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ekolyx

Kaisa Frank, en av de 
största inom ”det nya 
EkoSverige ” och skapare 
av företag som till 
exempel Grön Interiör

InrednIng InrednIng

Tiden då ”eko” var synonymt med stripigt 
hår och näbbstövlar är över. Nu har 
ekologisk inredning istället flyttat in i de 
fina salongerna. av: elle greiff foto: stina rapp.



InrednIng InrednIng

44   LIFESTYLE WOMAN

InrednIng InrednIng

ur kommer det sig att den nya lyxen 
helt plötsligt inte handlar om slit och 

släng? Att Brad Pitt och andra med 
obegränsad ekonomi väljer att prata sig 

varma om ekolyx? 
Woman mötte Kaisa Frank, en 

av de största inom ”det nya EkoSverige 
” och skapare av företag som till exempel 
Grön Interiör, för att ta reda på hur det 
ligger till.

Berätta om dig och din bakgrund
– Jag, tillsammans med min man Ste-

fan, driver flera företag med ett stort åta-
gande för god design, praktiska lösningar, 
härliga material och goda smaker. Vi menar 
att det inte finns något motsatsförhållande-
na mellan att uppskatta det goda i livet och 
ta ansvar för miljön och hälsa. Vi har sökt 
efter ekologiska produkter av hög kvalitet i 
många år och har nu ett fint sortiment att 
erbjuda andra livsnjutare.
Vad driver dig?

– Min stora önskan är att människor 
ska lära sig att känna igen kvalitet. Att man 
vet vad det är man känner efter när man 
nyper i ett tyg, så som man visste för 50 år 
sedan. Varumärkeshetsen som råder i dag 
har oftast ingenting med kvalitet att göra. 
Jag önskar att man ska lära sig att använda 
sina sinnen för att avgöra vad som är bra 
eller dåligt och tänka själv. 
Varför har ekologiska möbler blivit så 
trendigt nu?

– Jag hoppas att det är för att många 
är intresserade av ekologiska produkter av 
alla de slag!  Produkter som vi kan njuta av 
nu och lång tid framöver, som kan gå i arv 
och vara lika användbara och vackra då som 
nu. Jag tror att allt fler börjar förstå vad det 
kostar för vår hälsa och miljö med billiga 
konstgjorda kemiska material. Jag tror att 
man nu igen uppskattar de naturliga origi-
nalen.
Vad är det för skillnad på ekomöbler 
och vanliga möbler?

– Den stora skillnaden är att ekologiskt 
framställda möbler tillverkas av rena na-
turmaterial utan inblandning av gifter och 
kemikalier.

Ekologiska material är naturmaterial. 
Det som används är gediget trä från garan-
terat god europeisk skogshållning, lammull 
och dun från gårdar med garanterat god 
djurhållning, vinterhår från kamel och jak, 
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”Min stora önskan är att 
människor ska lära sig att 
känna igen kvalitet.” 
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naturgummi, sädesslag som hirs och kli av 
dinkel, fibrer från kokosnötens skal, bomull 
från ekologiska odlingar och sidenvadd 
från sidenlarver som inte, som brukligt är, 
dödas då de spunnit sin kokong. 

”Vanliga” möbler består ofta av laminat 
som innehåller lim och lack samt material 
som plast, skumgummi, nylon, polyester 
och giftiga färger. Alla dessa ämnen är en 
blandning av petroleumprodukter och ke-
mikalier och mer eller mindre giftiga.
Begränsar man sig om man väljer 
ekomöbler?

– Det du inte kan få är de material 
som är gjorda av kemikalier och olja. Det 
är till exempel all slags skumgummi, plast, 
polyester och nylon samt kemiska färger 
och kemiskt behandlade skinn. Fördelar 
med dessa kan vara att det är lätta att torka 
av men framförallt att de är billiga att pro-
ducera. Nackdelarna är å andra sidan desto 
fler.

Den goda nyheten är att det finns na-
turliga ekologiska alternativ till allt detta. 
Så svaret blir, nej, jag tycker inte att det är 
något av värde man behöver avstå ifrån. 
Tvärtom!
Vem köper ekomöbler?

– Människor som tänker på både miljö- 
och hälsoaspekten. Hos oss är det ofta 
far- och morföräldrar som köper giftfria 
madrasser till sina barnbarn. De har varit 
med om den industriella gift-eran som 
startade efter andra världskriget, och förstår 
att de behöver skydda kommande genera-
tioner. Unga par och familjer är en annan 
stor kundgrupp. Man börjar tänka mer när 
man själv får barn.
Vad finns det mer än möbler när det 
gäller ekologisk inredning?

– Det finns mycket. Papperstapeter som 
inte är belagda med plast eller polyester. 
Färger som är tillverkade av naturmaterial 
som linolja. Tyger och mattor av ekologisk 

bomull, lin, hampa, nässla, bambu, lammull, 
kokosfibrer och kapok. Material som bam-
bustavar, rotting, närodlat trä, gräs och vass 
är bra om de inte är målade eller lackade 
med giftiga ämnen.
Vad ska man tänka på om man vill 
inreda ekologiskt?

– Tänk att det ska vara lätt att skapa 
nytt material i naturen och att materialen 
ska vara biologiskt nedbrytbara, vilket be-
tyder att man ska kunna lägga sina gamla 
möbler på komposten.

Se till att allt man konsumerar kom-
mer in i det naturliga kretsloppet. Då är det 
ekologiskt. När något går emot nedbryt-
ningsprocessen är det inte ekologiskt.

Lär dig att känna igen material! Dofta 
på dem, känn på dem och lär dig att vårda 
dina saker. Behandla dem som värdefulla 
och köp bara sådant du kan leva med väl-
digt länge och verkligen tycker om.

InrednIng InrednIng
”Lär dig att känna igen 
material! Dofta på dem, 
känn på dem och lär dig 

att vårda dina saker.” 


