; Lemte 2002, s 28.

Annars kan växten sprejas upprepade gånger med 
en blandning av bikarbonat, såpa och vatten eller ett 
rekommenderat svampdödande medel.455

11.6.5 INSEKTER
Bladlöss är gröna, svarta eller röda insekter som 
anpassar sin färg till växten de angriper. De hittas 
oftast både på skottspetsar och på bladundersidor 
där de suger saven, vilket kan yttra sig som vissna 
skott eller krusiga blad. Bladlöss kan elimineras 
genom att de plockas bort och krossas med fingrarna. 
Angripna växtdelar kan även plockas bort, duschas 
bort med kallt vatten eller såpsprit kvällstid samt 
bekämpas med hjälp av nyckelpigor, blomflugor, 
stinkflyn, sländor, gallmyror eller parasitsteklar 
som gärna mumsar bladlöss. En undersökning från 
Sveriges Lantbruksuniversitet har dock visat att kallt 
vatten, i jämförelse med nässelvatten, såpa, såpsprit 
och varmt vatten, är den mest effektiva behandlingen 
mot bladlöss.456

Sköldlöss och ullöss kan också, liksom bladlöss, plockas 
bort eller bekämpas med parasitsteklar. Tåliga växter 
kan även beskäras hårt för att sedan borstas med 
såpsprit.457

Vita flygare, även kallade mjöllöss, är vita små flygfän 
som oftast hittas på bladens undersida. De både suger 
växtsaft från bladen och utsöndrar honungsdagg 
som en svart svamp, svartdagg, kan ta fäste i. Vita 
flygare kan behandlas på samma sätt som bladlöss, 
det vill säga genom handplockning och duschning 
eller genom biologisk bekämpning med hjälp av till 
exempel parasitsteklar eller blomflugor.458

Öronvivel är en liten skalbagge som kryper fram ur 
jorden på nätterna för att äta på bladkanterna, vilket 
kan likna ”konduktörsklipp”. Öronvivelns larver 
stannar istället i jorden där den angriper växtens 
rötter, vilket kan döda växten. Larverna kan bekämpas 
med biologiskt bekämpningsmedel som innehåller 
nematoder medan skalbaggarna måste plockas bort 
för hand på natten.459

455 Atha 2004, s 128-129; Engstrand 2004, s 112-113; Fowler 2009, 
s 145-147.
456 Andersson 1998, s 53-54; Engstrand 2004, s 112-113; Geite 
1994, s 83; Lemte 2002, s 28; Robild & Persson 2009, s 198; 
Truedsson 1997, s 101.
457 Lemte 2002, s 28.
458 Andersson 1998, s 53-54; Engstrand 2004, s 112-113; Lemte 
2002, s 28; Robild & Persson 2009, s 198; Truedsson 1997, s 101.
459 Clevely 2008a, s 101; Robild & Persson 2009, s 198. 

: Svampsjukdomar kan även drabba balkongens växter. De vanligaste är 
gråmögel och mjöldagg.
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11.6.6 LARVER
Olika slags larver kan angripa bladens ovan- eller 
undersida, vilket ofta yttrar sig som vita ringlande 
strimmor eller hål på bladen. Förutom öronvivelns 
larver kan till exempel mineralflugans, kålfjärilens, 
den vitgördlade rosenbladsstekelns eller kålmalens 
larver finnas på balkongen, beroende på vilka växter 
som odlas. Ägg och larver kan plockas bort för hand 
och förintas eller bekämpas med lämpligt biologiskt 
bekämpningsmedel. Skadade växtdelar kan också 
plockas bort.460

11.6.7 SPINDELDJUR
Spinn eller spinnkvalster är knappt synliga små 
spindeldjur som suger ut växtsaft ur bladen, vilket gör 
bladen bleka och glanslösa med gula fläckar. Dessa 
skadegörare kan också bilda kraftiga och tätspunna 
spindelvävsliknande angrepp, som kan göra stor skada 
på vissa växter.461 Om en växt blir angripen av spinn, 
är det därför viktigt att agera snabbt då en angripen 
växt kan vissna på bara några dagar! Genom att 
omedelbart avlägsna väven, följer de objudna gästerna 
med.462  Växterna kan också duschas upprepade 
gånger med vanligt vatten, växtsåpor eller medel 
innehållandes kaliumsalter för att bekämpa både 
spinnkvalstren och deras ägg.463

460 Atha 2004, s 126-127; Engstrand 2004, s 112-113.
461 Atha 2004, s 127; Lemte 2002, s 28.
462 Andersson 1998, s 53-54.
463 Lemte 2002, s 28.

11.7 ÖVRIG SKÖTSEL
Allt mår bra av en regelbunden och rätt skötsel.464 
En regelbunden tillsyn av balkongens olika delar är 
därför viktig för att upptäcka eventuella förändringar 
som kan ske mycket snabbt. Då kan växterna vara 
i behov av skötsel, såsom bevattning, gödsling, 
bekämpning av skadegörare, ansning, beskärning, 
omplacering, omplantering, ogräsrensning eller upp-
bindning.465 Dessa inspektionsrundor behöver dock 
inte nödvändigtvis innebära att skötsel utförs – det 
viktigaste är att kontrollera och inspektera, då växter 
i odlingskärl är helt beroende av sina odlare. Med 
regelbunden tillsyn och rätt skötsel blir det således 
lättare att lyckas med sin balkongodling. Ger odlaren 
bästa möjliga omsorg och skötsel ger också växten 
oftast sitt bästa tillbaka!466

Ska växterna lämnas ensamma under en period 
behöver de extra mycket omsorg innan avresa. 
Genom att placera dem på en skuggig och skyddad 
plats torkar de inte ut lika snabbt om grannarna skulle 
glömma att vattna en dag. Innan avresa bör växterna 
dessutom genomvattnas, gödslas, vissna blommor 
plockas bort och mogen frukt skördas.467

464 Geite 1994, s 79.
465 Alm & Högström 1985, s 62; Andersson 1998, s 53; Clevely 
2008a, s 13-14; Johns 1974, s 11.
466 Alm & Högström 1985, s 62; Geite 1994, s 79; Johns 1974, s 11.
467 Clevely 2008a, s 100.

: En regelbunden tillsyn av balkongens 
växter är viktig för att upptäcka 
potentiella skadegörare.
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11.7.1 LUCKRA
Eftersom odlingskärl vattnas ofta, sjunker jorden med 
tiden ihop och jordskorpan kan bli hård. Därför är det 
viktigt att försiktigt luckra jorden några gånger under 
säsongen. Detta för att rötterna ska få tillräckligt med 
luft, avdunstningen från jorden i odlingskärlet ska 
minska och jordfuktigheten därmed ska bli jämnare. 
Dessutom rensas ogräs bort samtidigt som jorden 
luckras, vilket behövs, då ogräsfrön kan flyga omkring 
och ta fäste i odlingskärlet på balkongen även om 
jordblandningen är ogräsfri.468

11.7.2 BINDA UPP
Då balkongen ofta är utsatt av vind behöver högre 
växter, såsom träd och klätterväxter ofta stöd och 
hjälp genom att bindas upp för att inte skadas.469 En 
stadig pinne kan till exempel föras ner djupt i jorden 
på den sidan där vinden kommer ifrån för att hålla 
växten upprätt. Bindmaterialet får dock aldrig skava 
och skada grenar eller bark.470 

11.7.3 BESKÄRA, GALLRA OCH ANSA
Genom att beskära, gallra och ansa växter regelbundet 
tas döda, skadade, smittade, korsade, trångt sittande 
eller osymmetriska växtdelar bort. Detta har många 
fördelar för växterna. För det första blir växterna 
vackrare, då de blir mer välformade och frodiga. 
Genom rätt beskärning får växterna även mer ljus 
och luft, vilket stimulerar ny tillväxt av såväl grenar 
och skott som blad, blom och frukt. Dessutom 
skyddas växterna från skadegörare då vissna, fallna, 
sjuka och angripna växdelar tas bort.471

Många vedartade växters grenar och stammar 
bör beskäras en till två gånger per år. Förutom 
ovanstående fördelar görs beskäring för att begränsa 
växtens storlek, bevara balansen mellan växtens 
ovanjordiska delar och rotsystem eller för att skapa 
kreativa former och strukturer av växtmaterialet 
på balkongen. Dock krävs kunskap och tålamod, då 
beskäring både kan vara svårt och ta lång tid för 
att nå önskat resultat. Dessutom kan det vara lätt 
att beskära växterna för hårt, vilket kan resultera 
i ful tillväxt och minskad blomning innan växten 
återhämtat sig. Det är därför alltid bäst att ta reda 
på hur varje växt på balkongen ska beskäras, då det 
finns nästan lika många sätt att beskära som det finns 
växter.472

Genom att gallra regelbundet minskar dessutom 
behovet av delning och omplantering, då det 
ges plats för nya skott och plantan föryngras.473 

468 Alm & Högström 1985, s 60-61; Andersson 1998, s 52; Geite 
1994, s 79; Martinsson 1963, s 51.
469 Molin & Bauer 1969, s 81.
470 Hernbäck 2008, s 47-50.
471 Cassy & Scriven 2000, s 93; Clevely 2008a, s 99; Engstrand 2004, 
s 31; Molin & Bauer 1969, s 81. 
472 Cassy & Scriven 2000, 93-94; Clevely 2008a, s 99; Fowler 2009, s 
117-125; Geite 1994, s 85.
473 Billbäcks 2010, s 17.

Trots detta kan växterna på balkongen behöva 
föryngras genom delning efter ett par år. Då tas 
växten med jordklump ut ur odlingskärlet och delas 
upp i mindre plantor som planteras om.474 Gallring 
sker även vid odling av nyttoväxter på balkongen. 
Växter som sås måste till exempel gallras försiktigt 
i omgångar både vid tillväxt och vid skörd.  Växter 
som gallras bort bör dock alltid avlägsnas från 
odlingskärlet, då vissna växter kan locka skadegörare 
till odlingen.475

Genom att ansa vissnande blommor kan vissa 
växter också blomma om flera gånger per säsong. 
Vid ansning bör blommor och blad knipsas av vid 
närmaste bladfäste för att undvika tomma stjälkar. 
Om växtens frukter eller bär inte är önskvärda, kan 
blommorna även ansas med tillhörande fröämne. Då 
kan växten istället producera fler nya blomknoppar. 
Det finns även remonterande växter som blommar 
om och behöver ansas för att se vackra ut.476

474 Israelson 2004, s 166.
475 Alm & Högström 1985, s 60.
476 Andersson 1998, s 53; Engstrand 2004, s 31; Smith 2004, s 163.

: En handkratta för att luckra jorden och 
snöre för att binda upp växterna med är 
bra redskap att ha på balkongen för att 
underlätta skötseln. 
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11.8 UTRUSTNING
För att kunna sköta livet på balkongen behövs endast 
en liten uppsättning redskap. Fördelen med detta är 
att god kvalitet på redskapen istället kan väljas. Oftast 
är bästa kvalitet värd att betala för då de är rätt 
konstruerade, välgjorda redskap som håller länge och 
är bekväma att använda. Genom att prova redskapen 
innan de inhandlas – känna, greppa och väga dem 
i handen, kan redskap som passar i storlek och 
funktion väljas. När prydliga och tilltalande redskap 
av god kvalitet väljs med omsorg, blir det även viktigt 
att vårda dem väl. Redskapen bör alltid torkas rena 
från smuts innan de läggs undan på en torr plats. Då 
förebyggs rost och de hålls användbara längre. Vissa 
verktyg behöver också hållas vassa och inoljade.477

En vattenkanna eller en vattenslang som kopplas från 
badrum eller kök är ett måste för att kunna vattna 
växterna på balkongen. Även en duschflaska är bra 
att ha för att kunna duscha, bladgödsla eller behandla 
växter med växtskyddsmedel. För odling på balkong 
är en liten planteringsspade också ett användbart 
redskap.478 Detsamma gäller för handkrattan som 
liknar planteringsspaden, men har tre eller fyra klor 
istället för ett blad. Handkrattor används bland annat 
för att luckra jorden runt växterna i odlingskärlen.479 

477 Alm & Högström 1985, s 32 & 48-51; Smith 2004, s 20 & 163.
478 Alm & Högström 1985, s 32; Clevely 2008a, s 37; Engstrand 
2004, s 29.
479 Alm & Högström 1985, s 32; Smith 2004, s 20-21.

: För att sköta livet på balkongen behövs 
endast en liten uppsättning redskap – ett par 
handskar och en vattenflaska är två exempel.

Annars fungerar även händer och fingrar som bra 
redskap både vid plantering och vid luckring. Då kan 
trädgårdshandskar vara användbara för att skydda 
händerna från jord och fukt.480 För beskärningsarbete 
av växter behövs dock en vass kniv, sax eller sekatör. 
Snöre, bast eller bindtråd är också nödvändigt för att 
kunna binda upp växter vid till exempel blompinnar 
av trä eller bambu. Efter plantering och annan skötsel 
är en kvast eller handborste även bra att ha för att 
hålla snyggt på balkongen.481

Efter luckring, beskärning, gallring och ansning uppstår 
trädgårdsavfall, om än i liten volym. För att inte slänga 
dessa resurser i soppåsen, kan det istället blandas i en 
hink med lock, ventilation och jord. På så sätt skapas 
en egen liten kompost på balkongen utan dålig lukt 
och objudna gäster som trivs i multnande material. 
När hinken är full kan den tömmas i en större 
kompost på gården eller källsorteras som kompost.482

480 Clevely 2008a, s 37; Engstrand 2004, s 29.
481 Alm & Högström 1985, s 32; Clevely 2008a, s 37.
482 Alm & Högström 1985, s 59.
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reflektion
KAPITEL 12

12.1 BAKGRUNDEN
Balkongen i staden är ingenting som vi direkt har 
reflekterat över förut – kanske så mycket som 
”vilken fin balkong”, när man under sin semester 
promenerat i medelhavets kuststäder, men inte så 
mycket mer. Att vi som landskapsarkitekter skulle ta 
oss an detta ämne som examensarbete fanns inte på 
vår världskarta, då det kändes alldeles för småskaligt 
och det inte var något som vi kommit i kontakt med 
under vår utbildning.

När JMs Balkongtävling dök upp på mailen blev vi 
dock lite nyfikna. Vi gjorde hastigt ett förslag, utan en 
tanke på vart det skulle leda. När vi några månader 
senare blev kontaktade av JM AB som ville att vi skulle 
förvekliga vårt förslag till JMs Stora Visningsdag, väcktes 
vårt intresse på riktigt. Att arbeta med balkongen 
visade sig vara något vi fann vara både roligt och 
givande. Vi fick empati för detta lilla trädgårdsrum 
när vi upptäckte dess omfattning och potential. 
Samtidigt väcktes många frågor som vi kände att vi 
ville undersöka. 

Vi fick helt enkelt inte ihop hur det kunde komma 
sig att ett ökat miljötänkande, ökat intresse för 
stadsodling, närodlat och ekologiskt, ökad stress och 
tidsbrist, minskad bostadsnära grönska och ökad 
bebyggelse av balkonger – inte hörde ihop med en 
ökad användning av balkongen i staden. Balkongen 
verkar dessutom intressera och beröra människor – 
så varför används den inte i större utsträckning? 

När JM berättade om sina satsningar på sina kunders 
utemiljö, kände vi direkt att vi ville hjälpa dem. 
Eftersom den ”gröna” kompetensen inte fanns inom 
JM, ansåg vi att vi kunde ta oss an detta ämne – hellre 
än att en arkitekt eller inredningsarkitekt skulle göra 
det. Inte för att vi visste mer om balkongen än dem 
– för det gjorde vi inte. Men vi känner till växter och 
odling och planering av små gröna rum i staden. 

12.2 VÅR METOD
Vårt första steg blev att lära oss om balkongen – 
eftersom vi egentligen inte visste någonting om den. 
När vi letade efter information om balkongen i staden 
upptäckte vi hur lite det fanns skrivet om balkongen. 
Många gånger fick vi söka information inom andra 
områden – såsom trädgård – för att sedan genom 
våra egna erfarenheter och kunskaper anpassa och 
tolka denna information till att gälla balkongen. Även 
teorier – såsom Jan Gehls teorier i Livet mellem 
husene, fann vi vara applicerbara på balkongen staden.

Eftersom vi var två personer som kunde dela upp 
sökandet efter information hann vi gå igenom en stor 
mängd av olika källor och ämnesområden. Eftersom 
information om balkongen var så otroligt spridd, 
fick vi studerat allt från arkitekturens historia till 
böcker om odling av växter i krukor, stadsodling och 
skadedjur. En sådan stor mängd information, utspritt 
inom så många olika ämnesområden och på olika 
platser, gjorde det allt viktigare för oss att samla allt 
material på ett ställe – lättillgängligt för intresserade.

Vår diskussion är en reflektion över vår första del av examensarbetet – Kapitel 1, Inledning. 
Där ingår vår bakgrund till arbetet, vår metod och våra målgrupper samt våra syften, mål 
och frågeställningar – vilket sammanfattar hela vårt arbete med “Balkongen i staden”. 
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Genom att med detta examensarbete vända sig till 
privatpersoner såväl som kollegor i form av stadsbor, 
har vi också utmanas i vårt sätt att förmedla vår 
breda kunskap – i att folkbilda. Det vi förmedlar 
måste vara både lättåtkomligt och lättförståeligt 
för dem som står främmande inför ämnet. Det var 
därför intressant att i slutet av vår femåriga utbildning 
använda de olika kunskapsområden som vi studerat 
och knyta ihop säcken genom att vända oss till dem 
som vi själva var i början av vår utbildning. 

12.4 BALKONGENS HISTORIA 
Balkongens historia var det första vi studerade. Redan 
genom att studera balkongens förändrade arkitektur 
genom historien insåg vi balkongens betydelse som 
ett viktigt element i staden – bland annat genom 
dess betydelse för husens och stadens arkitektoniska 
uttryck. Balkongens historia gav oss även förståelse 
för den variation av olika användningsområden som 
balkongen besuttit och dess betydelse för till exempel 
stadens människor och liv inom olika tidsepoker och 
kulturer. 

När vi studerade historiska balkonger var det 
dock svårt att veta var gränsen skulle dras för vad 
som räknades som ”balkong”, då utformning och 
användning varierat kraftigt inom olika tidsepoker och 
kulturer. Här gick vi ifrån vår avgränsade definition av 
balkong för att kunna visa på balkongens spännande 
och roliga utveckling långt tillbaka i tiden. Det var 
viktigt för oss att visa på balkongens utveckling 
från mycket långt tillbaka i historien, då balkongen 
i befintlig bemärkelse annars kan uppfattas som ett 
relativt modernt påfund. 

Genom att undersöka balkongens historia kunde 
vi också få en uppfattning om hur balkongens 
utformning och användning förändrats genom tiderna. 
Vår upplevelse av detta är att balkongen började 
användas mer vid sekelskiftet, när allt fler hus började 
förses med balkonger. Efter detta har användandet 
av balkongerna minskat igen. Kanske beror detta på 
att balkongens exklusivitet och raritet försvunnit när 
balkongen blivit allt vanligare i staden. Idag, när det 
byggs fler och större balkonger än någonsin, verkar 
få människor utnyttja den i sitt vardagsliv. Denna 
reflektion är intressant att göra för att fundera kring 
balkongens framtid och möjligheter.

12.5 DE TRE FOLKBILDARNA
Eftersom vi från början var osäkra på om balkongen 
egentligen var vårt ansvarsområde var det intressant 
att undersöka vem som tidigare arbetat med 
balkongen i staden och hur de gjort detta. Därför valde 
vi att jämföra tre olika personer med olika bakgrund 
och olika professioner som varit verksamma under 
olika årtionden – Le Corbusier, Ulla Molin och Gunnel 
Carlsson. 
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Genom vårt insamlande av material kunde vi börja 
skriva examensarbetet Balkongen i staden. Vi fann 
det mest lärorikt och givande att först formulera 
uppsatsen – för att sedan sammanfatta de mest 
informativa och inspirerande delarna av denna i JMs 
Balkongguide. Däremellan utformade vi även de olika 
balkongförslagen till Balkongguiden. Denna metod 
var effektiv. Det hade varit mycket svårt att utforma 
Balkongguiden innan det att vi sammanställt all 
information i examensarbetet.   

Skrivandet av examensarbetet tog längre tid 
än vi beräknat. Detta berodde på att vi gjorde 
hela skrivprocessen tillsammans. Såväl urval av 
det insamlade materialet, som formuleringar 
och ordningsföljder diskuterades och vägdes 
ständigt fram och tillbaka, vilket gjorde att detta 
arbetsmoment framskred sakta – men säkert! De 
ständiga diskussionerna styrkte vår källkritik såväl 
som kritiken mot vårt egna arbete, vilket gjorde att 
urval och formuleringar genomarbetades betydligt 
mer noggrant än om det skulle skrivits av en person. 

12.3 VÅRA MÅLGRUPPER
Målgruppen för examensarbetet Balkongen i staden 
är stadsbor, som genom eget intresse och initiativ 
söker information om ämnet balkong på Internet 
och på så sätt kan få tillgång till vårt publicerade 
examensarbete med all information och inspiration 
kring balkongen i staden samlat. Dessa stadsbor 
kan vara kollegor såväl som ”vanliga” stadsbor 
intresserade av ämnet. Detta är en stor målgrupp, då 
mer än 80 % av Sveriges befolkning bor i städer och 
många av dem har balkong. Dessutom görs 135 000 
Google-sökningar på ”balkong” globalt varje månad. 
Inom Sverige görs 110 000 sökningar på ”balkong” 
varje månad.483 Målgruppen för Balkongguide är mer 
specifikt stadsbor i form av JMs egna målgrupper, som 
köper lägenhet av JM och på så sätt får tillgång till 
Balkongguiden.

Anledningen till varför vi vänder oss till stadsbor är för 
att vi som professionella landskapsarkitekter inte får 
glömma det grundläggande – verklighetsförankringen 
i det vi gör och vem vi gör det för. Under vår 
utbildning har vi avancerat genom att hela tiden 
arbeta mer komplext och storskaligt. Projekten har 
även blivit mer och mer fantasifulla, med mindre 
verklighetsförankring, ju mer vi har inspirerats av 
arkitektföretag med imponerande projekt och planer 
runt om i världen. Visst hade vi enbart kunna vända 
oss till kollegor för att diskutera grön arkitektur och 
andra storslagna stora projekt som ligger i framtiden 
för att få in grönska i våra städer. Men genom att 
vända sig till stadsborna och staden som den ser ut 
idag, verklighetsförankrar vi vårt examensarbete i 
dem och i det som finns. Detta möjliggör även en 
direkt förändring – här och nu. 

483 Google AdWords 2011.
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Genom att söka efter personer som arbetat med 
balkongen insåg vi att ingen speciell profession tagit 
detta till sig som sitt ansvarsområde – blandningen 
på människor som uppmärksammat balkongen 
varierade stort. Gemensamt för de personer som 
uppmärksammat balkongen var snarare ett privat 
intresse för balkongen än deras profession. Det var 
helt enkelt människor som upptäckt fördelarna med 
balkongen på olika sätt – och därför intresserat sig 
för den. Fördelarna kunde vara att förstärka ett 
arkitektoniskt uttryck, att skapa kontakt mellan inne 
och ute eller att odla en viss typ av växter. 

Då vi själva var ute efter att folkbilda stadsbor om 
balkongen i staden var det även intressant att se till 
hur dessa personer förmedlat ämnet balkong till sin 
omvärld. Om vårt medel var ett examensarbete och 
en broschyr – vilka var deras medel?  Vad vi upptäckte 
var att deras sätt att folkbilda hörde bättre ihop med 
deras olika professioner och de olika årtionden som 
de varit verksamma. 

Med tiden har olika sätt att folkbilda avlöst varandra; 
muntligt, böcker, tidskrifter, TV, hemsidor, bloggar, med 
mera. Gemensamt för Le Corbusier, Ulla Molin och 
Gunnel Carlson är att de alla tre har kommunicerat 
och förmedlat balkongen via böcker. Molin och 
Carlsson har båda skrivit om balkongen i olika 
böcker, medan Le Corbusier arbetat mer fysiskt med 
balkongen som ett medel att forma sin husarkitektur 
och stadens uttryck – även om han nämner balkongen, 
som en hängande trädgård, i några av sina böcker. 

Ulla Molins och Le Corbusiers sätt att folkbilda 
skiljer sig från Gunnel Carlssons genom att de ganska 
fritt och bestämt ventilerar sina egna åsikter i sina 
böcker – det är tydligt att det är deras egna åsikter 
som de skriver om. Gunnels sätt att kommunicera 
med omvärlden är lite mer neutralt och ofta baserat 
på erfarenheter från hennes TV-program eller egna 
trädgårdsliv. Detta gör att åsikterna inte är lika 
färgstarka och man ser inte lika tydligt personen 
bakom orden i hennes böcker. Vidare lämnar Ulla 
Molin inget åt slumpen – allt kring odling på balkong 
tas upp – medan både Le Corbusier och Gunnel 
Carlsson tar sig an en del av helheten. Le Corbusier 
använder balkongen som ett fysiskt uttryck för att 
liva upp fasadarkitekturen och Gunnel Carlsson tar 
upp en del av livet på balkongen – vad som kan odlas.

Gunnel Carlsson har nått ut till gemene man snabbare 
än både Le Corbusier och Ulla Molin på grund av de 
medier som idag finns att tillgå, jämfört med vilka som 
fanns och utnyttjades under Le Corbusiers och Ullas 
mest verksamma år. Med Internet flödar information 
långt och snabbt via bland annat hemsidor och bloggar 
– båda vilka Gunnel Carlsson använder sig flitigt 
av. På detta sätt är Gunnel förmodligen mer känd 
bland gemene man än vad både Le Corbusier och 
Ulla Molin är. De är förmodligen indirekt mer kända 
inom arkitektur- och landskapsarkitekturkretsar. 
Men oavsett hur, när eller på vilket sätt Le Corbusier, 
Ulla Molin och Gunnel Carlson har kommunicerat 
balkongen, och till vem, har de alla tre folkbildat 
människor genom tiderna med sina åsikter, tankar 
och idéer. Och de kommer med stor sannolikhet att 
fortsätta folkbilda oss framöver.

Vårt sätt att folkbilda skiljer sig väsentligt från de 
tre ovan nämda folkbildarna, då de alla tre folkbildat 
genom sina egna åsikter och erfarenheter. Ulla Molin 
och Le Corbusier framförde dessutom deras åsikter 
mycket bestämt och ibland provocerande, medan vi, 
liksom Gunnel Carlsson använt oss av ett språk som 
är mer neutralt och diplomatiskt. Vi vill visa läsaren 
hur de kan göra itället för hur de ska göra – sen är det 
upp till var och en att själv bestämma. Eftersom vi inte 
haft någon större erfarenhet eller åsikt om balkongen 
i staden har vi inte heller förmedlat våra egna åsikter, 
utan istället letat reda på konkret information och 
inspirerats av andra.

:  Internet, föreläsningar, böcker, med mera har alla varit, och är fortfarande, 
medel för att folkbilda om balkongen.
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12.6 EKOLOGI, EKONOMI OCH 
MÄNNISKA I STADEN
Vi har valt att undersöka hur balkongens utformning 
kan påverka ekonomi, ekologi och människa i staden för 
att kunna argumentera för balkongen som ett viktigt 
element i staden. Att vi valde att undersöka hur 
balkongen påverkar just dessa tre värden var för att 
vi kom fram till att dessa, tillsammans med balkongens 
historia, innehåller de starkaste argumenten för 
balkongen som ett viktigt element i staden. Detta är 
även tre ämnen som intresserar och engagerar många 
människor idag. Balkongernas estetiska, politiska 
och sociala värden har vi till exempel inte valt att 
undersöka lika ingående, då vi anser att dessa värden 
intresserar en mindre skara och inte innefattar lika 
starka argument.

Människans hälsa och välbefinnande har blivit ett 
allt vanligare samtalsämne, då vi lever i ett stressat 
samhälle.  Att grönska påverkar människan på olika 
sätt har vi vetat länge – dock har detta har aldrig 
kopplats till balkongen och möjligheterna som denna 
ger.   Olika forskare som vi nämnt i examensarbetet har 
forskat om betydelsen av grönskande områden och 
utsikter i staden – men då kopplat till bostadsgården 
eller andra bostadsnära gröna närområden. Nästa 
steg skulle därför kunna vara att inkludera balkongen 
i en sådan forskning för att undersöka hur balkongen 
i staden kan påverka stadsbornas hälsa och 
välbefinnande genom att bidra med rekreation och 
grönskande utsikter. 

Stadens ekologi har också blivit ett allt mer populärt 
samtalsämne då människors miljömedvetenhet 
ökar. Frågan är hur mycket balkongen egentligen 
kan påverka stadens ekologi. Några få grönskande 
balkonger skulle antagligen inte påverka stadens 
ekologi nämnvärt – men om många eller alla små 
balkonger i staden skulle utsmyckas med grönska 
skulle skillnaden bli större. I ett sådant fall skulle 
många säkert bli förvånade över hur stor skillnad 
små grönskande balkonger tillsammans kan göra 
i en stad. Detta visar att det inte behövs så stora 
eller kostsamma ingrepp för att påverka biologisk 
mångfald, klimat, luftkvalitet och ljudkvalitet i staden.

Ekonomi är också ett ämne som intresserar de flesta. 
Balkongens ekonomiska värde är också mer konkret 
och mätbart än balkongens ekologiska och mänskliga 
värden, vilket gör det lättare att förstå och relatera 
till. På så sätt kompletterar och styrker de tre olika 
värdena varandra. Genom att känna till hur balkongen 
kan påverka dessa tre värden – ökar förståelsen för 
balkongen som ett betydelsefullt element i staden 
och det uppstår en större mening av att utforma sin 
lilla hängande trädgård med grönska. På så sätt blir 
det också lättare att påverka människan i staden till 
ett större användande av balkongen, då de förstår den 
skillnad det kan göra för både sig själv och för staden. 

12.7 BALKONGENS MÖJLIGHETER 
Efter att ha studerat allt från balkonger i olika kulturer 
och tider till odling i kärl har vi fått upp ögonen för 
vilka möjligheter det finns med att utforma och 
använda balkongen. Inga balkonger är omöjliga – 
det går alltid att försköna en utsikt, skapa en privat 
uteplats eller odla för nytta och nöje. Även om vi i 
Sverige är försiktiga med balkongens utformning och 
användning, kan vi inspireras av andra kulturer och 
tider – och av varandra! Balkongen kan utnyttjas och 
användas i betydligt större utsträckning till förmån 
för både oss själva och andra.

För att lyckas påvisa balkongens möjligheter till 
utformning och användning var det viktigt för oss 
att förmedla både kunskap och inspiration kring 
balkongen i staden. Kunskapen har inneburit konkret 
fakta om balkongens möjligheter att utformas och 
användas – såsom odlingskärlets betydelse för odling 
på balkong, vikt och säkerhet. Inspirationen har 
istället getts som exempel på både historiska och 
framtida utformningar och användningsområden av 
balkongen – men också som konkreta balkongförslag 
i JMs Balkongguide.  

Kapitlet om grön arkitektur visade exempel på 
framtida möjligheter med utformning och användning 
av balkongen i staden. I dessa byggnader har balkonger 
används både för byggnadens estetik och för 
människors rekreation – men också för att förbättra 

: Ekologi, ekonomi och människa är de 
tre starkaste argumenten för balkongen 
som ett viktigt element i staden.
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klimatet eller göra byggnaderna självförsörjande och 
energieffektiva. Grön arkitektur är dock ofta stora, 
kostsamma och tidskrävande projekt som inte alltid 
involverar de boende – den av arkitekten utvalda, 
ofta artfattiga vegetationen på balkongerna sköts 
ofta genom avancerade bevattningssystem. Ibland är 
grönskan inte ens tillgänglig mer än visuellt. 

Stadsodling med Guerilla gardening som förebild 
innebär en mer mänsklig skala som kommer närmare 
stadsbor med olika bakgrunder och professioner – 
inklusive landskapsarkitekter. Men det finns brister 
även med stadsodling. Många stadsbor har inte 
möjlighet att ta på sig stövlarna och gräva gropar varje 
tisdag. Vissa har inte möjlighet att delta i möten och 
arrangera workshops. Några har stora svårigheter 
att bara komma utanför dörren. Naturligtvis är 
stadsodling ett mycket bra alternativ för dem som 
kan och vill – och kanske inte har balkong – men 
balkongen har ännu större möjligheter att vända sig 
till fler stadsbor. 

De som har balkong kan på sina egna villkor med små 
ingrepp och medel odla allt från en pelargon till en 
hel köksträdgård. När som helst – hur som helst. I 
äldre bebyggelse finns inte balkonger tillhörande 
varje lägenhet – men de är fortfarande många. Och 
idag byggs nästan alla lägenheter med tillhörande 
balkong. Genom balkongen kan stadsmänniskan 
aktiveras och skapa små, bostadsnära gröna rum med 
stor variation. Odling på balkong i staden är således 
en variant av stadsodling som har stor potential att 
kunna utvecklas till att bli långt större än de övriga 
typerna av stadsodling. 

12.8 LANDSKAPSARKITEKTEN OCH 
BALKONGEN I STADEN
Att det finns ett intresse och en stark vilja med att få 
in grönska i våra städer visar sig genom alla dem som 
på olika sätt engagerar sig i detta – genom till exempel 
grön arkitektur eller olika typer av stadsodling. På 
grund av den starka vilja och det stora engagemang 
som finns borde det inte vara någon större svårighet 
att påverka stadsbor till en förändrad syn av 
balkongen som ett viktigt och användbart element i 
staden. På samma sätt borde det inte heller vara svårt 
att påverka till ett större användande av balkongen, så 
att detta extra rum i större utsträckning kan börja 
användas som den tillgång det faktiskt är. Frågan är 
kanske snarare vem som ska göra det och med vilka 
metoder det ska göras?
 
Arkitekten ritar balkongen. På så sätt är kanske 
balkongen deras ansvarsområde? Men vem bättre 
än landskapsarkitekten känner dock till betydelsen 
av grönska i staden? Och vem annars innesitter 
kunskapen som krävs för att lyckas odla på balkongen? 
Utan grönska är arkitekten eller inredningsarkitekten 
goda representanter för utformning av balkongen. 

Det är genom införandet av växter som balkongen blir 
ett ansvarsområde för landskapsarkitekten. Vårt yrke 
som landskapsarkitekter gör det således svårt för oss 
att inte förespråka odling på balkongen. Naturligtvis 
finns fina och användbara balkonger utan grönska, 
men fördelarna blir då inte lika stora. Till exempel 
påverkas varken stadens ekologi eller stadsbornas 
hälsa och välbefinnande i lika stor utsträckning som 
om växter odlas på balkongen. 

För att skapa en riktigt lyckad balkong – där alla 
ovan nämnda fördelar och värden behandlas, behövs 
därför en ”grön” profession. Det blev därför en 
utgångspunkt i examensarbetet att inte bara försöka 
påverka stadsbor till större användande av balkongen 
– utan även till att i större utsträckning odla växter 
på balkongen. Bäst vore kanske om nya balkonger 
planerades i samarbete mellan arkitekter och 
landskapsarkitekter vid planering av ny bebyggelse. 
Urbana Villor i Västra Hamnen i Malmö är ett bra 
exempel på detta där balkongerna – i samarbete 
mellan arkitekter och landskapsarkitekter – är gjorda 
för grönska, utsikt och rekreation. 

JM vände sig till blivande landskapsarkitekter med 
deras balkongtävling till JMs Stora Visningsdag. De 
tyckte att balkongen var landskapsarkitekternas 
ansvarsområde. Varför landskapsarkitekter inte 
har arbetat med balkongen i staden tidigare 
kan bero på den lilla skala som balkongen har. 

: Balkongen i staden och landskapsarkitekten anser vi vara en bra 
kombination.
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Under vårt arbete med balkongen har vi även uppfattat 
att balkongen inte anses ha samma status och prestige 
bland landskapsarkitekter, som projekt i större skalor 
har.  Vi tycker dock att landskapsarkitekter mycket väl 
både kan och borde ta sig an detta ämne – trots att 
detta inte gjorts av landskapsarkitekter förut, trots 
att varken Le Corbusier, Ulla Molin eller Gunnel 
Carlsson var eller är landskapsarkitekter och trots 
sin småskalighet. 

Vår metod att som landskapsarkitekter försöka på-
verka synen och användandet av balkongen i staden 
bestod i att både inspirera och informera stadsbor. 
Då vi fann att outnyttjade balkonger till största delen 
beror på osäkerhet inför balkongens utformning och 
användning, var det viktigt att lyckas vända denna 
osäkerhet till intresse, glädje och entusiasm. Detta 
ville vi göra genom såväl tydlig information, som 
trevlig inspiration för att lyckas locka till handling.

Kapitel 9 om balkongens olika delar är exempel 
på ett avsnitt där vi tydligt informerar. Genom att 
presentera de olika alternativ och valmöjligheter som 
finns för balkongens golv, väggar, tak och möbler – 
och vilka fördelar respektive nackdelar som finns 
med dessa olika alternativ – kan stadsborna känna 
större trygghet och säkerhet i sina val. På samma sätt 
informerar vi och ger läsarna trygghet inför utformning 
och användning av balkongen genom kapitlet Tips 
och trix, där balkongens specifika förhållanden och 
förutsättningar för odling presenteras.

För oss var det viktigt att samla all tänkbar information 
kring balkongen i staden på ett samlat ställe, så att 
stadsborna inte skulle sakna någon information vid 
tidpunkten för till exempel utformning, anläggning 

eller skötsel av balkongen. Med en så hög andel 
information, var det dock svårt att balansera andelen 
information rätt så att intresset för läsningen inte 
skulle förloras. Vår tanke var därför att läsaren inte 
skulle behöva läsa allting. Genom tydliga rubriker 
skulle man istället kunna välja de stycken som 
intresserar vid ett speciellt tillfälle. 

12.9 JM AB
JM AB har haft stor del i detta examensarbete, då 
de både var en stor anledning till uppkomsten av det 
och då ett av examensarbetets mål var att skapa en 
inspirerande och användbar broschyr i samarbete 
med JM – till för JMs kunder som köper lägenhet 
med tillhörande balkong. Genom JMs Balkongguide 
har detta mål realiserats. I Balkongguiden har vi 
samlat information och inspiration kring balkongen, 
koncentrerat på ett och samma ställe.

JMs inredare har tidigare inte haft kunskapen och 
saknat arbetsverktygen för att kunna informera 
och inspirera sina kunder om balkongen. Genom 
Balkongguiden får de möjlighet att erbjuda sina 
kunder en unik produkt som deras konkurrenter inte 
har. En helhetslösning för hela kundens hem – inifrån 
och ut. Genom Balkongguiden och JMs inredare når 
information och inspiration kring balkongen i staden 
således inte bara dem som uppsöker den själv – utan 
även dem som kanske inte hade ett intresse från 
början. Balkongförslagen förstärker dessutom JMs 
inredningsstilar och hjälper på så sätt JM med deras 
marknadsföring utåt till sina kunder.

Frågan är hur Balkongguiden kommer att tas emot 
och fungera i framtiden. Som samhället ser ut 
idag kommer antagligen intresset för balkongen 
i staden att öka och information om balkongen bli 
eftertraktat. Förhoppningsvis inspireras JMs kunder 
av Balkongguiden till att vilja göra något på sin egen 
balkong. Kanske väcks tankar som inte annars hade 
uppkommit? Om Balkongguiden gör det har vi lyckats 
påverka stadsborna – vilket var ett av målen med 
detta examensarbete. 

JM

: För oss var det viktigt att samla all information och inspiration om 
balkongen i staden – lättillgängligt på ett och samma ställe.

: JM AB har haft en stor del i uppkomsten av vårt examensarbete, då 
vi ville skapa en inspirerande och användbar broschyr i samarbete med 
JM – till för JMs kunder som köper lägenhet med tillhörande balkong.
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12.10 FRAMTIDEN
Frågan är vad som ligger i framtiden för våra städer? 
Kanske en våg av ny, storskalig, grön arkitektur? 
Kanske engagerade privatpersoner som odlar i liten 
skala – kanske en kombination av alla metoder och 
sätt som finns? Det storskaliga kan vi inte alltid 
påverka. Alla kan dock bidra med ett odlingskärl, 
jord och lite frön… Så vad skulle hända om vi kunde 
förändra städerna genom kreativitet? Och hur 
skulle det vara om alla kunde vara delaktiga i denna 
omvandlingsprocess? Tänk om en liten förändring 
från några skulle kunna leda till en stor reaktion? 
Genom att engagera stadsbor kan stora förändringar 
ske med små medel!

Vi har fått mersmak av både balkongen och av att 
folkbilda. Eftersom stadsodling ligger i tiden finns det 
dessutom stora möjligheter att utnyttja detta och 
arbeta vidare med balkongen i staden. Även om vi 
har ägnat mer än ett år till att undersöka balkongen 
i staden, känns som att vi endast snuddat vid ämnet. 
Det finns fortfarande många frågor kring balkongen 
i staden som är obesvarade och som vi vill fortsätta 
att arbeta med när tillfälle ges. Och det finns långt 
många fler sätt att nå ut till stadsbor – böcker, artiklar, 
bloggar, hemsidor, föredrag och utställningar. Vi hoppas 
att det kommer mera…

IMORGON

IGÅR

IDAG

: Vi kan bara gissa hur framtiden kommer att se ut och hoppas på 
att balkongen kommer att användas mer i den utsträckning den har 
potential att göra.
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Citat ur boken “På balkongen - daglig njutning” 
av Chatarina Sayah & Britt-Marie Georgsson 2003, s 5. 

”En portion fantasi, 
en dos inspiration, 
ett matt kunskap 
och en nypa omvardnad 
är allt som krävs för 
att skänka din balkong 
och dig själv ett nytt liv”



4

balkongen 

BALKONGENS HISTORIA
Det finns många olika typer av balkonger, vars ut-
formning och funktion har varierat genom årtusenden 
i takt med att levnadsvanor ändrats, stilar växlat 
samt tillgången till olika material och tekniker ökat. 
Balkonger har under årtusenden således utgjort en 
mycket viktig roll som praktiska, men också vackra 
element. 

Till exempel har balkongen fungerat för såväl  
bevakning, skydd och försvar, som för rekreation och 
försköning. Balkongen har även länge använts som ett 
uttryck för makt och en scen för skådespeleri – från 
balkonger har orakel, monarker, påvar och presidenter 
talat till folket, tagit emot hyllningar samt beskådat 
parader och torneringar. Under 1800-talet försågs 
fortfarande främst de högre samhällsklassernas finare 
hus med balkong, men under 1900-talet började 
balkonger även uppföras på enklare hus och bli en 
självklar del av den moderna bostaden. 

PLANERA BALKONGEN
Balkongen kan enkelt anpassas efter olika behov, 
intressen och önskemål. Är intentionerna att använda 
balkongen på morgnar, dagar, kvällar eller nätter 
under vinter, vår, sommar eller höst? 

Många vill odla växter på balkongen – för öga, näsa 
eller mun. Några vill uppmuntra till ett djurliv med 
insekter och fåglar. Andra vill varken engagera sig i 
växter eller djur, utan bara njuta av frisk luft, sol eller 
utsikt! 

Balkongen är rummet mellan inne och ute, en plats som bjuder på det bästa av två världar 
– den kan vara ombonad och privat samtidigt som den kan erbjuda frisk luft och kontakt 
med omgivningen.

Oavsett läge, storlek eller form finns det möjligheter 
för din balkong att genom god planering bli en länk 
mellan inne och ute, en värdefull förlängning av det 
tillgängliga livsutrymmet samt ett bidrag till olika 
värdefulla skeden och stunder i ditt liv. En genomtänkt 
planering kan också minimera negativa aspekter i 
omgivningen och istället förstärka de positiva.

Det är viktigt att planera och utrusta balkongen väl 
utefter de förutsättningar som omgivningen ger i 
form av till exempel klimat, ljusförhållanden, utsikter, 
insyn och ljud. Genom att planera balkongen i enlighet 
med fasadens utseende och den personliga stil som 
präglar insidan av hemmet, ser balkongens utformning 
inte heller påtvingad ut. Balkongen bör även planeras 
dynamiskt inför framtiden, då såväl intressen och tid 
som växter och föremål förändras med tiden. 

En övergripande skiss med ungefärliga mått kan 
visualisera och ge en grov uppfattning av balkongens 
utrymme. Några bilder och önskelistor kan också 
hjälpa till att fokusera på en inriktning, förenkla 
förslaget till en realistisk helhet och eliminera 
överflödiga idéer. 
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odlingskärlet
ODLINGSKÄRLETS HISTORIA
Att odla i kärl för både funktionella och dekorativa 
ändamål går tillbaka tusentals år i historien, genom 
olika kulturer och länder över hela världen.

I Kina odlades växter i kärl redan 5 000 år före 
Kristus. Även de gamla egyptierna, grekerna och 
romarna odlade växter i kärl som arrangerades 
i vackra grupper. Men det var först på 1400- och 
1500-talen som denna konst kom att blomstra i södra 
Europa. Så småningom spreds konsten även till norra 
Europas slott och herrgårdar, eftersom resor söderut 
inspirerat till odling av såväl exotiska träd och buskar, 
som perenner och sommarblommor.  Att odla i kärl 
blev dock tillgängligt för en bredare allmänhet först 
under 1900-talet, till följd av industrialiseringen och 
massproduktion av odlingskärl.

Odlingskärlet ger oändliga möjligheter att 
skapa grönskande rum på platser där växter 
egentligen inte kan växa. 

OLIKA KÄRL
Odlingskärl finns i en mängd olika material, former, 
färger, storlekar och prisklasser – i begreppet 
odlingskärl ryms allt som går att odla i. Det finns 
naturligtvis odlingskärl som är tillverkade för 
ändamålet. Men endast fantasin sätter gränser när det 
gäller vackra och lustiga alternativ!

Alla odlingskärl ska dock förses med dräneringshål 
och dräneringslager i botten. Krukskärvor, frigolitbitar 
och lecakulor är exempel på olika dräneringsmaterial. 
Genom att avgränsa krukans dräneringslager med till 
exempel fiberduk eller nylonstrumpor hindras jord 
från att sköljas ner och med hjälp av stenar, träklossar 
eller krukfötter skapas en luftspalt mellan kärl och 
underlag för avrinning. 

Odlingskärl i natursten, betong, lera, trä, metall, 
plast och gummi har alla olika isoleringsförmåga 
och porositet, vilket påverkar deras egenskaper 
att andas, samt absorbera och avdunsta vatten. 
Utöver detta har odlingskärl till exempel olika 
tyngd, storlek, värmeledande förmåga, frosttålighet, 
underhållsintensitet, livslängd och utseende. Dessa 
egenskaper bör anpassas efter såväl balkongens läge 
och utsatthet för olika väder som stil – då olika kärl 
kan ge starka stilsignaler. Även växternas utseende, 
storlek och krav på växtförhållanden har betydelse 
för valet av odlingskärl. 



7

fem minuters frisk luft

balkongens värden

MÄNNISKA
Genom balkongen kan du få en grönskande utsikt 
och kontakt med din omgivning – såsom solens 
värme, stjärn- och månljus, årstider, gatuliv, grannar, 
växter, fåglar och insekter. Det kan räcka med några 
pelargoner eller fem minuters frisk luft för hälsa och 
välmående, upplevelser och ökad livskvalitet. 

Odling på balkong är emellertid inte endast en 
angelägenhet för dig själv utan även för grannar och 
förbipasserande på gatan under, då balkongen kan 
bidra med vackra blickfång och upplevelser. Trots 
detta är odling på balkong inte till glädje för alla. Jord 
kan rasa ner, vatten kan droppa, växter kan växa vilt 
och fåglar kan skräpa ner. Så länge detta undviks 
upplevs dock odling på balkong som mycket positivt 
och inspirerande för andra!

EKONOMI
Balkongen har generellt stor inverkan både på 
bostadens ekonomiska värde och på de boendes 
affektionsvärde. Balkongens värden varierar dock 
väldigt mycket beroende på dess läge, storlek, 
angränsande rum och omgivning. Även var i landet 
man bor påverkar. 

En väl planerad och utrustad balkong höjer emellertid 
alltid värdena, då den påverkar hela lägenhetens 
intryck och attraktivitet mer än en tom. Att utrusta 
balkongen behöver dessutom inte kosta mycket 
då den är relativt liten och bara rymmer ett fåtal 
material och möbler! 

EKOLOGI
Växter och djur kan trivas bra på balkongen förutsatt 
att det finns vatten, föda och lämpliga platser för att 
växa, vila eller bo. 

Växter bidrar på många olika sätt till att förbättra livet 
på balkongen. De tros till exempel bidra med sänkt 
temperatur, ökad luftfuktighet, förbättrad luftkvalitet 
och minskad ljudnivå i staden. 

Attraktiva växter och ett litet vattenblänk i 
vindskyddat läge på balkongen kan dessutom locka 
insekter och fåglar för ökad biologisk mångfald, 
pollinering av växter, bekämpning av skadegörare 
– eller endast för lite trevligt sällskap! Växter med 
mycket pollen, fröställningar, frukter eller bär samt 
nötter, frön och talgbollar är särskilt attraktiva för 
insekter eller fåglar. 
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BALKONGENS GOLV
Golvet är en viktig del av din balkong, då det ska 
vara behagligt att vistas på och se trevligt ut för 
att balkongen ska bli riktigt användbar. Lösa mattor, 
såsom naturfiber- eller plastmattor kan alltid 
användas för att göra hårda och kalla balkonggolv mer 
inbjudande. Golv av trä, klinker eller plast-, betong- 
och stenplattor är mer permanenta lösningar. Sådana 
golvkonstruktioner måste effektivt kunna avleda 
vatten och tåla årets skiftande väder. 

Vad är det som får balkongen att bli ett rum utomhus? Det handlar om att skapa en rymd. 
Genom att förse balkongen med golv, väggar, tak och möbler skapas ett ombonat rum. Men 
utomhus behöver dessa element inte vara lika stabila och handfasta som inne. Det kan 
räcka med en antydan för att ge en känsla.

BALKONGENS TAK
Ett tak över din balkong ger skydd mot sol, regn 
och skapar en mysig och ombonad känsla. Många 
balkongers tak utgörs ofta av balkongen ovanför. 
Ibland finns det dock möjlighet att lägga till ett mer 
eller mindre täckande tak i stil med huset av till 
exempel trä, metall, plast, segelduk, markisväv eller 
växter. Det enklaste taket är emellertid det flyttbara 
parasollet! 

BALKONGENS VÄGGAR
Balkongens väggar är mycket värdefulla då de bidrar 
med såväl ökad odlingsyta och höjd, som avskärmning 
från oönskad insyn och skydd från växlande vindar, 
där det sistnämnda har stor betydelse för växternas 
och djurens trivsel på balkongen. 

Balkongens fasta väggar och räcken är sällan ämnade 
att fästa saker i. Däremot kan icke väggfasta skärmar 
monteras. Genombrutna skärmar, såsom vassmatta 
eller flätad pil, silar och dämpar vinden bra. Stabila 
spaljéer med klätterväxter fungerar också mycket bra 
som skärmar under växtsäsongen. 

balkongens olika delar
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balkongens olika delar

BALKONGENS MÖBLER
För att hitta bekväma och praktiska möbler bör de 
alltid provas innan inköp. På balkongens lilla yta är det 
praktiskt om möblerna är flerfunktionella samt nätta, 
lätta, hopfällbara eller stapelbara för att enkelt kunna 
flyttas runt och ställas undan beroende på årstid, 
väder eller funktion. På grund av balkongens utsatta 
läge bör balkongmöblerna även vara lättskötta samt 
tåliga mot väderväxlingar och slitage. Ett alternativ är 
att välja möbler som kan användas lika bra inne som 
ute och komplettera varandra efter behov eller väder.  

LJUS OCH VÄRME
En annan viktig del av möbleringen är ljussättning med 
såväl levande som artificiellt ljus. Ljus kan förändra 
känslan, uttrycket och utseendet på balkongen genom 
att framhäva intressanta blickfång, skuggor och 
siluetter som varierar under hela året. Tillsammans 
med infravärme kan ljussättning även förlänga såväl 
kvällar som utesäsongen på balkongen. Genom att 
flytta runt och testa olika placeringar och vinklar 
planeras ljussättningen med eftertanke, vilket alltid 
ger bästa nytta och effekt. 

Den stapelbara 
plaststolen 

EASY CHAIR 
från Magis
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balkongens växter

ATT ODLA VÄXTER I KÄRL
Det finns ett stort utbud av växter som kan odlas i 
kärl på balkongen. Vilka växter du väljer avgörs emel-
lertid av balkongens förutsättningar vad gäller klimat, 
väderstreck eller ljusförhållanden. Även växtens ut-
seende, växtsätt eller egenskaper är avgörande för att 
lyckas skapa en vacker, såväl som praktisk helhet till-
sammans med odlingskärlet, möblerna, balkongen och 
omgivningen. På så sätt väljs rätt växt för rätt plats! 

Att odla växter i kärl gör det enklare att tillgodose 
och anpassa växternas individuella krav på till exem-
pel jord, vatten och näring. Det gör det även möjligt 
att odla växter med olika krav på växtförhållanden 
bredvid varandra på balkongen. Beroende på växter-
nas olika årstidsvariationer kan kärlen dessutom en-
kelt flyttas runt för att alltid framhäva de för tidpunk-
ten vackraste, mest doftande eller smakliga växterna!

Med årstiderna förändras balkongens rum, färger och former. Tidiga vårlökar och knoppar, 
färgstarka sommarblommor och höstfärger, lysande frukter och bär, strukturskapande 
fröställningar och vintergrönska – alla ger de olika skönhetsupplevelser under året. 



1111

VÄXTER FÖR BALKONGEN
Sommarblommor är växter som i vårt klimat endast 
odlas under en växtsäsong. De kan antingen sås och 
drivas upp eller köpas som färdiga plantor. Perenner 
är istället fleråriga växter som vissnar ner på vintern, 
men återkommer med nya skott på våren. Lignoser 
– det vill säga buskar och träd – är också fleråriga, 
men har vedartade ovanjordiska delar och behåller 
sin struktur året runt. 

Barrträd och vintergröna växter ger grönska hela 
året och kan ibland formklippas. Lövfällande arter 
förstärker istället årstidsväxlingarna mer med vackra 
blommor, lysande frukter, starka höstfärger och nakna 
vintersiluetter. 

Det är även fullt möjligt att odla grönsaker och annat 
ätbart såsom frukt, bär och kryddor på balkongen. 
Genom att blanda nytta med nöje formas en odling 
för både mun, näsa och öga – de är inte bara 
smakliga och doftande utan även dekorativa! Ett 
vattenkärl på balkongen innebär också möjligheter 
att odla annorlunda växter, såsom några fritt flytande 
flytväxter eller en liten näckros!

Oavsett vilka växter som väljs till balkongen är det 
alltid viktigt att köpa fröer och växter som är friska 
och fungerar bra för odling i kärl. Genom att studera 
varje växt noga vid inköp kan dåliga och sjuka växter 
väljas bort. Till exempel ska blad vara utan tecken på 
skador, grenar vara hela, rötter vara välutvecklade 
och lökar vara fasta. 

ÖVERVINTRING
Sommarblommor övervintras inte, utan komposteras 
efter en växtsäsong. Lök- och knölväxter kan 
antingen komposteras efter blomning eller stå kvar i 
odlingskärlet till nästa säsong. Även träd, buskar och 
perenner som inte klarar vinterkylan kan sparas till 
nästa växtsäsong om de förvaras ljust, fuktigt och 
svalt – men frostfritt. 

Växter som däremot kan övervintra på din balkong 
bör ställas tätt tillsammans i skyddat läge, till exempel 
mot husväggen när frosten närmar sig. Dessa 
odlingskärl ska dessutom packas in med till exempel 
tidningspapper, bubbelplast, frigolit, trasmattor, granris 
eller säckväv. På våren bör växterna väckas långsamt, 
då extrema och plötsliga förändringar i temperatur, 
ljus, vatten och näring kan skada dem.
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tips och trix

KLIMAT
Vilka växter som kan odlas på balkongen styrs i hög 
grad av det lokala klimatet. I Sverige används en 
klimatzonkarta för vedartade buskar och träd. Den 
delar in hela landet i åtta olika klimatzoner, där en 
vedartad växt med ett högt zontal anses härdigare 
än en växt med ett lågt zontal. Perennernas härdighet 
anges istället enligt andra system där bland annat 
väldränerad jord, skyddat läge och snötäcke påverkar 
perennernas övervintringsförmåga. Det lokala 
klimatet, även kallat mikroklimat, inverkar också på 
vad som kan odlas, men är ofta lätt att påverka genom 
till exempel skydd mot sol, köld eller vind.

VÄDERSTRECK OCH SOLTIMMAR
Balkonger i olika väderstreck har alla olika 
fördelar och nackdelar. Det är dock bättre att 
planera balkongen utefter antal soltimmar än efter 
balkongens väderstreck, då till exempel omgivande 
bebyggelse eller höga träd kan påverka dessa. Full sol 
innebär minst sju soltimmar under den ljusaste delen 
av året. Halvskugga innebär tre till fem soltimmar 
per dag, medan mindre än tre soltimmar per dag 
innebär skugga. Växternas ljuskrav delas upp enligt 
samma system, vilket anges på växternas etiketter, i 
plantskolekataloger eller i växtböcker. 

Då växter i odlingskärl är helt beroende av din omvårdnad är det viktigt att du har kunskap 
om de grundläggande förutsättningar och skötselrutiner som krävs för att lyckas riktigt bra 
med odlingen på balkongen! 

SOL HALVSKUGGA SKUGGA
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ren kruka + dränering + jord + växt + vatten 

VATTNA
Växterna på balkongen bör vattnas antingen på 
morgonen eller på kvällen, då stark sol gör att vattnet 
snabbt avdunstar i kärlet och kan ge brännmärken 
på blöta blad. Ett bra sätt att kontrollera fuktigheten 
i odlingskärl är att regelbundet sticka ner ett finger 
djupt i jorden. 

Vid varje vattning ska all jord i odlingskärlet bli 
genomblöt, vilket lättare åstadkoms med en långsam, 
svag stril än en kort, häftig dusch. Mellan vattningarna 
ska jorden dock torka upp, men inte torka ut. För 
mycket vatten är lika illa som för lite!

GÖDSLA
Växter i odlingskärl ska gödslas regelbundet under 
hela växtsäsongen – små doser ofta är bättre än stora 
doser mer sällan! 

Flytande näring är snabbverkande och lätt att tillföra. 
Långtidsverkande näring i form av korn, pellets eller 
tabletter blandas istället ner i jorden. 

Växter ställer både olika krav på mängden 
gödselmedel och på olika näringsämnen, som gynnar 
skilda delar av växten. På förpackningen finns ofta en 
rekommenderad gödselmängd samt en förteckning 
över vilka näringsämnen som ingår. 

JORD
Vid odling av växter i kärl är det särskilt viktigt att 
välja jord av bästa kvalitet, som är väl anpassad till 
de växter som ska odlas. Det finns till exempel sura, 
kalkrika, sandhaltiga och näringsrika jordar. 

För att behålla en god jordkvalitet bör all jord bytas 
ut varje år, till exempel vid omplantering, då jord är en 
färskvara och dess goda egenskaper försämras med 
tiden. I större kärl räcker det dock att byta all jord 
vartannat år och åren däremellan endast blanda ner 
några liter ny jord och näring i kärlet.

PLANTERA
Vid plantering av krukodlade växter kan den gamla 
krukan avlägsnas från växten och tryckas ner i den 
nya jorden för att skapa ett lagom planteringsdjup och 
ett lagom stort planteringshål till växtens jordklump. 

Jorden ska inte packas för hårt. Vattningen efter 
plantering fördelar istället jorden jämt och ger 
rötterna kontakt med jorden i odlingskärlet. För att 
vatten inte ska rinna över kanten vid bevattning bör 
jordytan vara några centimeter under kärlets kant. 
För plantering av frö, finns instruktioner på fröpåsarna 
om hur och när fröna ska sås.
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BALKONGENS OBJUDNA GÄSTER
Många skadegörare kan finna vägen till balkongen 
via luften, jorden, växtdelar eller djur. Exempel 
på skadegörare är svampsjukdomar, bladlöss, vita 
flygare, öronvivel eller spinn. God skötsel och 
regelbunden kontroll av växterna är bästa medicinen 
mot skadegörare, då de snabbt kan upptäckas och 
behandlas genom att plockas eller duschas bort. 
Alltför angripna växter bör istället slängas. Det är 
dock bra att lära sig skilja på balkongens små gäster, 
då långt ifrån alla är skadegörare!

ÖVRIG SKÖTSEL
Genom att beskära, gallra och ansa föryngras växten 
och ny tillväxt av såväl grenar och skott som blad, 
blom och frukt stimuleras. Detta gör växterna mer 
välformade, välbalanserade, frodiga och vackra. 

Många växter behöver även stöd och uppbindning, för 
att inte trilla eller skadas. Det är dessutom viktigt att 
luckra jord i kärl regelbundet för att ge jorden luft 
och minska avdunstningen, eftersom jord sjunker och 
jordskorpan blir hård när odlingskärl vattnas ofta.

SÄKERHET OCH VIKT
Det är viktigt att balkongens olika element placeras 
på insidan av balkongräcket och säkras mycket väl, då 
saker som av misstag knuffas, blåser eller ramlar ner 
från balkongen kan orsaka skador och olyckor.  

Balkongens hängande trädgård får heller inte belastas 
för mycket – max 200 kilo per kvadratmeter, 
inkluderat allt! Genom att ta reda på vad olika saker 
väger kan den totala vikten räknas ut och justeras. 
Till exempel kan mycket djupa kärl bottnas med ett 
tjockt och lättviktigt dräneringslager för att minska 
både vikt och jordvolym på balkongen.

Växter på balkongen får visserligen vara 
ifred från harar och kaniner, men det finns 
andra objudna gäster som kan komma på 
besök!

tips 
och 
trix
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balkongförslag

Balkongförslagen ger exempel på inredning och 
växtmaterial som kan användas för att göra balkongen 
till en värdefull förlängning av ditt hem. Hela eller delar 
av förslagen kan appliceras oavsett vilken form eller 
storlek din balkong har genom att antalet möbler och 
växter justeras.

Beroende på din balkongs läge har varje balkongförslag 
utvalda växter för sol , halvskugga  och skugga 

. Efter varje växt följer även en symbol som visar 
hur växten odlas.

Symbolen  innebär att växterna är fleråriga buskar 
och träd som kan övervintra på balkongen (se 
övervintring s. 11) upp till zon 4. 

Symbolen  står för perenna, fleråriga växter som 
kan övervintra på balkongen upp till zon 4. 

Symbolen  inkluderar både sommarblommor som 
endast odlas under en växtsäsong och perenna växter 
som inte är helt härdiga i vårt klimat. Dessa ohärdiga 
perenner kan antingen odlas som en sommarblomma 
eller övervintras frostfritt.

Symbolen  står för ettåriga klätterväxter medan 
 står för fleråriga klätterväxter.

Symbolen  står för fleråriga lökväxter och  är 
ettåriga lökväxter. De fleråriga lökväxterna kan  
antingen stå kvar i odlingskärlet till nästa säsong eller 
komposteras efter blomning. 

 är ettåriga och  är fleråriga vattenväxter som 
lever i vatten istället för jord. 

Innan växterna planteras bör man kolla upp vilken 
jord växterna trivs bäst i. Eftersom du odlar växterna 
i kärl, kan jorden anpassas specifikt till varje växt! 

Under “balkongförslag” presenteras fem 
balkongförslag med varierande stil och 
innehåll, framtagna för att passa olika behov, 
önskemål och intressen. 
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TWENTYFOURSEVEN

Vattenkannan WATERING CAN från Born in Sweden | Parasollet FLISÖ från IKEA | Parasollfästet SENSA från Kila Möbler | 
Loungestolen CLIP CHAIR från Moooi | Pläden NHAT från Minh Inredning | Bordsgrillen TABLE GRILL från Röshults | Sidobordet 
GARDEN SIDEBOARD 50 från Röshults | Förvaringsmöbeln MANHATTAN CABINET från Röshults | Mingelbordet MINGLA 
från SMD Design | Champagneglasen ESSENCE från Ittala | Spotlight med markspjut SCOPE från In-Lite | Odlingskärlen 
COMPOSITE från Brunnsboden Design |  Minivattenpumpen AQ 350 från Vattenliv | Golvplattan BERGO ELITE från Bergo 
Flooring | Frukostbricka LAPTRAY från Bosign med laptop |  Rullvagnen KARLA från SMD Design

Twentyfourseven är en exklusiv och stilren balkong med strama linjer och dämpad färgskala. 
På dagen är balkongen en stillsam plats för avkoppling där höga väggar av susande 
prydnadsgräs, blommande perenner och vattenporl villar bort stadens oljud. På kvällen kan 
balkongen enkelt möbleras om till en plats för fest, liv och rörelse i takt med stadens puls.

lyx i vardagen
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FJÄDERBORSTGRÄSSPIKKLUBBESTARR

HÖSTSILVERAX

SIMBRÄKEN

GLANSMISCANTHUS RUDBECKIA

PÄRLHIRS

RÖDSKAFTIG 
DAGGKÅPA

 
FJÄDERBORSTGRÄS Pennisetum setaceum |
GULLTÖREL Euphorbia polychroma |
GLANSMISKANTUS Miscanthus sinensis ’Ferner Osten’ |
KLOTLÖK Allium sphaerocephalon |
KÄRLEKSÖRT Hylotelephium telephium ’Matrona’ |
NYZEELÄNDSKT LIN Phormium tenax ’Atropurpureum’ |
PÄRLHIRS Pennisetum glaucum ’Purple Majesty’ |
RÖD RUDBECKIA Echinacea purpurea ’Prairie Magnus’ |
SMÅNÄCKROS Nymphaea ’Pygmaea Rubra’ |
STÄPPSLOK Melica transsilvanica ’Red Spire’ |

 
HÄSSLEBRODD Milium effusum ’Aureum’ |  
JUNGFRUHIRS Panicum virgatum ’Heavy Metal’ |
KUNGSÄNGSLILJA Fritillaria meleagris |
KÄRLEKSÖRT Hylotelephium telephium ’Herbstfreude’ |
MUSSELBLOMMA Pistia stratiotes |
PALMSTARR Carex muskingumensis |
REVSUGA  Ajuga reptans ’Braunherz’ |
ALUNROT Heuchera villosa ’Palace Purple’ |
SIMBRÄKEN Salvinia natans |
MÖRKT ORMSKÄGG Ophiopogon planiscapus 
’Nigrescens’ |

BRUNNÄVA Geranium phaeum ’Samobor’ |  
DVÄRGKAVELDUN Typha minima |
HÄNGSTARR Carex pendula |
HÖSTSILVERAX Actaea simplex ’Brunette’ |
KIRGISLÖK Allium x hollandicum ’Purple Sensation’ |
PURPURVIOL Viola riviniana ’Purpurea’ |
RÖDSKAFTIG DAGGKÅPA Alchemilla erythropoda |
SPIKKLUBBESTARR Carex grayi |
TUVRÖR Calamagrostis x acutiflora ’Karl Foerster’ |
VATTENALOE Stratiotes aloides |
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Å R E T S  T R E N D E R 
Årets trender är en föränderlig “året-runt-balkong” där tidiga vårlökar, färgstarka 
sommarblommor och vintergröna kvistar skapar tydliga årstidsvariationer. Balkongen har en 
vit grund med starka accentfärger. Parasollet ger skydd mot såväl sommarsol som vintersnö 
och möbler kan enkelt flyttas mellan rummen inne och ute för att komplettera varandra 
efter årstid och behov. Denna balkong är en fröjd för ögat året om, med plats för att både 
lugna och lekfulla dagar. 

Loungestolen HEE LOUNGE från Hay | Kudden SURT SA RÄVEN från DesignTorget | Brickbordet MINNIE MAE PAPER TRAY 
TABLE från Maze | Muggen UNIKKO MUGG från Marimekko | Metallparasollet FOUR SEASONS från Nola | Plastmattan 
SVEA från Pappelina | Odlingskärlet ASSISI från Konstsmide | Fågelbordet PIP PIP från SMD Design | SPALJÉ från SMD Design 
| Odlingskärlet POTTICHELLI L och XS från Koziol | VATTENSLANG från Jula | Sprinklerpistolen MULTI PLUS 2691 från 
Hozelock | Tidskriferna ELLE och KALLE ANKA | Vattenkannan CAMILLA XL från Koziol | Odlingskärlet BOTTICHELLO XL 
från Koziol | Odlingskärlet TASCHE XL från Koziol  

det är inne 
att vara ute
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På hösten kan vackra kvistar stickas ner i odlingskärlen. Exempel 
på vintergröna kvistar eller kvistar med färgglada frukter eller 
bär är idegran, tall, en, benved, rönnbär, hagtorn, nypon, oxbär 
och berberis. Äpplen och frön kan även läggas ut på fågelbordet 
till fåglarna!

VÅR   
ARMENISK PÄRLHYACINT Muscari armeniacum |
RYSK BLÅSTJÄRNA Scilla siberica |
PÅSK - OCH PINGSLILJOR Narcissus (olika sorter) |
SNÖDROPPE Galanthus nivalis |
TULPAN Tulipa (olika sorter) |
VINTERGÄCK Eranthis hyemalis |
VÅRIRIS Iris reticulata (olika sorter) |
VÅRKROKUS Crocus vernus (olika sorter) |

VÅR 
LILJEKONVALJ Convallaria majalis |
SNÖKLOCKA Leucojum vernum |
HYBRIDJULROS Helleborus x hybridus ’White Lady’ |

SOMMAR  
ELDKRONA Lantana camara ’Lady Olivia’ |
KOKARDBLOMSTER Gaillardia x grandiflora ’Arizona Sun’ |
MARGERIT Argyranthemum ’Vara Compact’  |
PETUNIA Petunia x hybrida ’Tidal Wave Purple’ |
ROSENSKÄRA Cosmos bipinnatus ’Sonata White’ |
SKÄR HÄNGVERBENA Glandularia elegans var. asperata |
SOLROS Helianthus annuus ’Pacino’ |
SPANSKA FLAGGAN Ipomoea lobata |

SOMMAR  
SMÅPETUNIA Calbrachoa Million Bells Cabaret ’Cherry 
Rose’ |
HUSARKNAPPAR Sanvitalia procumbens ’Irish Eyes’ |
LEJONGAP Antirrhinum majus (olika sorter) |
DAHLIA Dahlia x pinnata ’Brilliant Eye’ |
RÖD SIDENÖRT Asclepias curassavica ’Deep Red’ |
SOMMARDAHLIA Dahlia x pinnata ’Unwin’s Dwarf ’ |
SVARTÖGA Thunbergia alata |
TVILLINGSPORRE Diascia (Wink-seroen) ’Balwinimstr’ |

SOMMAR 
FLITIGA LISA Impatiens ’DeZire’ red |
GYCKELBLOMMA Mimulus x hybridus ’Calypso F1’ |
JAPANSK HUMLE Humulus japonicus |
KAPLOBELIA Lobelia erinus var. compacta ’ White Lady’ |
KNÖLBEGONIA Begonia x tuberhybrida non stop mix |
PALETTBLAD Solenostemon scutellarioides ’Kong Rose’ |
STOR TAGETES Tagetes erecta ’Smiles’ |
SNÖFLINGA Sutera cordata ’Snowflake’ |

HÖST   

På våren är det även vackert att kombinera vårens växter med 
nedstuckna kvistar av till exempel slån, kornell, vide, forsythia 
eller hassel. Stick ner kvistar i jorden - eller i kärl med vatten 
om de ska blomma.

SPANSKA FLAGGAN

VÅRKROKUS VÅRIRIS

ELDKRONA KLÄTTERVILDVIN

KORNELL RÖNNBÄR

KOKARDBLOMSTER

ÅRET RUNT 
 KLOTKLIPPT BUXBOM Buxus microphylla ’Faulkner’ |   

     ELDTORN Pyracantha coccinea ’Anatolia’ |

 KLOTKLIPPT BUXBOM Buxus microphylla ’Faulkner’ |
      LINGONOXBÄR Cotoneaster horizontalis |

 KLOTKLIPPT BUXBOM Buxus microphylla ’Faulkner’ | 
      KLÄTTERVILDVIN Parthenocissus quinquefolia |



20

S M A T T  A  G O T T

Sittdynan PEPPER från Linum | Komposten DELUXE COMPOST PAIL från Eddingtons | Odlingskärl MODULKRUKOR från 
VegTech - vitmålad i efterhand | TERRACOTTAKRUKOR från Plantagen |  PLANTERINGSPINNAR från Bostället Sköna Ting | 
Stolen BRYGGERISTOL från Grythyttan | Bordet TREFOTSBORD från Grythyttan | Skålarna KULINARA från Rörstrand med fil 
och bär | Fotogenlampan CLASSIC 1001 från Stelton | wTidningen DAGENS NYHETER | Trätrall TRALL FUR från Jabo - vitmålad 
i efterhand | ODLINGSVITRIN från Hasselfors Garden | Vattenkannan AGUO från Blomus

Balkongen Smått å Gott har en ljus och tidlös utformning med fokus på medvetenhet och 
hållbarhet. På denna balkong prioriteras plats för odlingskärl och aktiviteter med fingrar 
i jorden framför lata dagar. Klassiskt trädgårdsarbete med sådd, skörd och kompostering 
möter moderna sätt att odla på liten yta. På denna balkong odlas det solmogna frukter, söta 
bär och krispiga grönsaker för såväl nytta som nöje!

morgonstund

har guld i mun

O O
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GUL ÄGGPLANTA Solanum melongena ’Golden Eggs’ |
JORDGUBBAR Fragaria x ananassa ’Korona’ |
KRUSBÄR Ribes uva-crispa HinnonMäki Gul |
KÖRSBÄRSTOMAT Solanum lycopersicum ’Tiny Tim’ |
KÖRSBÄRSPAPRIKA Capsicum annuum ’Mini Bell Mixed’ |
ROSENBÖNA Phaseolus coccineus ’Hestia’ |
TRÄDGÅRDSHALLON Rubus idaeus ’Haida’ |
MÅNADSSMULTRON Fragaria vesca var. semperflorens 
’Rügen’ |
SQUASH Cucurbita pepo ’Golden Zucchini’ |
SÖTKÖRSBÄR Prunus avium ’Stella’ grundstam GiSelA E |

MOROT Daucus carota ssp. sativus london torG |
INDIANKRASSE Tropaeoleum majus ’Juwel Mix’ |
KAPKRUSBÄR Physalis peruviana |
LITEN SVARTARONIA Aronia melanocarpa Glorie e |
LITEN ROSENKVITTEN Chaenomeles japonica ’Cido’ |
MANGOLD Beta vulgaris ’Bright Lights’ |
PELARÄPPLE Malus domestica Bolero |
PLOCKSALLAT Lactuca sativa ’Salad Bowl’ |
SMULTRONSPENAT Chenopodium foliosum ’Strawberry 
Sticks’ |
BLODSKRÄPPA Rumex sanguineus var. sanguineus ’Blood 
Veined’ | 

SLÅNARONIA Aronia x prunifolia ’Aron’ |
MIZUNAKÅL Brassica rapa ’Mizuna’ |
BLÅBÄR Vaccinium corymbosum ’Northsky’ |
LINGON Vaccinium vitis-idaea ’Linnea’ |
RABARBER Rheum rhabarbarum ’Canada Red’ |  
RÖDBETA Beta vulgaris ’Detroit 2’ |
RÄDISA Raphanus sativus ’Cherry Belle’ |
PLOCKSALLAT Lactuca sativa ’Salad Bowl Rossa’ |
SENAPSKÅL Eruca sativa |
SVARTA VINBÄR Ribes nigrum ’Ben Sarek’ |

KRUSBÄR

HALLON MOROT

SQUASH PLOCKSALLAT

BLODSKRÄPPA

MANGOLD SMULTRONSPENAT
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Mitt i Naturen är en balkong inspirerad av den svenska skogen med inredning av äkta 
naturmaterial i en rik variation av olika former och texturer. De frodigt gröna växterna 
med vit blom är vackra i sin enkelhet, även om de också ger en rik variation av olika gröna 
nyanser, bladformer och texturer. Balkongen fungerar väl för umgänge med vänner och 
familj. Här finns det plats för både familjespel och picknick! 

Träparasollet NEST TREE från Deesawat | Spelet KAFFE MED KNUFF från DesignTorget | GLASLYKTOR från Fröken Fräken 
| Skärmväggen PS PLANK från IKEA | FÅRSKINN från Gotlamm | Pallen FLINTA i odlad teak från Wohnzimmer | Dörrmattan 
HEMP från Day Home | TRÄBÄNKEN KARIN från Everville/IOU | TRÄBORDET KARIN från Everville/IOU | Termokannan 
ALBERGO från Alfi | STENLJUSSTAKAR från Dlight | Dekorsten SVENSK KULLERSTEN från S:t Eriks | SPRINKLERPISTOLEN 
CLASSIC från Gardena | Vattenslang CLASSIC SKIN TECH från Gardena | STOR KORG med handtag i sjögräs från Granit 
| VIDEKORG från Allt i Trädgård | PAPPERSKORG I ABACA från Granit | LITEN KORG med handtag i sjögräs från Granit | 
Handgjord KORG I JUTE från Granit | Insidan av krukorna ska kläs med tjock plast – men glöm inte dräneringshål!

picknick i 
det gröna
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MITT I  NATUREN
 

BLODNÄVA Geranium sanguineum ’Album’ |
BOKHARABINDA Fallopia baldschuanica |
JAPANSK AKLEJA Aquilegia flabellata ’Alba’ |
VITGRAN Picea glauca ’Alberta Globe’ |
KOREANSK PLYMSPIREA Aruncus aethusifolius ’Professor 
Lindquist |
MÅNSKENSKLÖVER Trifolium ochroleucon |
ORMÖGA Omphalodes verna ’Alba’ |
ROSENBRÄCKA Saxifraga arendsii ’Alba’ |
STRANDVERONIKA Veronica longifolia ’Schneeriesin’ |
TUVKORNELL Cornus sericea ’Kelseyi’ |

 
ALPKLEMATIS Clematis sibirica ’Albina Plena’ |
ASTILBE Astilbe arendsii ’Rock and Roll’ |
BERGTALL Pinus mugo ’Mops’ |
HASSELÖRT Asarum europaeum |
HÖSTPHLOX Phlox paniculata WHite FlaMe |
LÖJTNANTSHJÄRTA Lamprocapnos spectabilis ’Alba’ |
STORKLOCKA Campanula persicifolia ’Alba’ |
TIBAST Daphne mezereum f. alba ’Bowles’s Variety’ |
TOVSIPPA Anemone sylvestris |
VIT JAPANSK SOCKBLOMMA Epimedium grandiflorum 
’Nanum’ |

DOFTFUNKIA Hosta ’Royal Standard’ |
IDEGRAN Taxus cuspidata ’Nana’ |
STORRAMS Polygonatum multiflorum |
KAUKASISK FÖRGÄTMIGEJ Brunnera macrophylla ’Betty 
Bowring’ |
KLÄTTERHORTENSIA Hydrangea anomala ssp. petiolaris |
STENSÖTA Polypodium vulgare |
STORT TREBLAD Trillium grandiflorum |
TRÄJON Dryopteris filix-mas |
VIT VINTERGRÖNA Vinca minor f. alba ’Gertrude Jekyll’ |
VÅRAZALEA Rhododendron canadense ’Album’ |

DOFTFUNKIA

HASSELÖRT LÖJTNANTSHJÄRTA

TOVSIPPA TUVKORNELL

STORKLOCKA TRÄJON

ALPKLEMATIS
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CHILLA & GRILLA
Chilla & Grilla är en balkong där råa och patinerade material tillsammans med vilt växande 
örter skapar en rustik och industriell känsla. Stilen är avskalad samtidigt som balkongen 
känns varm och ombonad genom jordnära färger och mjuka textilier. Denna balkong 
utnyttjas bäst under sena sommarkvällar då  ljumma brisar sprider doftmoln från klätterros, 
kaprifol och kryddor i svaga pastellfärger.

SOLSTOLAR från Atoll Form | Plädar BASS från Linum | Eldstaden TIPI terrassvärmare från Tulos | Tofflorna EMMA från 
Moheda | SKÄRBRÄDA i teak från Skagerak med kex och örtostar | Stor VATTENKANNA i plåt från Ebbes Butik | MOBIL 
ODLINGSBÄNK MED PODIEPLATTA i obehandlat järn från Land Garden | Kryddsaxen ÖRTSAX från Handfaste | MOBIL 
ODLINGSBÄNK i obehandlat järn med kryddor från Land Garden | MOBIL ODLINGSBÄNK MED SPALJÉ i obehandlat järn 
från Land Garden
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BASILIKA Ocimum basilicum |
CITRONTIMJAN Thymus x citriodorus ’Aureus’ |
GULBLADIG OREGANO Origanum vulgare ’Tumble’s 
Variety’ |
KANTNEPETA Nepeta x faassenii ’Alba’ |
KAPRIFOL Lonicera caprifolium ’Inga’ |
KINESISK GRÄSLÖK Allium tuberosum |
KRYDDSALVIA Salvia officinalis |
KUNGSMYNTA Origanum vulgare ’Compactum’ |
LAVENDEL Lavandula angustifolia ’Loddon Pink’ | 
LUKTÄRT Lathyrus odoratus ’Pulsar’ |

 
BLADPERSILJA Petroselinum crispum ’Gigante di Napoli’ |
ANANASMYNTA Mentha suaveolens ’Variegata’ |
BLOMSTERKAPRIFOL Lonicera x heckrottii |
FRANSK DRAGON Artemisia dracunculus ’Senior’ |
FÄNKÅL Foeniculum vulgare |
GRÄSLÖK Allium schoenoprasum |
ISOP Hyssopus officinalis ’Roseus’ |
MODERN BUSKROS Rosa ’Golden Wings’ |
TEMYNTA Monarda ’Beauty of Cobham’ |
VITLÖK Allium sativum ’Cristo’ | 

BJÖRNROT Meum athamanticum |
CITRONMELISS Melissa officinalis |
DANSK KÖRVEL Anthriscus cerefolium |
GRÖNMYNTA Mentha spicata |
HUMLE Humulus lupulus |
BROKIG KIRSKÅL Aegopodium podagraria ’Variegatum’ |
LIBBSTICKA Levisticum officinale |
CITRONMYNTA Mentha x piperita ’Citrata’ |
RAMSLÖK Allium ursinum |
VILDKAPRIFOL Lonicera periclymenum ’Loly’ |

ÄKTA KAPRIFOL

KUNGSMYNTA CITRONTIMJAN

KLÄNGROS OREGANO

KRYDDSALVIA

GRÄSLÖK

KINESISK GRÄSLÖK
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Förutom händer och fingrar kan följande lilla 
uppsättning med redskap underlätta skötseln på 
balkongen;

Vattenkanna 
Vattenslang 
Duschflaska 
Liten planteringsspade 
Handkratta med tre eller fyra klor
Trädgårdshandskar 
Vass kniv, sax eller sekatör 
Snöre, bast eller bindtråd 
Blompinnar av trä eller bambu 
Kvast eller handborste 
Liten kompost 

Redskapen bör alltid torkas rena från smuts innan de 
läggs undan på en torr plats. Då förebyggs rost och de 
hålls användbara längre. Vissa verktyg behöver också 
hållas vassa och inoljade.

utrustning
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Sen är det 
bara att 
ga ut och 
njuta! 
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