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Sammanfattning 
Varje dag kommer det nya rön om hur våra levnadsvanor påverkar vår planet. I allt vi gör 
från bilkörning, konsumtionsvanor och inte minst i vårt boende. Som en reaktion på da-
gens ”slit och släng”-samhälle har ekobyrörelsen växt fram ur 60- och 70-talens gröna 
våg. Att leva i harmoni med naturen i ett kollektiv, där samtliga av de boende i byn hjälper 
till med byns förvaltning. Tuggelite, Sveriges första ekoby, invigdes 1984 i Karlstad. Sedan 
dess har flertalet byar runt omkring i landet uppförts. Flera av dem har dock blivit ifrån-
sprungna av teknikens framsteg. Men vad är det då som skiljer livet i en ekoby, jämfört 
med våra traditionella boendeformer? Och vilka boendevärden är det som gör att de är 
villiga att lägga både sin egen tid och pengar på att förverkliga en ekoby? 
 
För att få en uppfattning om problemet har vi bland annat tagit del av teorier och tidigare 
forskning rörande värden i boende, ekologiskt boende, ekobyar, mänskligt beteende och 
bosättningsprocesser. Vi har studerat det insamlade materialet för att se hur väl det stäm-
mer överens med verkligheten i tre svenska ekobyar. Solbyn utanför Lund, Tuggelite och 
Mjölnartorpet i Karlstad. Intervjuer har genomförts med de boende i byarna och har se-
dan sammanställts och analyserats. 
 
Sammantaget är de boende i ekobyar ense om att det är gemenskapen och den sociala 
samvaron som är av störst värde för dem. Likafullt framhåller de vikten av att det ska fin-
nas en grundidé att boendet ska vara ekologiskt hållbart. Samma åsikt framförs av de bo-
ende oavsett om de har bott i samhället från begynnelsen eller om de har flyttat in efter 
hand, hushållens sammansättning och ålderstruktur. 
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1. Problemanalys 

1.1 Problembakgrund 
Presentation av projektet Ekoby 3.0 – Karlstad 
 

Ekoby 3.0 ägs av en projektgrupp som för närvarande består av ca 10 familjer. Till 
gruppen finns en styrgrupp som mellan de olika mötena arbetar för att realisera ekoby-
projektet. I mars 2008 togs ett initiativ av två Karlstadbor som tidigare hade mycket 
positiva erfarenheter av att bo i en ekoby. Problemet var att utflyttningen är i det när-
maste obefintlig från Karlstad två befintliga ekobyar. Karlstad kommun är en kom-
mun i tillväxt med ambitionen att få 100 000 invånare. Kommunen profilerar sig 
samtidig som en grön kommun och har nyligen blivit Fair Trade City samt visar ett 
fortsatt intresse för att fler ekobyar bildades inom kommunen. Det har snart gått 26 
år sedan Tuggelite stod färdigt och det är 14 år sedan Mjölnartorpet var inflyttnings-
klart. 
 
Först och främst handlar byggandet av en tredje ekoby om att möjliggöra för en ny gen-
eration miljömedvetna familjer att finna ekologiskt boende i Karlstad, något som för-
svåras av den låga omsättningen på bostäderna i de två befintliga ekobyarna. Det är 
en stora skara 70-talister som nu bildar familj och letar efter ett långsiktigt boende. 
För det andra har Karlstad en unik chans att skapa en tredje ekoby efter de förutsätt-
ningar som råder idag, genom att dra erfarenheter från de två tidigare mycket lyckade 
initiativen som finns i kommunen. Det finns många goda erfarenheter att dra från 
Tuggelite och Mjölnartorpet i skapandet av en modern ekoby. Ett av problemen med 
de två tidigare ekobyprojekten är att de befolkas av en tämligen homogen grupp vars 
barn nu flyttar ut och lämnar de två föräldrarna med relativt stora hus. Därför önskar 
Ekoby 3.0 skapa ett ekoboende som tar stor hänsyn till och underlättar för ett mer he-
terogent och flexibelt boende, än vad som har varit verkligheten i tidigare ekobyar. 
 
Projektgruppen önskar inom den närmaste tiden hitta en plats för sin by samt anordna 
en studiecirkel om hållbart byggande under hösten 2009 för att dels förbättra sin 
kompetens inom gruppen och dels skapa en större delaktighet. Detta sker samtidigt 
som projektet med ekobyn fortskrider. Kommunen har visat stor hjälpsamhet och till-
satt personer för att underlätta arbetet med projektet. Det är med spänning som vi job-
bar vidare med Ekoby 3.0. 
  
Ekoby 3.0 genom Bo-Jacob Enqvist 
2009-05-18 

 
Det är med anledning av detta projekt som vi nu gjort detta arbete som ska presenteras 
för styrgruppen som underlag i deras beslutsfattande. Parallellt med detta är vi intresse-
rade av vilka lärdomar som kan dras av livet i en ekoby. Vilka erfarenheter och tekniska 
lösningar kan eventuellt implementeras i traditionella boendeformer? För att lyckas med 
detta har vi dels tagit del av teori och forskning inom bl.a. boendevanor, ekologiskt boen-
de, mänskligt beteende och bosättningsprocesser. Samt utfört intervjuer med de bosatta i 
tre ekobyar, Solbyn utanför Lund samt Tuggelite och Mjölnartorpet i Karlstad. 
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1.2 Problemformulering 
 

 Vilka egenskaper i sitt boende värdesätter de bosatta i ekobyar mest? 
 
I tillägg till denna frågeställning är vi intresserade av att få veta anledningen till varför de 
valde att bosätta sig i en ekoby före en annan boendeform. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra undersökning av de boende i utvalda ekobyar för att 
bistå projektgruppen Ekoby 3.0 i deras beslutsfattande 
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2. Metod 
I detta kapitel förklarar vi hur vi har valt att genomföra studien och anledningen till den valda metoden. 

2.1 Undersökningen 
Metoddelen består av ett antal val vi måste göra för att gå vidare och lösa sitt problem. 
Enligt Christensen et al. (2001) blir den slutgiltiga utformningen av undersökningen ett 
resultat av hur vi hanterar tre inbördes relaterade dimensioner. Ansats, data och den teo-
retiska referensramen. Vi ska i det här kapitlet gå igenom de två första dimensionerna och 
ägna teorin i ett eget kapitel. 
 
Vår ansats anger vilken typ av undersökning vi kommer att genomföra i form av tid och 
rum. Med tid menas om vi gör en stillbildsanalys av problemet eller studerar det över tid. 
Den rumsliga dimensionen karaktäriseras av om undersökningen går på bredden eller 
djupet av problemet. Vi har härigenom med tid och rum beskrivit undersökningens spel-
plan (Christensen et al. 2001) 
 
Med data menas hur vi samlar in, analyserar och presenterar den information som ska 
beskriva det problem som vi har lösa. Enligt Christensen et al. (2001) finns två modeller 
att använda för att dela in data. Den kvalitativa och den kvantitativa där den första använ-
der sig av ord medans den andra jobbar med siffror 

2.2 Ansats 

I ansatsen bestäms om undersökningen blir bred eller smal och om den speglar en stillbild över fenomenet 
eller över en längre tidsperiod. 

2.2.1 Intensiv uppläggning 
För att nå det ideala upplägget skulle en undersökning behöva vara både bred och djup. 
Av resursskäl är det ett val mellan antingen den djupa eller den breda. Vilken som ska 
väljas hänger samman med vilket resultat som vill uppnås. Enligt Jacobsen (2002) syftar 
den djupa (intensiv) undersökning till att få fram så många nyanser och detaljer som möj-
ligt över fenomenet. Vi vill finna alla individuella variationer och skillnader men även dess 
likheter. Vi vill få grepp om individens uppfattning och tolkning av fenomenet. Vad som 
skiljer de två ansatserna åt är att den intensiva har många variabler men få enheter. Till 
skillnad från den extensiva som har få variabler men många enheter (Jacobsen 2002). Om 
istället en intensiv ansats väljs, förloras ofta möjligheten att statistiskt säkerställa slutsat-
serna av undersökningen. Istället görs en analytisk generalisering. Det innebär hur väl den 
framväxande teorin stämmer överens med den del av verkligheten som undersöks (Chris-
tensen et al. 2001). 

2.2.2 Beskrivande 
Nästa förhållande som ska beaktas är den tidsdimension som fenomenet befinner sig i. Antingen 
betraktas händelsen som en stillbild av tiden eller också över en tidsperiod. Följden blir att feno-
menet därigenom antingen kan beskrivas eller förklaras. Enligt Jacobsen (2002) ställs det större 
krav på att förklara ett fenomen än det gör att beskriva det. Genom det att det måste finnas en 
orsak och verkan för att kunna förklara ett fenomen. Det krävs en tidsseriestudie, kohortstudie 
eller en panelstudie för att generera en förklarande undersökning något som vi inte kommer att 
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göra. Vi kommer istället att göra en tvärsnittsstudie och försöka beskriva problemet vårt problem 
genom en undersökning. 

2.2.3 Tvärsnittsstudie 
I vår undersökning är vi intresserade av att ta reda på vilka egenskaper som de boende 
värdesätter i utvalda ekobyar. Enligt Jacobsen (2002) är den typ av problemupplägg klart 
vanligast och ger svar på frågor av typen “ hur nöjd är någon med något”. Det får till följd 
att studien endast är lämplig till att beskriva ett tillstånd vid en given tidpunkt och/eller 
vilka fenomen som samvarierar vid en given tidpunkt. Den ger oss alltså inget svar på 
orsak och verkan till fenomenet.  

2.3 Data 
För att hantera den data som samlas in, analyseras och presenteras i en undersökning 
måste en lämplig form väljas. Antingen görs det i siffror, kvantitativ eller förmedlas i form 
av ord, kvalitativ (Jacobsen 2002). 
 
Kvantitativ undersökning 
Den typiska kvantitativa undersökningen innebär att det finns ganska goda förhandskun-
skaper om det ämne som skall undersökas. Man måste också ha en klar problemformule-
ring för att kunna kategorisera den data som har insamlats. Metoden är också lämplig om 
frekvensen ska mätas eller omfattningen av problemet och därigenom statistiskt säkerstäl-
la det resultat som erhålls. Metoden kräver därigenom ett stort antal uppgiftslämnare nå-
got som vi har svårt att hitta eftersom ekobyarna är få och invånarantalet likaså. Den ytli-
ga prägeln som en enkätundersökning ger upphov till passar heller inte vår undersökning 
eftersom vi vill gå på djupet (Jacobsen 2002).   
 
Kvalitativ undersökning 
Jacobsen (2002) skriver att den typiska kvalitativa datainsamlingen presenteras som ett 
samtal mellan två personer där respondenten har möjlighet att svara med egna ord. Den 
kvalitativa metoden bygger på att bilda sig en helhetsuppfattning av ett problem och byg-
ga sina teorier kring det. Kvalitativ data är subjektiv eftersom det är resultatet av en inter-
vju med en eller flera individer. Det får till följd att respondentens värderingar och svar 
kan tolkas och analyseras (Christensen et al. 2001). 
 
Det finns även enligt Jacobsen (2002) ett starkt samband mellan valet av en intensiv un-
dersökningsuppläggning och kvalitativa metoder. Därför blir den intensiva utformningar 
mycket lämpliga för att belysa förhållandet mellan individ och kontext (omgivning).  
 
Den kvalitativa undersökningen kännetecknas av en öppenhet från undersökaren. Meto-
den har hög intern giltighet vilket innebär att intervjuaren inte påtvingar respondenten 
fasta frågor med givna svarsalternativ utan får prata fritt om ämnet. Data blir därigenom 
nyanserad eftersom uppgiftslämnaren lägger fram sina egna tolkningar och åsikter över 
problemet. Slutligen finns möjligheten att komma respondenten in på livet genom den 
närhet som metoden att intervjua medger (Jacobsen 2002). 
 
Metoden med att intervjua personer är att de är väldigt resurskrävande och tar ofta väldigt 
lång tid att genomföra. Informationen kommer från uppgiftslämnaren kan många gånger 
bli svår att tolka på grund av den nyansrikedom svaren kan innehålla. Närheten till det 
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som granskas kan bli till nackdel om den som undersöker blir fångad av fenomenet. Me-
toden är mycket flexibel vilket innebär att det finns risk att aldrig bli färdig med under-
sökningen. Slutligen finns det en risk för undersökningseffekten vilket innebär att själva 
undersökningen skapar resultatet. Vi mäter något som vi själva åstadkommit, snarare än 
hur respondenten upplever fenomenet (Jacobsen 2002).  
 
Vi ska i vår undersökning försöka tolka ett fenomen som dyker upp och sedan försöka 
beskriva det med hjälp av en referensram vi arbetat med hjälp av litteratur inom ämnet. Vi 
har inte något behov av att statistiskt säkerställa eller mäta någon form av frekvens på 
fenomenets omfattning. Vi är däremot intresserade av individerna i undersökningen, finna 
de unika detaljer och nyanser som varje uppgiftslämnare kan delge oss. Trots att den kva-
litativa metoden innebär/innehåller en del nackdelar är några av typen att de gå att undvi-
ka om vi är medvetna om dem. Den är resurskrävande och kan ta lång tid, svaren kan bli 
komplexa, risk för en undersökningseffekt och att vi blir fångade av fenomenet. Förde-
larna med den kvalitativa metoden väger ändå tyngre genom det att vi kar möjlighet att 
komma den undersökta in på livet och finna dennes tolkningar av fenomenet.  

2.3.1 Datainsamling 
Vi har funnit att den kvalitativa metoden passar oss bäst för den undersökning vi ska 
genomföra och kommer att genomföra öppna intervjuer med boende i Karlstad och 
Lund 
 
En öppen intervju kännetecknas av att det sker i formen av ett samtal mellan undersöka-
ren och respondenten kring ett eller flera fenomen. Vidare karaktäriseras den öppna in-
tervjun av att få eller inga begränsningar läggs på vad respondentens kan svara. Ett färre 
antal frågor ställs och de svar som erhålls följs därefter upp med ett flertal följdfrågor. 
Man nöjer sig alltså inte med att ta reda på hur ett fenomen är utan tar reda på den bak-
omliggande orsaken genom följdfrågan varför (Christensen et al. 2001). 
 
Vi ställs enligt Jacobsen (2002) även här inför ett antal vägval som vi måste ta ställning till 
innan vi går vidare.  
 

 Ska vi genomföra intervjun ansikte mot ansikte eller via telefon? 

 Ska intervjun vara öppen eller strukturerad? 

 Var ska intervjun äga rum? 

 Ska avsikten med intervjun vara dold eller öppen? 

 Ska vi använda bandspelare? 

 Hur lång ska intervjun vara? 

 Ska vi upprepa intervjun? 

2.3.2 Intervjuerna 
När valet har gjorts att genomföra en personlig intervju är det viktigt att komma väl för-
beredd. Att i god tid tag kontakt med sina respondenter och presentera sig, sin undersök-
ning, orsak och vem uppdragsgivaren är. Genom att i förväg skicka frågorna till respon-
denten kan graden av validitet och reliabilitet höjas. Det ska framgå om den som intervju-
as ska förbli anonym och om frågorna skall behandlas konfidentiellt. Faktorer som kan 
höja kvaliteten på intervjun är enligt Christensen et al. (2001) att inleda med allmänna frå-
gor för att därigenom skapa en avslappnad stämning. Den som blir intervjuad hinner där-
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igenom också att vänja sig med bandspelaren. En annan metod är att nicka förstående när 
respondenten berättar och därigenom förlänga sina svar ytterligare. När öppna frågor an-
vänds, ska följdfrågor ställas för att därigenom finna de bakomliggande orsakerna till fe-
nomenet. 
 
Genom att utveckla frågorna från tidigare intervjuer finns möjligheten att justera oklar-
heter och ändå få med båda svaren i samma undersökning (Jacobsen 2002). 
 
Vi har valt en öppen intervju för att därigenom låta undersökningen bli mer som ett sam-
tal mellan två personer. Vi ska däremot strukturera intervjun genom att ha frågorna listade 
i ämnesområden. Ämnena kommer att vara inledningsfrågor (för att skapa en trygg och 
öppen stämning), bostadsområdet och själva ekobyn, samt den privata bostaden. Det här 
blir enligt Jacobsen (2002) ett visst snedsteg från den kvalitativa metodens ideal av data 
insamling. Fördelen tycker vi, är att vi får en uppfattning om hur lång tid vi lägger på varje 
ämne. Genom att strukturera intervjun hjälper det oss att hålla isär de olika proble-
mställningar som går i det fenomen som vi ska undersöka.  
 
Vi kommer där det är möjligt att hålla intervjun hemma hos våra respondenter för att där-
igenom uppnå en så naturlig och avslappnad miljö som möjligt. Enligt Jacobsen (2002) 
finns en del forskning som visar på ett samband mellan konstlad miljö och konstlade svar. 
Det finns då också en möjlighet för respondenten att visa på plats tekniska konstruktioner 
eller motsvarande.  
 
Vi har valt att genomföra våra intervjuer på två orter, i tre liknande ekobyar. Likheten 
består i utformningen av byarna. Det ska finnas någon form av gemensamhetsanläggning 
eller liknande sammanbindande aktivitet. Ekobyarna i Karlstad kommer att besökas för 
intervjuer, medans telefonintervjuer kommer att hållas med Solbyn i Lund. Därigenom 
har vi begränsat kostnaden för den personliga intervjun som annars är dess akilleshäl. Vi 
begränsar oss också till fem respondenter vid varje by för att tidsmässigt hinna med utan 
att tiden blir ett hinder. Vi överensstämmer med Jacobsen (2002) att vi kommer få en 
mera förtrolig stämning vid ett samtal mellan fyra ögon. Vi kommer också låta alla i fa-
miljen vara med om de vill. Förhoppningsvis får vi då en mera heltäckande bild av feno-
menet.  
 
Vi har i vår undersökning valt att låta våra respondenter vara anonyma genom att döpa 
om samtliga till ett fingerat namn. Vi har i övrigt tagit bort information som skulle kunna 
på ett enkelt sätt identifiera personen i fråga. Hushållen i undersökningen har vi valt att 
döpa till: 
 
Hushåll 1 Andersson  
Hushåll 2 Pettersson 
Hushåll 3 Svensson 
Hushåll 4 Nilsson 
Hushåll 5 Eriksson 
Hushåll 6 Jansson 
Hushåll 7 Persson 
Hushåll 8 Olsson 
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Hushåll 9 Johansson 
Hushåll 10 Oscarsson 
 
Vi har valt att anteckna nyckelord (som beskriver boendevärden) som respondenten 
nämner och utifrån dessa återskapa samtalet. Genom att bara notera nyckelord har vi 
möjlighet att koncentrera oss på vad respondenten säger och vilket kroppsspråk denne 
sänder ut. Vi kommer att inleda intervjun med en inledande presentation av oss själva och 
vad vi håller på med, samt vilka våra respondenter är kommer lätta upp läget. Vi har hört 
av vår uppdragsgivare att de boende i Karlstad har varit med i undersökningar förut och 
har därigenom en vana att vara med i undersökningar vilket kommer att göra intervjusitu-
ationen avspänd.  
 
Vi kommer inte att sätta någon bestämd tidsgräns utan kommer att lyssna på respektive 
respondent så länge den tillför undersökningen ny och användbar data. Vi avsätter i pla-
neringsskedet en timme för intervjun och lika lång tid för förflyttning och introduktion 
hos nästa respondent. 
 
Utifrån de svar vi har fått från de personer som vi har intervjuat har vi plockat ut den in-
formation som har varit relevant för undersökningen. Gemensamma nämnare i de inter-
vjuades svar kommer att kopplas samman med referensramen i analysdelen av undersök-
ningen. Svaren som vi har fått är inte exakt återgivna utan uppbyggda kring nyckelord 
 
Eftersom vår undersökning är av beskrivande karaktär och inte förklarande finner vi det 
inte nödvändigt att upprepa intervjuerna. 

2.3.3 Urval 
Vid en intervju finns inte resurser till att undersöka hela populationen utan ett urval måste 
göras. Målsättningen är dock att det utvalda urvalet ska motsvara hela populationen för 
att därigenom kunna dra slutsatser om fenomenet. Urvalet kan vara slumpmässigt eller 
icke slumpmässigt. Det slumpmässiga innebär att alla i populationen har lika stor chans 
att vara med i undersökningen. Metoden är användbar när en kvantitativ undersökning 
görs och det finns många respondenter att välja mellan. Vid en kvalitativ metod är det 
bättre att välja den icke slumpmässiga varianten och då ha möjligheten att välja ut respon-
denter som kan bidra med insiktsfulla och poängfulla resultat (Christensen et al. 2005 ). 
 
Vårt urval kommer att bedömas utifrån ålder, familjeförhållanden och hur länge de boen-
de har bott i byn. Vi kommer förhoppningsvis genom dessa val att nå den kunskap som 
finns om byn från starten med de intryck som en nyinflyttad får av samhället. Genom att 
välja olika familjeförhållanden har vi möjlighet att finna om det finns olikheter i värde-
ringar från boende med eller utan barn i området. 

2.3.4 Tillvägagångssätt 
Här beskriver hur vi gick tillväga när vi genomförde intervjuerna på de olika ekobyarna.  
 
Solbyn 
Efter att vi kontakt med en representant från föreningen som hjälpte oss kontakta fler av 
de boende. Så genomfördes intervjuerna per telefon med respektive respondent. Inter-
vjun dokumenterades med hjälp av nyckelord. 
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Tuggelite 
Efter att det till en början var problem att få tag i familjer att intervjua släppte det när en 
representant för föreningen tipsade om att det var arbetshelg på Tuggelite. Förslaget var 
att åka dit och fråga personer på plats om de ville vara med undersökningen. Intervjuerna 
hölls antingen i hemmet eller i det gemensamma storhuset. Dokumentation skedde med 
hjälp av nyckelord. 
 
Mjölnartorpet 
Mjölnartorpet blev en kompromiss i undersökningen på grund av att det var problem att 
få fram respondenter på Tuggelite. Efter samtal med vår handledare om problemet tipsa-
de han om personer på Mjölnartorpet. Genom det här urvalet får vi ett dåligt bias i under-
sökningen men hellre en intervju med ett dåligt urval än ingen alls. Intervjun dokumente-
rades med hjälp av nyckelord. 

2.3.5 Mätfel 
Vid en undersökning finns en risk att råka ut för två typer av mätfel. Resultatet blir att en 
differens erhålls mellan det verkliga värdet och det uppmätta. Söderlund (2005) skriver att 
om orsaken till avvikelsen är att man har mätt det som inte har varit avsikt att mäta blir 
det ett systematiskt fel (validitet). Om däremot en differens erhålls av samma mått men 
vid olika tillfällen rör det sig om ett slumpmässigt fel (reliabilitet). 
 
Vi har i att ta ställning till i vår undersökning om i vilken grad som mätningen har mätt 
det som den skulle mäta. Reliabiliteten i den kvalitativa underökningen blir enligt Chris-
tensen et al. (2001) en aning problematisk. Att mäta differensen mellan två identiska in-
tervjuer är inte möjlig eftersom tid och rum är under förändring. Det blir istället upp till 
undersökaren att ta ställning till huruvida det föreligger slumpmässiga fel.  
 
Vi har även att ta ställning till om vår undersökning är generell eller inte. Vi kan inte med 
ett så litet underlag som tio stycken tillfrågade dra några statistiska slutsatser. Däremot 
kan vi använda oss av en arbetshypotes vilket Christensen et al. (2001) menar är den för 
närvarande bästa helhetsbilden. Trovärdigheten för arbetet är viktigt eftersom den even-
tuellt kommer att användas av en uppdragsgivare för att ta ett beslut. Den ska i möjligaste 
mån spegla verkligheten som varit till uppgift att undersöka. Den trovärdighet som vi kan 
visa vår uppdragsgivare är enligt Christensen et al. (2001) att öppet och tydligt redovisa 
den data vi samlat in. Det är även viktigt att redovisa hur insamlingen gått till och de pro-
blem som har uppstått i samband med insamlingen av data. 

2.4 Metodkritik 
Allt blir som bekant inte alltid som var tänkt från början och vår undersökning blev inget 
undantag. Tanken var att vi skulle hålla intervjuerna tillsammans i de utvalda byarna men 
på grund av geografiskt långa avstånd föll vi på den punkten både på grund av tidsbrist 
och av kostnadsskäl. En by fick intervjuas via telefon istället för en hemma hos respon-
denten. Nästa lärdom vi drog var att intresset att vara med i en intervju inte alltid är så 
stort och att man i god tid ska börja med att finna respondenter. Vi trodde att de boende 
som var aktuella för vår undersökning var så pass insatta och intresserade av sitt boende 
och ville förmedla det till andra. Möjligheten att de har varit med i otaliga undersökningar 
tidigare tänkte vi inte på. Det är viktigt att utarbeta frågor som knyter an till det syftet som 
undersökningen har och testa de på några respondenter innan den verkliga intervjun sät-
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ter i gång. Genom att göra det finns möjligheten att ta bort frågor som saknar relevans 
och lägga till frågor det visar sig saknas.  
 
Vi ställer oss även tveksamma till att dra allt för stora slutsatser utifrån vad de boende på 
Mjölnartorpet i Karlstad värdesätter mest i sitt boende. Då vi bara hade möjlighet att in-
tervjua en respondent från samhället. 
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3. Referensram 
I detta kapitel kommer vi att presentera teori och tidigare forskning som är relevant för att behandla 
problemformuleringen och som sedan kan kopplas till vår undersökning. 

3.1 Den boende människan 
Bostaden är en viktig del i människans vardagsliv. Dess primära uppgift är att skapa en 
avgränsad miljö med skydd mot omvärlden, samt tillgodose människans behov av kom-
fort (Linn 2009). Brydsten (1994) väljer att ge bostaden en djupare betydelse, nämligen 
funktionen som den centrala platsen i människors liv. Det är där vi har våra rötter, känner 
oss trygga och säkra. 
 
Boendet har blivit allt mer ett centrum för den individuella livsformen. Det är där som 
hushållen spenderar stora delar av sin inkomst och besparingar. Daun (1980) skriver att 
den privata bostaden har blivit ett viktigt uttrycksmedel där individen visar sitt stora in-
tresse för sig själv. 
 
Under 1800-talets jordbrukssamhälle var boendet mer sammanknutet med ens yrke. Bo-
ningshuset utgjorde samtidigt en arbetsplats och var lokaliserat efter näringsvillkoren. Bo-
staden utformades och inreddes efter vad man hade för yrke och förhållandena mellan de 
boende grundades på vad de hade för konsumtions- och produktionsroller (Lind & Ber-
genstråhle 2004). 
 
I dag är bilden en annan, boendet formas ofta av ens livsmönster och kultur. Idag är viljan 
stor att skilja på arbete och det privata. En form av sådan åtskillnad är t.ex. fritidsboendet. 
Det visar på vår vilja att ta ytterligare steg bort ifrån arbetslivet i vårt boende och privatliv. 
Ett tydligt tecken på det är avståndet mellan fritidsbostaden och arbetsplatsen, jämfört 
med den ordinarie bostaden. Den kan ligga allt mellan 5-40 mil från arbetsplatsen, om 
inte mer (Daun 1980). 

3.2 Bostadens värden 
Fundamentala värderingar ses som ett uttryck för människors totala livssituationer. Det 
kan handla om livsbakgrund, världsbilder, nuvarande levnadsförhållanden och ens syn på 
framtiden. Till de grundläggande värderingarna hör boendets värden som går starkt ihop 
med människors livssituationer. Lind och Bergenstråhle (2004) påvisar faktorer såsom 
härkomst, kulturell uppväxtmiljö, klass, genus, hälsa, arbete, ålder, ort, livsstil, och ideolo-
gi är alla exempel på omständigheter som kan påverka en persons eller en grupps värde-
ringar. 
 
Hur vi värderar vårt boende är oftast svårt att mäta, det talas ofta om bostadens omätbara 
värden. Dock så går det att dela upp de naturliga behov som vi har och därefter analysera 
boendet utefter dessa värden. Vi har i vårt boende vissa fundamentala behov som vi kan 
värdera. Lind och Bergenstråhle (2004) lyfter fram de praktiska, sociala, symboliska och 
estetiska behoven som de primära.  
 
När vi ska analysera och värdera vårt boende gör vi det utifrån familjens attribut, hur dess 
aktiviteter ser ut. Dessa varierar med hänsyn till familjens sammansättning och ålder. Pa-
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ulsson et. al. (1960) skriver att bostaden är ramen för en familjs aktiviteter. Vårt boende 
har förändrats med tiden, på vilket sätt vi nyttjar det och vad vi värdesätter i boendet. 
Daun (1980) skriver att, förr sågs byggnaden eller hemmet mest som en nödvändighet, 
den hade ett praktiskt funktionellt syfte. Medans vi idag i större omfattning formar våra 
hem bl. a. utifrån estetiska behov och önskemål. 
 
Till skillnad mot Lind och Bergenstråhle så ser Sandström (1989) istället på bostaden ut-
ifrån fyra andra värden, nämligen dess bruksvärde, bytesvärde, betydelsevärde och be-
hagsvärde. Brydsten (1994) skriver att med bruksvärde menas den nytta vi har av att an-
vända byggnaden. Bytesvärdet är det ekonomiska värdet på byggnaden som framkommer 
vid försäljning på en öppen marknad. Ju högre efterfrågan, desto högre bytesvärde. Bety-
delsevärdet kan sägas vara värdet på bostaden som statussymbol. Med bostaden visar vi 
vilken position vi har, eller vill ha i samhället. Betydelsevärdet innebär de känslor som vi 
förknippar med vår bostad. Känslor som har utspelats i bostaden som kan vara förknip-
pade med både sorg och glädje. Sorg som kanske får de boende att välja att byta bostad. 

3.2.1 Sociala värden 
Bostaden är basen i vårt vardagliga liv. Där läggs grunden till människors personlighetsut-
veckling och deras förmåga att leva ihop med andra. Lind och Bergenstråhle (2004) fram-
håller tre faktorer som är av social betydelse, det kollektiva, ideella och det psykologiska. 
Det kollektiva bottnar i vårt behov av att känna oss säkra och trygga. Medans det ideella 
handlar om att vi vill känna oss fria och jämlika. Den tredje och sista aspekten, det psyko-
logiska, handlar om vårt behov av avskildhet och uppskattning. 
 
Våra hem används i mångt och mycket till socialt bruk, ett ställe där vi samverkar och 
umgås med andra. Men framförallt är det en plats där vi kan känna trygghet och gemen-
skap. 

3.2.2 Praktiska värden 
Bostäder måste svara an till våra mest fundamentala behov, såsom näring och vila. Detta 
kallar Lind och Bergenstråhle (2004) för fysiologiska värden. Dessutom måste de vara 
utformade på ett sådant sätt så att de är handlingsrationella, dvs. att förutsättningarna 
finns för effektivt hemarbete. De ska även vara konstruerade på ett sådant sätt så att det 
går att föra ett ekonomiskt och ekologiskt leverne i hemmen. 
 
Forshed och Nylander (2003) menar att rummens proportioner och storlekar är betydel-
sefulla för hemmets tillgänglighet och funktionsduglighet. Rummen ska vara utformade 
på ett mångsidigt sätt och ska kunna fylla flera olika funktioner. 

3.2.3 Symboliska värden 
Informativa, demonstrativa och emotiva värden är alla vad Lind och Bergenstråhle (2004) 
kallar för symboliska värden. Informativa värden anspelar på uttryck som hänvisar till vad 
olika delar av boendet ska användas till. Medans demonstrativa värden är sådana som syf-
tar på den boendes ställning och status. Ett demonstrativt värde kan t.ex. vara exklusiva 
byggmaterial. Emotiva värden syftar till personliga saker, bl.a. släktklenoder, bilder, mål-
ningar, saker vi har för att minnas och associera. 
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Även bostadsmiljön har ett symboliskt värde och redogör för den boendes smak- och 
stilpreferenser (Daun 1980). 

3.2.4 Estetiska värden 
Estetiska värden i boendet är enligt Lind och Bergenstråhle (2004) hur boendets skönhet 
eller attraktivitet upplevs. Detta värde påverkas inte bara av själva bostaden utan även av 
bostadsområdet och hur det upplevs. 
 
Vad som gör en bostad vacker och ger den dess karaktär utgörs av flera beståndsdelar och 
är oftast omätbara. Lidmar (2002) nämner dessa: 
 

 Öppenhet och rymd 

 Perspektiv och utblickar 

 Dagsljus och solinfall 

 Rumslighet och omslutenhet 

 Material och färg 
 
Lidmar (2002) fortsätter med att om bostaden utformas med omsorg efter dessa faktorer, 
kommer den boende att uppfatta det som omsorg för honom eller henne själv. Brister 
man dock i dessa beståndsdelar (både i själva rumsplaneringen och i detaljutformningen) 
så kommer den boende att uppfatta det som starkt negativt. 
 
Forshed och Nylander (2003) skriver om förhållandet mellan teknik, funktion och skön-
het när det kommer till byggnaden. Enligt dem ska en bostad ha lika stora delar hållbar-
het, skönhet och bekvämlighet för att vara en bra bostad. Dessa tre kvaliteter är inget nytt 
påfund, de användes av Vitruvius som var verksam i Rom för 2000 år sedan. Att lägga ner 
tid och möda på detaljer förstärker i slutändan helhetsintrycket av bostaden.  

3.3 Bostadsområdet och grannar 
Något som i allra största grad påverkar vår uppfattning om vårt boende är dess omgiv-
ning, dvs. bostadsområdet. Förväntningar vi har innan vi flyttar till ett område bestäms 
utifrån våra referensramar såsom tidigare erfarenheter, livsmönster, kultur och framtidsvi-
sioner. Daun (1980) påträffade i sin undersökning viljan att bo i ett område som speglar 
ens egen sociala identitet. Om det finns allt för många främmande inslag från andra socia-
la världar, finns det en risk att den boende själv kan känna ett utanförskap gentemot bo-
stadsområdet. Brydsten (1994) skriver att i mindre byar och tätorter, där omgivningen är 
lättöverskådlig och där invånarna är kända inte bara till namnet, utan även deras personli-
ga historia. Oftast ses den som den optimala boendemiljön, eftersom att människorna där 
oftast känner en samhörighet med varandra och har en välgrundad social kontakt med 
varandra. 
 
Som vi redan har varit inne på så är det de boende i ett bostadsområde som har störst 
inverkan och ger det dess karaktär. Men hur påverkar då grannarna individens boende? 
Daun (1980) kom fram till att grannarna är oväsentliga, såvida de inte upplevs som stö-
rande eller tvärtom ger vänskapliga kontakter. Något som kan vara till nackdel för vän-
skapliga relationer emellan grannar är om omflyttningen är hög. Till sist nämner Daun 
(1980) att ju fler gemensamma personlighetsdrag som de boende har, desto större är san-
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nolikheten att de kommer att trivas i bostadsområdet. Relationen inom familjen och mel-
lan de boende i mindre bostadsområden är enligt Brydsten (1994) bättre jämfört med i 
stadsmiljö. Relationen är oftast djupare med en större kunskap om varandra. Dock om de 
boende inte anser att relationerna är bra eller tillräckliga, söker de boende sig vidare till 
aktiviteter och människor i andra orter. 
 
Lind och Bergenstråhle (2004) konstaterade i sin undersökning att området har vissa 
grundläggande egenskaper som efterfrågas av de boende. Sådant som efterfrågas i de bo-
endes närmiljö är bl.a. en fundamental social trygghet, ren luft, låg bullernivå, natur eller 
grönområden, samt att det ska finnas tillgång till livsmedelsbutik eller närhet till ett lokalt 
centrum. 
 
Något som Daun (1980) fann i sin undersökning var att boende värderar närheten till na-
turen och grönområden högt. Möjligheten att dra nytta och njuta av naturen ses som ett 
stort plus i ens boende. 
 
Små samhällen genererar en tillgång som ofta är undervärderad. Assadourian (2008) me-
nar på att denna tillgång är den sociala tillgången som uppstår i ett mindre samhälle. Put-
nam (2000) skriver att den sociala tillgången syftar på de kontakter som uppstår mellan 
individer, det sociala nätverket och den reciprocitet och tillit som uppkommer när de bo-
ende samverkar och umgås. Detta är vad som gör ett samhälle till ett samhälle och inte 
bara en plats där människor bor i närheten av varandra. 

3.4 Bostadsrätter 

3.4.1 Bostadsrättsföreningen 
En bostadsrättsförening (Brf) är en ekonomisk förening som är registrerad hos Patent- 
och Registreringsverket. Föreningens uppgift är att upplåta bostäder åt dess medlemmar 
på obegränsad tid (Mäklarsamfundet 2006). De lagar som reglerar en Brf återfinns i Bo-
stadsrättslagen (1991:614) och i lagen om ekonomiska föreningar (1987:667). Enligt Ha-
ger (2005) är grundförutsättningarna för att få registrera en Brf att: 
 

 Föreningen ska ha minst tre medlemmar. 

 Föreningen ska ha antagit stadgar. 

 Föreningen ska ha utsett en styrelse, samt minst en revisor. 
 
Mäklarsamfundet (2006) skriver att föreningen är en juridisk person vilket medför att den 
själv kan teckna avtal med leverantörer. Det är styrelsen som skriver under avtal eller en 
särskilt utsedd firmatecknare som företräder styrelsen. Detta får till följd att om förening-
en inte skulle betala en räkning så kan inte medlemmarna krävas på pengar, utan det är på 
föreningen som betalningsansvaret ligger. 

3.4.2 Nyttjanderätten 
Det finns stora likheter mellan bostadsrätter och hyresrätter, när det kommer till den bo-
endes nyttjande av bostaden. Hager (2005) skriver att rättigheter och skyldigheter som en 
hyresgäst har gentemot en hyresvärd, har en bostadsrättsinnehavare istället mot bostads-
rättsföreningen. En sådan skyldighet som den boende har är att betala den årsavgift som 
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styrelsen har fastslagit. Årsavgiften kan liknas vid den hyra som en hyresgäst betalar. 
Andra avgifter som bostadsrättsinnehavaren kan ha är upplåtelseavgift och insats. 
 
Den största skillnaden mot en hyresrätt är att bostadsrätten har ingen begränsning i upp-
låtelsetid. Vilket innebär att föreningen inte kan säga upp den boende. Därför behövs till 
skillnad mot hyresrätter, inga lagar om besittningsskydd. Dock om den boende begår ett 
tillräckligt stort kontraktsbrott, kan denne få sin bostadsrätt förverkad. Därför finns det i 
bostadsrättslagen (1991:614) listat vilka typer av kontraktsbrott som kan leda till ett för-
verkande. Dessa är t.ex. dröjsmål vid betalning av avgifter och uthyrning i andra hand av 
lägenheten utan styrelsens godkännande. 
 
Dessutom är bostadsrättsinnehavaren själv skyldig att stå för det inre underhållet av lä-
genheten. Hager (2005) tar upp målning och tapetsering som exempel på detta. 

3.4.3 Förvärv av bostadsrätter 
Precis som vid överlåtelse av fast egendom så förekommer det vissa formkrav för att ett 
överlåtelseavtal ska gälla. I bostadsrättslagen (1991:614) anges dessa: 
 

 Avtalet ska vara skriftligt. 

 Både köpare och säljare ska underteckna avtalet. 

 Köpeskillingen ska vara angiven. 

 Den lägenhet som överlåtelsen gäller ska anges. 
 
Om dessa krav inte uppfylls blir avtalet ogiltigt i sin helhet. Mäklarsamfundet (2006) skri-
ver att i sådant fall ska överlåtelsen återgå och säljaren ska betala tillbaka köpeskillingen. 
Dock så måste en sådan talan om ogiltigt avtal väckas inom två år från överlåtelsen. 
 
Hager (2005) anger även lagkraven om att köparen måste beviljas medlemskap i förening-
en samt att en ekonomisk plan ska vara upprättad för att en upplåtelse ska bli giltig. Den 
ekonomiska planen ska redovisa de uppgifter som är av betydelse för att en bostadsrätts-
förenings verksamhet ska kunna bedömas. 

3.5 Vad är en ekoby? 
En förändrad syn på naturen tillsammans med bl.a. förbättrad 
teknologi, bättre överlevnadsvillkor för människor och ett 
samhälle som är organiserat så att det befrämjar uppkomsten 
av stora befolkningskoncentrationer. Har skapat grundförut-
sättningarna för en överexploatering av naturresurser, som 
Frängsmyr (1984) skriver, refererad av Lindén (1994). 
 
Som en reaktion på denna slösaktiga och exploaterande livsstil 
har ekobyrörelsen växt fram. Den har som mål att skapa ett 
mänskligt, ekologiskt och ekonomiskt stabilt lokalsamhälle. 
Genom bl.a. att bygga energisnåla hus, använda miljövänliga 
energikällor (i den mån det är möjligt), ett kollektivt samarbete 
mellan de boende, avfallsåtervinning samt ett lokalt inflytande 
i boendet, skapar de boende ett ekologiskt uthålligt samhälle 
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(Nationalencyklopedin 2009). Palm Lindén (1998) betecknar en ekoby som en idé om ett 
mindre samhälle som i större utsträckning än dagens andra boendeformer, lever i harmoni 
med naturen och är mindre känsligt för störningar utifrån. Mårtensson (1992) skriver att 
ekobyar är ett boendealternativ har som strävan att utveckla ett med de ekologiska krets-
loppen kompatibelt boende. 
 
Kessler (2008) anser att en ekoby ska uppfylla dessa fem krav: 
 

1. I en ekoby ska det vara möjligt för dess invånare att vara känd av, och känna andra 
invånare. Den bosatte ska känna att han eller hon är av betydelse för samhället. 
Generellt sett går detta att uppnå med ett maximalt antal av ca 500 bosatta. 

2. Allting ska finnas tillhands i samhället för att säkerställa de boendes vardagliga be-
hov. Exempel på det kan vara så grundläggande behov som tak över huvudet och 
fritidssysselsättningar. 

3. Det ska vara en plats där människans aktiviteter inkorporeras med naturen på ett 
sådant sätt så att den inte skadas. Ekobyar ska använda sig av förnyelsebar energi, 
komposter och undvika miljöfarliga ämnen. 

4. Ekobyar ska gynna ett hälsosamt mänskligt leverne, både kroppsligt och själsligt. 

5. De ska vara ”hållbara på en obestämd framtid”. En ekoby måste vara hållbar, detta 
innebär att den inte ska behöva förlita sig på ohållbara verksamheter utifrån. Dess-
utom ska alla kunna leva i den oavsett vilken i fas i livet de boende är, gammal som 
ung. 

3.5.1 Livsstil och boendemedverkan i ekobyar 
Lindén (1994) fann i sin undersökning att i varje samhälle är värderingar och ideologier 
stöttepelare för hur samhällsorganisationen är ordnad. Både gällande förhållandet mellan 
individ och samhället, samt förhållandet mellan individ och natur. Palm Lindén (1998) 
fann att i ekobyar ställs det förväntningar på de boendes beteende, att de ska föra en mil-
jövänlig livsstil i sin vardag. Men för att de boende i en ekoby ska kunna förändra sitt lev-
nadssätt och vardagsbeteende, krävs det att individen känner tillhörighet till gruppen och 
att dennes beteende är av betydelse. 

 
Mårtensson (1992) skriver att det ofta är de 
boendes gemensamma värderingar som 
sammansvetsar gruppen. Framförallt fann 
hon att det var de boendes gemensamma 
intresse för ekologisk teknik och boende 
som enade gruppen. 
 
Dock behöver denna tillhörighet inte grunda 
sig i t.ex. gemensamma religiösa värderingar. 
Istället för att se på dem som hinder, så ses 

sådana olikheter som någonting bra. Jackson (2004) menar på att det snarare är den ge-
mensamma viljan att leva i harmoni med naturen som är det viktigaste för sammanhåll-
ningen. 
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Schylert (1993) skriver att eftersom att de boende i större utsträckning än i konventionellt 
boende, själva sköter förvaltningen av försörjningssystemen. Så måste det kollektiva arbe-
tet organiseras, som i sin tur leder till att boendemiljön påverkas av beslut gällande denna 
samverkan. 

3.5.2 Ekobyns fysiska utformning 
Mårtensson (1992) skriver att någon mall för hur en ekoby ska utformas finns inte, efter-
som en av grundidéerna bakom ekobyrörelsen är att de boende ska delta i utformningen 
och planerandet av byn. 
 
Det som alla ekobyar har gemensamt är strävan mot ett så ekologiskt boende som möjligt. 
Detta innebär att naturresurser i så stor utsträckning som möjligt ska cirkulera på ett 
lokalt plan. Det kan t.ex. handla om vatten och avlopp, kompost eller lokal odling. Ener-
gin ska i så hög grad som möjligt hämtas från förnyelsebar energi såsom vindkraftverk, 
solenergi och biobränslen (Mårtensson 1992). I byggnadsprocessen så ska inte bara hän-
syn tas till val av byggmaterial och hur lång transporten är för byggmaterialet. Enligt Berg 
(1992) ska hänsyn även tas den geografiska aspekten och naturanpassa bebyggelsen. Detta 
innebär att husen ska placeras på ett sådant vis att nytta dras av de naturliga förutsättning-
arna på platsen, t.ex. placera hus intill en skogskant som skyddar mot nordanvinden, in-
släpp av solljus från söder som naturligt värmer upp huset även på vintern. Även Mår-
tensson (1992) trycker på vikten av att ta hänsyn till klimat, läge, markval, sol och vind-
förhållanden. 
 
Hur en ekoby utformas är av stor bety-
delse för de boendes sociala interaktion 
och förflyttningar. Hur vägar, entréer 
och gårdar planeras och utformas har en 
stor inverkan på om de boende möts 
eller undgår att mötas i vardagslivet. Av 
den orsaken att bosatta i en ekoby är 
särskilt angelägna om den sociala kon-
takten och kollektivet, så bör stor vikt 
läggas vid planeringen av den fysiska 
miljön (Palm Lindén 1998). Mårtensson 
(1992) fann att om de boende under 
planerings- och byggnadsfasen av eko-
byn i stor utsträckning varit delaktiga i arbetet, blev resultatet att de boende fick en bättre 
sammanhållning i gruppen.  
 
Lindén (1994) fann i sin studie att inte bara sociala utan även fysiska dimensioner innehål-
ler både hinder och förutsättningar för ett miljömedvetet leverne, både för individen och 
för kollektivet. De sociala dimensionerna är hur befolkningsstrukturen ser ut gällande 
ålder, typ av hushåll, etnisk tillhörighet och ekonomisk styrka. De fysiska dimensionerna 
består av hur byn är utformad, hustyper, storlek på bostadsområdet och bostadens ålder. 
 
Den gemensamma utemiljöns utformning är något som enligt Schylert (1994) potentiellt 
kan skapa konflikter. Barnens behov av utrymme och lekmiljö gentemot de vuxnas bestyr 
och odlarglädje är ett exempel. 
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3.5.3 Ekobyns vardag 
Livet i en ekoby skiljer sig i mångt och mycket från det moderna samhällets kännetecken. 
Detta får till följd att det finns många potentiella konfliktfyllda situationer. Palm Lindén 
(1998) lyfter fram dessa fyra känsliga faktorer: 
 

 En övergång från ett individ- eller familjecentrerat vardagsliv till ett vardagsliv som 
också kräver samarbete och samråd inom bostadsområdet och betonar en vidare 
social gemenskap. 

 En övergång från ett tideffektivt vardagsliv till ett mer tidskrävande. 

 En övergång från ett boende med automatiserad teknik och centraliserad service 
till boende som i högre grad bygger på egen förmåga och egna insatser. 

 En övergång från ett doftlöst och från kroppsliga processer avskärmat vardagsliv 
till ett mer sensuellt och naturnära. 

 
Den sociala målsättningen som Schylert (1994) tar upp, är en effekt av den anonymitet 
som förekommer i andra vanliga boendeformer. Ekobyar är utformade för att motverka 
detta. Att alla ska känna alla, ha en rik social miljö och känna en tillhörighet till samhället 
anses ett måste för att det kollektiva arbetet som är kopplat till boendeformen ska kunna 
fungera. Schylert vänder även på detta resonemang och säger att det kollektiva arbetet är 
en förutsättning för att individen ska känna en tillhörighet till samhället. 
 
Kvarnström och Hedenblad (2006) skriver att brist på kunskap och engagemang för både 
individuella och kollektiva åtaganden, kan ha en negativ påverkan på en miljöanpassad 
livsstil. Även här trycks på vikten av att känna till-
hörighet till samhället. Förmågan att samarbeta 
med andra och att vara socialt engagerad i samhäl-
lets gemensamma skötsel och utformning, uppfat-
tas som positiva egenskaper. Mårtensson (1992) 
skriver att de boende i ekobyn måste ha kunskap 
och förståelse för hur bebyggelsen fungerar. Denna 
kunskap om konstruktionerna och de tekniska lös-
ningarna är en förutsättning för att vardagslivets 
bestyr i en ekoby ska kunna fungera, t.ex. mulltoa-
lett och kompost. 
 
Tack vare att ekobyar bl.a. har egna dagis, fritidshem och deltidsarbetsplatser (möjligheten 
att jobba hemifrån) så umgås barn och vuxna i vardagen i större utsträckning, vilket ska-
par ett socialt engagemang i det dagliga livet (Schlyter 1993). 

 
Forskare har undersökt om att bo i en ekoby 
bidrar till att de boende blir mer miljömedvetna i 
sin vardag. Svane och Wijkmark (2002) fann att 
de boende i Understenshöjden utanför Stock-
holm, t.ex. i större utsträckning utnyttjade sam-
åkning till och från arbetsplatserna. Medans bo-
ende i Ekoporten i Norrköping inte hade ändrat 
sin livsstil nämnvärt efter ett par års boende i 
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den nya bostaden. De hade helt enkelt bara anpassat sitt liv till de nya förhållandena och 
stannat vid de vanor som är förknippade med den typen av boende. 

3.5.4 Ekobyns utveckling 
Det är ett pågående att arbete att utforma den idealiska ekobyn, som idag än så länge inte 
existerar. Det är ett är nytt tankesätt som håller på att utvecklas, där lärdomar tas från 
ekobyar runt hela världen. Oavsett klimat, kulturella olikheter och skillnader i samhällena 
grundar de sig i samma huvudfråga. Nämligen den att minska människan avtryck på jor-
den (Jackson 2004). 
 
Ekobyrörelsen har sina rötter i den ”gröna vågen” som kom på 60-talet. Samtidigt som 
mycket har förändrats, lever en hel del av de ursprungliga tankegångarna kvar från den 
tiden. Bland den största förändringen som Mårtensson (1992) tar upp är den att ekobyn 
inte längre isolerar sig från staden. Till skillnad från tidigare kollektiva samhällen, så sam-
verkar de boende istället i fritt valda projekt. 
 
Schlyter (1993) fann att bland de viktigaste inslagen i första generationens ekobyar var 
energihushållning, odlingslotter, jordkällare och mulltoaletten. Det som man har lyckats 
bäst med i de först byarna är idéerna kring gemensamhetsanläggningar (ex. Tuggelite). 
 
Den andra generationens byar har i större utsträckning lyckats samarbeta och dra nytta av 
det vanliga samhället. Användningen av förnyelsebar energi, organiserad samåkning och 
ett slutet kretslopp för vattnet är exempel på vidareutvecklingen av ekobyn. Ny ekologisk 
teknik såsom datorer, telekommunikationer och bioteknik har ytterligare hjälpt utveck-
lingen av ekobyar. Palm Lindén (1998) fann i sin undersökning att det finns för lite kun-
skaper om ekologisk teknik och hur den fungerar i den boendes vardag. Detta är ett pro-
blem som inte bara gäller de boende utan även byggare, entreprenörer, designers och de 
som är med och utformar den fysiska miljön. Schlytert (1994) skriver att tack vare teknis-
ka framsteg så går det nu i större grad att experimentera och optimera de tekniska syste-
men på hela kvarter och byar. Istället för som tidigare då tester på främst enstaka hus ut-
fördes. 
 
Sevier (2008) skriver att i 
ekobyrörelsen växer det fram 
en ny kultur. En kultur som 
går i framkant och angriper de 
miljöproblem som är associe-
rade med nuvarande boende-
former. Även fast de idag är 
ganska få i antalet byar runt 
om i världen, menar Sevier 
(2008) att det är fullt möjligt 
att det levnadssätt som boen-
de i ekobyar utövar, kan visa 
sig vara den framtida norm 
som vi alla lever efter i fram-
tiden. 
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3.6 Människans beteende 
När de boende i en ekoby väl har flyttat in i sin bostad, hur kommer det sig att de väljer 
att både betala för gemensamhetsanläggningar och spendera mycket av sin tid på under-
hållet av dessa, jämfört med konventionella boendeformer? Ett potentiellt svar tror vi kan 
ligga i människans naturliga beteende. 

3.6.1 Förpliktelse- och konsekvensprincipen 
Förpliktelse- och konsekvensprincipen skriver Cialdini (2005) är ett av de starkaste skälen 
till att vi åtar oss sysslor eller köper saker som vi annars kanske inte hade gjort. Anled-
ningen till varför dessa principer styr vårt beteende så mycket som de gör, är att i vårt 
samhälle idag är konsekvens ett uppskattat personlighetsdrag. Dessutom är den viktig i 
den sociala anpassningsprocessen. Om vi har åtagit oss att utföra en uppgift så förväntas 
vi genomföra den. Gör vi det inte är risken stor att våra ord, ideal och handlingar inte 
stämmer överens och att vi då uppfattas som opålitliga och förvirrade. Medans om vi är 
konsekventa och står fast vid våra åtagande uppfattas vi som att vi besitter stor personlig 
och intellektuell styrka. Alltså är konsekvent beteende något som uppskattas av våra 
medmänniskor och anses vara ett bra personlighetsdrag. Utan ett konsekvent beteende 
vore livet besvärligt, oberäkneligt och osammanhängande (Sheldon, Ryan, Rawsthorne & 
Ilardi 1997 refererad i Cialdini 2005). 

3.6.2 Auktoritetsprincipen 
Vårt beteende och de val vi gör i livet påverkas i stora delar av personer som vi anser har 
en auktoritär ställning gentemot oss. Att lyda en auktoritet är något som vi tidigt får lära 
oss i livet, både på gott och ont. Ofta kan det vara till fördel för oss att rätta sig efter en 
sådan person, då de ofta besitter en stor mängd kunskap, visdom och makt. Av detta skäl 
har vi en tendens att följa deras riktlinjer på mekaniskt och obetänksamt sätt. Med detta 
sagt vill vi poängtera att det naturligtvis inte finns någon auktoritär person som kan säga 
till en person att flytta till en ekoby. Däremot när man väl bor i denna boendeform, är det 
möjligt att det finns personer med en auktoritär ställning. Det kan t.ex. röra sig om perso-
ner som har bott där en längre tid eller personer som har större kunskaper rörande eko-
byn. Dessa personer kan ha en större påverkan på andra (Cialdini 2005). 

3.6.3 Principen om sociala bevis 
Cialdini (2005) skriver att denna princip säger att vi ser till hur andra människor beter sig, 
för att själva kunna ta ett beslut om vad som är rätt eller fel och hur vi ska bete oss. Att på 
detta viset ta reda på vad som är ett korrekt uppförande i olika sociala situationer fungerar 
normalt sett bra. Vi kommer då i större utsträckning göra färre fel om vi tar beslut utifrån 
principen om sociala bevis. När många människor gör något på ett särskilt sätt, är det som 
regel rätt att göra så. Detta är vad som ger denna princip dess stora påverkan på oss. ”Vi 
ser ett beteende i en given situation som korrekt när vi ser andra bete sig på samma sätt.” 



23 

 

4. Empiri 

4.1 Presentation av ekobyar 
Nedan följer en kort presentation av de ekobyar som har deltagit i undersökningen. 
 

4.1.1 Solbyn 
Solbyn ligger i Dalby ca 10 km utanför Lund i Skåne. I 
byn finns det 50 bostadsrätter med olika utformning, 
från tvårummare till femrummare. Solbyn är landets 
näst äldsta ekoby efter Tuggelite i Karlstad, den invig-
des 28 maj 1988. När den invigdes var den ett föredö-
me för ett mer miljövänligt boende. Med bl.a. mulltoa-
letter, källsortering och med hus som har stora fönster 
i söderläge för att släppa in sol och värme och tjocka 
väggar med små fönster åt norr för att minimera vär-
meförlusterna. Dock så har dagens teknik hunnit ikapp 
och i mångt och mycket förbi Solbyn. Husen värms 
upp med direktverkande el, dels från ett vindkraftverk 
som byn är delägare i, men även från konventionella 
energikällor som t.ex. kärnkraft. Den stora anledningen 
till att föreningen inte har uppdaterat sitt värmesystem 
är bristen på pengar, då en sådan investering kostar ett antal miljoner kronor (Mikkelsen 
2008). 

4.1.2 Tuggelite 
Tuggelite är Sveriges äldsta ekoby och invigdes 1984. Visionen bakom projektet var att 
bygga och leva miljövänligt och resurssnålt samt att bostadsområdet skulle erbjuda goda 
kontakter mellan människor. Tuggelite ligger placerad i Skåre c:a 10 km norr om Karlstad. 

Byn består av fem huskrop-
par fördelade på 16 lägenhe-
ter och ett gemensamhets-
hus. Byggnaderna är upp-
förda med höga krav på 
täthet och extra isolering. 
Den tunga stommen i be-
tong hjälper till att fördela 
överskottsvärmen på dagen 
till natten. Friskluften till 
lägenheterna tas in från far-
stukvisten eller växthusen 
som därigenom får dubbla 
funktioner, färska grönsaker 
på sommaren och förvärmd 

ventilation på vintern. Uppvärmningen fås från en pelletspanna och från 1998 också från 
en solfångare (Tuggelite 2009). 
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4.1.3 Mjölnartorpet 
Mjölnartorpet är den andra ekobyn i Karlstad och är belägen 10 km från centrum. Byn 
var färdig för inflyttning januari 1996. Byn består av nio stycken parhus med två lägenhe-
ter i varje (18 lägenheter) samt ett allhus på 137 m². Byn har eget dricksvatten och det 
förbrukade vattnet renas i ett eget 
reningsverk. Husen värms upp med 
pellets och solenergi och den el som 
förbrukas kommer från en egen an-
del i Vindpark Vänern. Matavfallet 
komposteras av medlemmarna i byn i 
maskkomposter och sopor sorteras i 
en egen återvinningsstation. I byn 
slingrar sig en grusväg som ger en 
“Bullerbyn” känsla och är tänkt som 
bilfri. Husen och lägenheterna är byggda i naturmaterial så långt det är möjligt. Lägenhe-
terna har 1800-tals stugan som grund med en storstuga bestående av kök och vardagsrum 
i ett. Byggnadernas placering har däremot inte utnyttjat solinsläppet maximalt. Här har 
önskan om morgon och kvällssol varit starkare än energibesparningen (Mjölnartorpet 
2009). 
 

4.2 Intervjuer 
Nedan redovisas intervjuerna som har genomförts. Frågorna som har ställts används som rubrik och 
samtliga svar från de intervjuade redovisas under varje rubrik. För varje fråga följer även en kort resumé 
av respondenternas svar.  

4.2.1 Vad var det som fick er att välja att bo i en ekoby istället för en annan kon-
ventionell boendeform? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Vi har alltid varit miljöintresserade, engagerade konsumenter som har haft det som en 
”dröm” att bo i en ekoby. Där det skulle kännas bra att bo i en boendeform som är mer 
miljöriktig. Att det till slut blev just Solbyn var mer en slump. Efter några år utomlands 
sökte vi bostad i Lundområdet och visste om att det fanns en ekoby i Dalby. När vi väl 
fann en säljare som var villig att sälja till oss trots den kö som finns för att få köpa en bo-
stad i byn, (det är upp till varje bostadsrättsinnehavare vem han eller hon i slutändan säljer 
till) så tvekade vi inte utan köpte bostadsrätten ”på stående fot”. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Ett intresse för ett ekologiskt och miljövänligt boende är vad som lockade mig till att bo-
sätta mig i en ekoby. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Det började med ett tidigt miljöintresse på 70-talet när miljöfrågan började tas på allvar. 
Vi läste en artikel i en tidning om projektet Solbyn och skrev upp oss för en lägenhet. För 
vår del var det hela konceptet som lockade. Gemenskapen i det kollektiva och ett ekolo-
giskt boende nära till naturen. Därtill att låta barnen växa upp nära naturen. 
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Solbyn, Familjen Nilsson 
Efter att ha läst en artikel i tidningen om Solbyn väcktes intresset för byn. Det kändes 
som ett spännande boendealternativ. Vi bodde tidigare på landet och ville pga. att barnen 
skulle börja skolan leta oss till ett samhälle. Vi har hela tiden varit intresserade av ekologi 
och varit miljömedvetna. Vi besökte Solbyn när de höll öppet hus i samband med deras 
10-års jubileum. Efter det besöket bestämde vi oss för att vi ville bo där. Det dröjde ytter-
ligare ett par år innan vi fick en bostadsrätt i området. Det som vi ville ha, eller sökte när 
vi flyttade hit var en kombination av ett ekologiskt boende och framför allt gemenskapen. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Det börja med att jag i slutet av 70-talet kände att jag ville omforma mitt liv. Jag fann nya 
värden i livet som jag ville ta vara på. Vid den här punkten bodde jag i storstan och var 
engagerad i flera olika föreningar och fann till slut Solbyn. Eftersom jag blev intresserad 
av denna typ av boende sökte jag mig till Lund för att få fram mer information om pro-
jektet. 1987 tecknade jag en lägenhet i byn. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Vi var boende i Göteborg men på grund av byte av arbete var en flytt till Karlstad ett av 
alternativen vi hade. Det visade sig att det var en svårighet att finna en lägenhet till en 
rimlig kostnad för vår stora familj här i Karlstad. Via ett informationsmöte om att det 
skulle byggas ett nytt ekoboende i Karlstad skrev vi upp oss på en intresselista. Det var 
mera en fråga om pris och tillgång än om det ekologiska som gjorde att vi flyttade till 
Mjölnartorpet. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Efter att ha bott fyra år i en konventionell lägenhet tröttnade vi på den boende formen. 
Min vilja är att kunna bo i ett sammanhang, att kunna göra något tillsamman med andra 
och ett nära liv till våra grannar.  Det förenklar att kunna stå för sin övertygelse om att 
visa miljöhänsyn när man bor i ett ekoboende. Jag slipper försvara min åsikt när jag träffar 
grannar och andra boende som jag behöver göra i ett vanligt bostadsområde. Här på Tug-
gelite har alla den grundsynen.  
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Svaret går tillbaka till kärnkraftsmotståndet på 70-talet. Det vansinniga i att värma upp 
sina bostäder med direktverkande el. Dessa funderingar väckte tanken på att hitta en al-
ternativ uppvärmning av ett bostadsområde. Mitt tekniska kunnande har gjort att jag har 
varit drivande på området att ta fram en pelletspanna för uppvärmningen här på Tuggeli-
te. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
En kombination av den miljöhänsyn och den sociala gemenskapen som det innebär att bo 
i en ekoby. Det att leva som man lär. (respondenten jobbar med miljövetenskap på uni-
versitetet i Karlstad). 
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Tuggelite, Familjen Olsson 
Att kunna leva och bo i den gemenskap och med det miljötänk som Tuggelite represente-
rar. Vi har tidigare bott i en lägenhet i närheten av Tuggelite och trivdes väldigt bra områ-
det med närheten till naturen och Glava motionsanläggning.  
 
Resumé 
Den gemensamma nämnaren för de boende i ekobyarna förutom Mjölnartorpet, är att de 
sedan tidigare har ett intresse för ekologi och ett miljövänligt boende. 

4.2.2 Var ni med från början eller flyttade ni in i efterhand? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Vi flyttade till Solbyn för ett drygt år sedan. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Jag har varit med i planeringen ända från början av 80-talet. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Vi var med ända från början. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Nej, det var vi inte. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Ja, jag tecknade en lägenhet redan 1987. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Familjen har bott i ekobyn sedan starten 1995. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Vi har inte varit med från början utan flyttat in i efterhand. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Vi har varit med och bott här sedan starten 1984. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Vi har inte varit med från början utan flyttat in i efterhand. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Vi var inte med från starten utan flyttade hit för ett halvår sedan. 
 
Resumé 
Här skiljer sig svaren åt markant, dock så är det enligt vår önskan. Då vi i vår undersök-
ning vill ha respondenter som har bott olika lång tid i byarna. 

4.2.3 Har ni deltagit i planeringen av ekobyn? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Nej, vi har inte varit med i planeringen av ekobyn eftersom vi är nyinflyttade. 
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Solbyn, Familjen Pettersson 
Ja, jag var med ända från början av projektet i början på 80-talet. 
  
Solbyn, Familjen Svensson 
Jo det var vi, men vi kom i slutet av projektet och var med endast i slutklämmen av det. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Nej, det har vi inte. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Ja, till viss del. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Eftersom vi var med från början hade vi möjlighet att vara med i utformningen av byn. 
De flesta förslag kom ändå från arkitekten som var väldigt drivande i projektet men för-
slag från andra personer i projektet behandlades och bra idéer genomfördes. Utformning-
en av det egna boendet var vi med och planerade mera. Exempelvis förlängdes lägenheten 
för att den stora familjen skulle få plats samt att vinden inreddes.  
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Eftersom vi inte var med från starten har vi inte haft någon möjlighet att vara med i pla-
neringen av byn. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Har varit med i planeringen av byn. Framförallt har han varit med i framtagandet av den 
alternativa energikällan. Att använda pellets som uppvärmning var när byn planerades en 
ovanlig bränsleform. Vilket fick till följd att Tuggelite blev en pilotanläggning för använ-
dandet av pellets för uppvärmning av bostäder. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag har inte varit med i planeringen av Tuggelite. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Vi har inte varit med i planeringen när Tuggelite byggdes. 
 
Resumé 
Svaren varierar beroende på huruvida de har bott i byn sedan starten eller inte. De som 
har gjort det har i olika utsträckning varit med i planeringen och utformningen av respek-
tive by. 

4.2.4 Har ni bott i ekoby tidigare?  
Solbyn, Familjen Andersson 
Det är första gången som vi bor i en ekoby. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Eftersom att Solbyn var Sveriges andra ekoby så fanns det inga andra ekobyar att bosätta 
sig i på den tiden. Förutom några år på annan ort i landet så har vi varit bosatt i Solbyn 
ända sedan invigningen 1988. 
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Solbyn, Familjen Svensson 
Nej det har vi inte. Men det var till stor del pga. att det inte existerade än. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Nej, det har vi inte. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Nej, innan var jag stadsbo. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Det är första gången som vi bor i en ekoby. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Har inte bott i en ekoby tidigare. Vi bodde i en lägenhet tidigare. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Nej det har vi inte eftersom Tuggelite var först ut i Sverige med den boendeformen.   
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Har tidigare bott på Mjölnartorpet som är Karlstads andra ekoboende. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Vi har inte bott i en ekoby tidigare. 
 
Resumé 
Endast en av respondenterna har tidigare bott i ekoby. Anledningen är att ekoboende 
fortfarande är en tämligen ny boendeform. 

4.2.5 Vad är det som gör att ni känner trygghet eller otrygghet i bostadsområdet? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Det är som att vi har ”hittat hem”. I Solbyn har vi funnit en enorm trygghet och glädje i 
vårt boende. Framförallt är det den sociala kontakten med de boende i byn som skapar 
denna trygghet. De gemensamma aktiviteterna och förvaltningen av ekobyn där alla för-
väntas delta skapar ett sammanhang och ett engagemang i boendet. Att bo i byn känns 
inte påträngande på något sätt utan den nära kontakten med våra grannar som skapar en 
extra trygghet för våra barn, då alla känner alla.  
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Den stora anledningen är att vi känner alla i byn. Folk är hela tiden ute och rör på sig och 
jag är inte isolerad, utan har istället ständig kontakt med de andra boende i området. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Det är utan tvekan gemenskapen. Som den bygemenskap som fanns förr på landet där 
alla känner alla. Dessutom var jag med och startade dagiset här i byn vilket fick till följd 
att jag lärde känna alla som bodde här. Att alla hjälper varandra när någon behöver hjälp, 
om det så bara är för att låna lite mjölk. Till skillnad mot i staden så är det ingen här som 
är anonym. 
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Solbyn, Familjen Nilsson 
Eftersom området är väldigt tätt bebyggt och husen ligger nära varandra. Samt ett det i 
vårt tycke är en lagom stor förening, bidrar till känslan av trygghet och tillhörighet. Vi har 
ju inte heller några egna trädgårdar, utan så fort en granne går ut så ser vi dem. Man är 
aldrig riktigt ensam.  
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Området är planerat så att husen ligger tätt intill varandra, vilket skapar en tät kontakt 
mellan de boende. Även våra arbetsgrupper bidrar till tryggheten, eftersom att alla lär 
känna alla genom dessa. Kärnan i byn är byhuset (gemensamhetslokalen), där alla möts. 
Naturligtvis är det en trygghet att de som har bott är sen begynnelsen är kvar. Men även 
de nyinflyttade som kommer hit söker den här formen av social gemenskap som finns här 
och bidrar även de då till denna trygghet. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
För oss var tryggheten för barnen en viktig faktor. Att vi kunde släppa ut en tvååring 
utanför staketet utan att det fanns någon risk att den skulle skada sig. Det finns inget för-
bud mot bilkörning i byn men farten är nedsatt till tio kilometer i timmen. Ett problem 
var att hantverkare och postbilen många gånger inte höll hastigheten i byn. Det blev bätt-
re när brevlådor sattes upp vid den gemensamma parkeringen utanför boendeområdet. 
En otrygghet kan tänkas vara att eftersom byggnaderna är byggda av trämaterial finns det 
en risk att en pyroman skulle bränna ner byn. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Vetskapen att mina grannar är mina vänner och att vi bor nära inpå varandra. Att det inte 
förekommer någon biltrafik på området. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Jag tycker att det beror på vilken fas i livet man är. När barnen var små var säkerheten för 
dem viktig. Efter en olycka för ett antal år sedan blev trygghet för mig att jag kunde få 
hjälp av de boende i området. De boende är inte anonyma i Tuggelite. Jag kan inte känna 
någon otrygghet i vårt boende. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag känner ingen otrygghet i området vilket innebär att jag inte alltid känner att behov av 
att låsa dörren när jag befinner mig inom området. Det är en trygghet att det alltid finns 
människor i närheten om jag skulle behöva hjälp. Det är säkert för barn i och med att det 
inte förekommer någon biltrafik på området. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag tycker att vetskapen om att jag har grannar omkring mig skapar en känsla av trygghet. 
 
Resumé 
Tryggheten som de boende känner, kommer främst från den sociala kontakten och ge-
menskap som existerar inom byarna. 
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4.2.6 Vad är det som gör att sammanhållningen och gemenskapen är bra eller då-
lig i området? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Tack vare att byns förvaltning sköts av de boende genom olika intressegrupper så har de 
boende lyckats skapa ett engagemang som sträcker sig förbi förvaltningen. De boende i 
byn förväntas att på något sätt delta i en eller flera av dessa grupper. Dessa grupper kan 
vara bastu, mark, odling, träd- och buskbeskärning, mulltoalett, tvättstuga och odling. 
Man väljer vad som intresserar en eller något man vill lära sig mer om. Beskärningsgrup-
pen har t.ex. varit iväg till Alnarps lantbruksuniversitet och gått kurser i beskärning. Dess-
utom anordnar festkommittén bl.a. pubkvällar där de boende umgås. Vill någon bosatt 
inte vara med i några av de här grupperna, utan vill ha ett vanligt boende där de ägnar sig 
åt sitt, så är inte det något problem. Ingen är på något sätt tvingad att delta. Det är knappt 
några konflikter om arbetsuppgifterna, förmodligen på grund av att alla deltar på ett eller 
annat sätt. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Eftersom att alla hjälper till med förvaltningen av byn så blir det att vi umgås. Dessutom 
anordnas aktiviteter regelbundet som de flesta är med och deltar i. Därtill så har de som 
bor i byn en gemensam grundfilosofi som leder till en större gemenskap. Trots att alla har 
olika bakgrund, yrken och ålderskillnaden mellan hushållen. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
I den här typen av boende ingår det att de bosatta är aktiva i sitt boende. Hur aktiv man är 
varierar naturligtvis med tiden och det är heller inget tvång. Genom våra intressegrupper 
väljer de boende vilken del av förvaltningen de vill delta i. Sen även genom de aktiviteter 
som vi anordnar som t.ex. pubkvällar, filmkvällar, våffelbak och andra festligheter som är 
mycket uppskattade. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
De intressegrupper som vi har engagerar de boende. Vi drogs in i det här på en gång vi 
flyttade hit och den mängden av sysslor som finns, gör att nyinflyttade dras med in i 
sammanhållningen. Sen har vi även stormöten en gång i månaden där vi träffas och disku-
terar olika frågor. Gemensamhetslokalen bidrar även den, att vi kan umgås och träffas 
privat på kvällarna. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Gemenskapen är bra tack vare att alla känner alla. Stormötena vi har gör att folk engage-
ras och blir delaktiga. Även arbetsgrupperna, de aktiviteter som anordnas och våra fester 
som vi har vid jul, nyår och midsommar bidrar självfallet till att sammanhållningen är bra. 
Sen har vi även fadderskapet för de nyinflyttade. Vilket innebär att de nya har någon att 
ställa frågor till, någon som lär de att leva ”Solbylivet” och som även gör att de nya blir 
sedda och uppmärksammade. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
En kombination av att vi har arbetsgrupper, föreningsstämmor och gemensam ba-
stu/tvättstuga gör att vi lär känna andra boende. Att det som barn har varit bra att växa 
upp i byn och att mobbning inte har förekommit. Omsättningen på boende är låg vilket 
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har bidragit till att medlemmarna har bott länge i byn. Tanken var ändå från början att 
Mjölnartorpet inte skulle skilja sig så mycket från ett konventionellt boende 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
De som flyttar in i en ekoby vill ha den sociala gemenskapen det boendet medför och 
slippa leva det anonyma liv som traditionella boendeformer normalt sett innebär. Att alla i 
området är indelade i ett arbetslag skapar också en sammanhållning. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Att föreningens medlemmar sköter området själva och därigenom tvingas att umgås och 
prata med varandra. Att vi tillsammans planerar och genomför fester skapar en bra ge-
menskap mellan oss boende. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Det ligger i historien att de människor som bosätter sig i kollektiv skapar en stark sam-
manhållning och stor gemenskap. Det blir som den sammanhållningen som bildades vid 
tiden för motståndet mot kärnkraften på 70-talet. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag kan känna att det finns en ”Tuggeliteanda” i området vilket innebär att vi närvarar i en 
ökad utsträckning på familjeevenemang av typen student, dop och begravningar vilket i 
sin tur skapar en stark sammanhållning och bra gemenskap. 
 
Resumé 
De gemensamma arbetsgrupperna, olika sociala evenemang och på grund av att de boen-
de känner varandra är samtliga anledningar som de bosatta lyfter fram som orsaker till att 
sammanhållningen och gemenskapen är bra. 

4.2.7 Vad är det som gör att ni trivs eller inte trivs med era grannar? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Tack vare att vi känner alla och umgås med dem ofta så har det skapats bra och starka 
relationer. Intressegrupperna är en stor anledning till varför stämningen är bra och natur-
ligtvis de gemensamma aktiviteterna som vi har här. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Att vi alla delar ett gemensamt intresse, att leva på ett sätt som är mer miljömedvetet nära 
varandra. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Eftersom vi som sagt gör mycket tillsammans så lär vi känna de som bor här. Det anser 
jag leder till en bättre samvaro och en större tillhörighet som i sin tur då skapar trivseln i 
byn. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Vi känner alla som bor här och vi umgås med varandra. Framförallt har vi kul tillsam-
mans. 
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Solbyn, Familjen Eriksson 
Den sammanhållning som finns här och att vi som bor här känner varandra är en stor 
anledning till sammanhållningen. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag ser ingen skillnad mot grannar i ett konventionellt boende. Vi lever inte i Bullerbyn 
skriven av Astrid Lindgren, det skulle vara en utopi att påstå. Blir det personmotsättningar 
går det oftast ut över en sak eller handling istället. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag tror att det har att göra med att vi boende har samma inställning till varandra och att 
det finns en öppenhet mot varandra. Olika aktivitetsgrupper har bildats som exempel 
matgruppen, där vi samlas hemma hos någon och lagar mat tillsammans. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Vi har på Tuggelite ett okomplicerat sätt att leva tätt inpå varandra, vilket för utomståen-
de kan verka vara ett ”brott mot gängse etikett”. Jag tycker istället att det leder till en bra 
relation till mina grannar. Att som vi dela uteplats med grannen och därigenom tvingas 
samsas om användandet skapar starka band med våra grannar. Att man därigenom i högre 
grad visar hänsyn till sina grannar. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag tror att den positiva inställningen vi har till varandra skapar trivsel bland andra gran-
nar. Grundinställningen att vi ska värna miljön och den sociala gemenskapen skapar 
mindre friktioner i byn. Det har skapats mötesplatser på området vilket har lett till att vi 
stannar upp och säger hej till varandra. Likaså respekteras det om någon säger nej och inte 
vill. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag tycker att de boende i området är väldigt öppna och välvilligt inställda mot varandra 
vilket i sin tur leder till en god grannsämja. Ingen i området upplevs som tillgjord. 
 
Resumé 
Även här lyfts arbetsgrupper och sociala evenemang fram av de boende. Men även en 
grundläggande öppenhet och välvilja gentemot sina grannar är något som framhävs. 

4.2.8 Känner ni att ni är med i planeringen av ekobyns framtid och utformning, om 
inte varför? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Även här har intressegrupperna en stor positiv påverkan. Är man aktiv i förvaltningen så 
är man med och påverkar byns framtid. Så vi känner att vi i allra högsta grad är med i 
ekobyns framtid. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Ja, pga. att jag går på våra månatliga planeringsmöten när jag kan. Där diskuteras ändring-
ar som kan behöva göras. 
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Solbyn, Familjen Svensson 
Ja, men det har gått i vågor. Jag har deltagit i den mån som jag har kunnat och haft tid. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Absolut. Vid stormötena så diskuteras och dryftas allt gällande byns framtid och utform-
ning. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Det tycker jag. Dels genom olika styrelseuppdrag, arbetsgrupperna och föräldrakooperati-
vet. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag tycker absolut att det finns en möjlighet att påverka utvecklingen av byn. Genom att 
lämna in förslag till föreningsstämman kan förslag förverkligas. Det finns en tendens att 
förslagen överadministreras och fastnar i byråkratin. En orsak kan vara att det i byn finns 
många akademiker och få hantverkare, att vi då på mötena mer diskuterar hur det skrivna 
ska utformas mer än hur själva förslaget skall genomföras. Inträde i vindkraftsprojektet på 
Gässlingegrundet är ett exempel på byns utveckling. Respondenten vidhåller att det 
ekologiska ”tänket” ska finnas med i den framtida planeringen och utformningen av 
Mjölnartorpet. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag känner verkligen att jag är med i planeringen av ekobyns framtid. Dels genom stormö-
ten som hålls var sjätte vecka men också genom ett årligt ideologiskt möte där byns fram-
tid diskuteras. Beslutsprocessen har tidigare varit lång men har på senare tid blivit kortare. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Jag tycker i allra högsta grad att vi är med i planeringen av ekobyns framtid. I bostads-
rättsföreningen sker beslut genom demokratiska beslutsprocesser. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag känner att jag är delaktig i byns utformning genom det årliga ideologmötet men även 
genom de återkommande stormötena vi har. Det finns en möjlighet att få igenom egna 
förslag på dessa möten. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag känner att vi är delaktig i byns framtid och utformning. Mannen i familjen är ordfö-
rande i bostadsrättsföreningen och vi deltar i de arbetslag som finns på området.  
 
Resumé 
Samtliga av de boende upplever att de är med i byns framtid och utformning. Tack vare 
regelbundna möten och ett aktivt deltagande i arbetsgrupperna. 

4.2.9 Vad är det som gör att boendesamverkan fungerar eller ej fungerar i bostads-
området? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Tack vare att det är helt frivilligt att delta och att om någon inte kan utföra sin uppgift en 
given arbetsdag så kan den personen genomföra den vid ett senare tillfälle. Intressegrup-
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perna eller arbetsgrupperna som de också kallas, är en stark bidragande orsak att sam-
manhållningen är så pass bra. Även att vi boende har gemensam syn på tillvaron och sitt 
boende förhöjer trivseln och sammanhållningen och att vi delar uppfattningen om att ha 
ett stort miljötänk i sitt boende och vardagliga liv. Visst finns det konflikter eftersom att 
alla är individer, men de löses ofta med lätthet. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Att vi träffas och har ständig kontakt med varandra. Även att vi själva väljer vilken del av 
förvaltningen vi vill hjälpa till med är något som är positivt för boendesamverkan. Det är 
vissa som inte deltar men eftersom att det inte är något tvång att vara med och de saker 
som behöver göras blir gjorda, är det inget som leder till några konflikter. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Av den orsaken som jag redan har nämnt med intressegrupperna och att det inte är något 
som helst tvång att delta i arbetet. Deltagandet är helt efter sina egna villkor och finns inte 
tillräckligt med tid en period då är man helt enkelt inte lika delaktig. 
  
Solbyn, Familjen Nilsson 
På grund av att alla engageras i intressegrupperna som vi har och att vi själva väljer vilken 
del av förvaltningen som vi vill hjälpa till med. Sen är det som sagt en typ av boende där 
bosatta blir engagerad bara genom att bo. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Dels pga. av de stormötena som vi har men även tack vare arbetsgrupperna. Det finns ju 
de som av en eller annan anledning inte väljer att vara särskilt aktiva i förvaltningen och 
inte ser på den sociala samvaron som ett värde i boendet. Men de brukar oftast sållas ut, 
de upptäcker att den här boendeformen inte är något för dem. Dock så måste jag säga att 
det är ett väldigt engagemang från de boende här på området. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Vi har väl fungerade arbetsgrupper som sköter pannan, sopor, sortering, avlopp och vat-
tendammen. Jag kan uttrycka det som att vetskapen finns att det ”ingår i konceptet” att 
boende samverkan finns i byn. Även här finns en risk för byråkratiskt hantering i grup-
perna. Exempelvis behandlade vi hur vi skulle göra med en grop i den gemensamma vä-
gen. En person tyckte att det bara var att ta en spade och fylla i lite grus i gropen och att 
det inte skulle behöva genomföras efter beslut i gruppen.  
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag menar på att vi bland boende blir lyssnade på och respekteras för de vi är. 
  
Tuggelite, Familjen Johansson 
Jag tycker att boendesamverkan fungerar genom att vi känner varandra väl och att vi löser 
eventuella problem tillsammans. Sen underlättar det att föreningen har en god ekonomi 
vilket resulterar i att kostnader inte ger upphov till konflikter. 
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Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Genom det att vi nu förvaltar den stora arbetsinsats som lade grunden för Tuggelite. Vi 
har därigenom ett gemensamt ansvar vilket binder oss samman som grupp. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Boendesamverkan fungerar genom det att inga arbetsuppgifter är för svåra att genomföra 
och att inga pekpinnar delas ut. Vi har därigenom en ”frihet under ansvar” att utföra sitt 
arbete på sitt sätt. Det finns en acceptans bland oss att vi ibland inte kan delta i en arbets-
uppgift för att vi har något annat att göra. 
 
Resumé 
En gemensam syn på sitt boende samt att de delar en gemensam grundfilosofi om ett mil-
jövänligt boende främjar boendesamverkan i byarna. Alla engageras och deltar i olika ar-
betsgrupper som ansvarar för förvaltningen av respektive by. 

4.2.10 Hur ofta ägnar ni er åt byns gemensamma arbetsuppgifter och aktiviteter? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Uppskattningsvis lägger vi två till tre timmar i månaden på de gemensamma arbetsuppgif-
terna. Vissa månader kanske det krävs att vi lägger ner lite mer tid och andra kan det vara 
mindre.  
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Intressegrupperna är planerade så att arbetsbördan ska vara så liten som möjligt. Detta 
gör i sin tur att om man kan och har tid så kan man vara med i fler. Men trots det så läg-
ger jag inte ner mer än ett par timmar i månaden på den biten. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Det varierar från månad till månad, men det handlar inte om mer än fem till sex timmar. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Det är någonting i princip varje helg, men det varierar också med hur mycket man har 
åtagit sig att göra. Det är något som vi styr väldigt mycket själva. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Det är svårt att säga, kanske fem procent av min tid här, men det tycker jag låter mycket. 
Det har varierat med åren beroende på om jag har varit med i styrelsen eller ej och hur 
många av arbetsgrupperna som jag har varit delaktig i. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Vi deltar i fyra gemensamma arbetsdagar om året, två på våren och två på hösten samt 
föreningsstämman. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag deltar på de arbetsdagar och möten som förekommer på området. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Familjen deltar på de fyra arbetshelgerna som byn har. Två är på våren och två är på hös-
ten.  
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Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag deltar bland annat i de fyra arbetshelgerna som arrangeras. Deltar i de husmöten som 
hålls en gång i månaden. Alla på området är med i ett arbetslag som sträcker sig en vecka 
och har till uppgift att sköta olika sysslor på området. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Någon i familjen deltar varje vecka i någon av byns aktiviteter. 
 
Resumé 
Beroende på hur byarna organiserar sina arbetsgrupper, samt huruvida i vilken utsträck-
ning som de boende förväntas delta i förvaltningen, skiljer sig arbetsbördan åt mellan de 
bosatta. Arbetsbördan kan även variera med tiden. 

4.2.11 Finns det tillräckligt med tid över för ert egna privatliv? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Vi har gott om tid över till vårt privatliv, det gemensamma arbetet inkräktar inte på vår 
egen tid. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Ja, det finns gott om tid över för mitt privatliv. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Absolut, det finns mer än tillräckligt. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Visst finns det tid över till vårt eget privatliv. Med den här typen av boende får bosatta 
räkna med att engagera sig i själva boendet. Och känner man att det inte är något som 
passar en så bör man nog fundera om det är rätt typ av boende för en. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Helt klart, visst har jag det. Men hur mycket beror på vad jag är engagerad i för tillfället.  
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Utan att fundera är svaret ja. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag har mycket eget privatliv. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Absolut, det har vi. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Absolut ja utan att behöva fundera. Det är upp till en själv att sätta gränser. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Det finns gott om tid till eget privatliv. 
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Resumé 
Samtliga intervjuade anser att det finns gott om tid över till deras egna privatliv. 

4.2.12 Hur kommer det sig att ni är villiga att lägga både tid och pengar på 
gemensamhetsutrymmen och det kollektiva arbetet som det medför att bo i en 
ekoby? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Att bo på detta sätt ger så mycket tillbaka, det är en ovärderlig gemenskap i byn. Bland-
ning av gamla och unga, familjer med och utan barn har gjort att det är ett generationsbo-
ende. Där alla delar en gemensam grundidé. Att komma bort en stund från dagens sam-
hälle där allt ska gå så fort som möjligt är också en stark bidragande orsak. Jämför vi med 
en annan by i trakten som inte har hand om förvaltningen av sin egen by. Där har inte 
samma sociala gemenskap skapats, vilket får till följd att det inte finns något sammanhang 
i boendet. Den sociala biten är det som gör att vi är villiga att lägga både tid och pengar 
på gemensamhetsutrymmen och det kollektiva arbetet. Det finns inte någon påträngande 
känsla i byn med anledning av att just den stämning och gemenskap som Solbyn har lyck-
ats skapa. Det är roligt att bo där och roligt att vara med. Det är i deras mening det som 
byn har lyckats bäst med, gemenskapen. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Det handlar till stor del om min läggning. Jag är ingen utpräglad individualist utan jag har 
alltid varit intresserad av samverkan och ett miljövänligt boende. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Anledningen är att vi får så mycket tillbaks. Gemenskapen och den sociala samvaron som 
finns i byn är ovärderlig. Samtidigt så leder det till en trygghet på orten som även den inte 
går att sätta ett pris på.  
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Det ger så mycket mervärden att bo här. Det finns väldigt många trevliga människor som 
vi tycker om att umgås med. Vi har helt enkelt kul och trevligt tillsammans och inte bara 
då inom intressegrupperna utan även privat. Den gemenskapen som finns här gör det värt 
att lägga ner de timmarna som behövs på förvaltningen av Solbyn. Vi får så mycket till-
baks av våra grannar, behöver vi hjälp med något är det bara att be om det på ett väldigt 
otvunget sätt. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Jag är den typen av person som har behov av mänsklig gemenskap. För att jag ska må bra 
måste jag ha kontakt med min omgivning där jag bor. Jag är en oerhört engagerad person 
som trivs med att umgås med folk. För min del är det inte det materiella här i livet som är 
viktigt, utan det är gemenskapen som jag värdesätter. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag tyckte att det fanns en inbyggd förutfattad mening i frågan. Den förutfattade mening-
en består i att det skulle vara en merkostnad eller innebära ett extra arbete i och med att 
välja den ekologiska boendeformen. Jag tyckte att vi genom denna boende form erhåller 
”plustid”, (vilket respondenten inte utvecklar). Det blir därigenom billigare på grund att vi 
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själva utför en del sysslor på området. Det skiljer sig annars inte så mycket från ett kon-
ventionellt boende. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag ser det inte som något konstigt att lägga tid på det kollektiva arbetet utan det faller väl 
in med den livsinställning som jag har. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Vi lägger inga extra pengar genom att bo här vi sparar däremot pengar genom att själv 
utföra de sysslor som andra boendeföreningar köper in. Den extratid som det innebär är 
försumbar i det stora hela. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Jag tycket att det är den solidariska tanken som gör att vi lägger lite extra tid att utföra 
vissa sysslor men det finns även en ekonomisk aspekt bakom mitt engagemang.  
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag tror att det är något som man räknar med när man flyttar in i byn. Vi var nog medvet-
na om hur mycket extra arbete det innebar att sköta underhållet i byn när vi flyttade hit 
för sex månader sedan. 
 
Resumé 
Att lägga sin egen tid och pengar på det kollektiva är något som de boende är införstådda 
med redan från början när de flyttar in. I deras mening ger den arbetsinsatsen som de bi-
står med, mervärden i form av bl.a. en ovärderlig gemenskap samt en trygghet i det sam-
hället som de tillhör. 

4.2.13 Vad är den största fördelen med att bo i byn? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Det finns inte enbart en fördel, utan snarare en blandning. Dock för vår del är den största 
anledningen att det börjar komma in fler barnfamiljer. Vilket innebär en trygghet i att 
barnen leker i området, de springer helt enkelt hem till varandra. Det finns inget behov av 
att skjutsa barnen någonstans till andra lekkamrater. Dessutom är närheten till naturen ett 
stort plus. Gemenskapen är självfallet en stor fördel. För vår del är det en glädje att kom-
ma hem från jobbet. Det är helt enkelt lätt att bo i Solbyn. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Att känna alla som bor runt omkring och att alla vi som bor här har grundidén att vi ska 
leva mer miljömedvetet. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Det är gemenskapen och tryggheten här i byn. Samtidigt så har naturligtvis kretsloppstän-
kandet en stor inverkan också. Eftersom att det har gått 20 år sedan byn byggdes så är det 
mycket som skulle behöva göras och uppdateras. Men det handlar om stora summor 
pengar. Men det till trots så finns fortfarande en grundidé om att leva närmare naturen 
kvar. Den miljömedvetenheten är något som jag uppskattar väldigt mycket. 
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Solbyn, Familjen Nilsson 
Utan tvekan gemenskapen som finns här i Solbyn. Det är något utöver det vanliga och är 
helt klart den absolut största fördelen med att bo här. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Den sociala samvaro vi har här och gemenskapen. Alla känner alla och var och en av de 
boende har ett värde för byn. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag tycker att det finns en allmän hög trivselfaktor i byn. Jag har även upplevt att barnen 
varit förvånansvärt lite sjuka sedan vi flyttade hit, något som jag dock inte har någon för-
klaring till.  Jag tycker även om närheten till naturen och möjligheten att ge sig ut att 
springa utan att först ta bilen till ett motionsspår. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag tycker att den sociala biten är den bästa men även det att slippa tala om för alla runt 
omkring som jag möter om mitt miljöengagemang för det finns naturligt här på Tuggelite.  
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Jag tycker den sociala gemenskapen är det bästa men även att vara ett föredöme för andra 
känns positivt. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Det ekologiska konceptet ihop kollektivet samt närheten till naturen är det bästa med att 
bo här på området. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag tycker att närheten till skogen och dagis är det bästa med Tuggelite. Men även att det 
är lätt att bo här och komma överens med andra boende. 
 
Resumé 
Gemenskapen och tryggheten i samhällena samt den sociala samvaro som de boende har 
med varandra ses som den största fördelen för de bosatta i byarna. Även det ekologiska 
konceptet ses som en fördel. 

4.2.14 Vad saknar ni i ert boende, vad skulle ni vilja förändra? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Visst finns det ett kretsloppstänk i grunden, men med tanke på att ekobyn nu har blivit 
över 20 år gammal så känns det som att samhället har kommit ikapp i fråga om ett ekolo-
giskt boende. Husen värms fortfarande med direktverkande el vilket vi gärna skulle vilja 
se en ändring av. Visserligen är byn delägare i ett vindkraftverk, men vi köper även ”van-
lig” energi som kommer från t.ex. kärnkraft. Tyvärr skulle en sådan ändring innebära sto-
ra kostnader som föreningen i dagsläget ej har råd med. 
 

Solbyn, Familjen Pettersson 
Sett ur ett rent fysiskt perspektiv av huset så skulle jag nog vilja inreda vinden och på så 
sätt även få utsikt. Något som jag inte har här på bottenplan. Annars är det väl inget kon-
kret direkt som jag skulle vilja förändra. 
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Solbyn, Familjen Svensson 
Jag önskar att det kunde utvecklas ett alternativ till dagens mulltoaletter. De är tungarbe-
tade, så en utveckling av avfallshanteringen skulle jag vilja se. 
 

Solbyn, Familjen Nilsson 
Nej, egentligen inte. Visst börjar det bli lite slitet och viss renovering skulle behöva göras 
lite här och var, men det finns inget som vi direkt saknar i vårt boende. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Nej, det finns det inte. Jag har redan bytt ut min mulltoalett som faktiskt inte är någon 
riktigt bra lösning på avfallsproblemet. Det är alldeles för tungjobbat att tömma de och 
jag kan inte tänka mig att några av de äldre här i byn har sina kvar heller. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag skulle vilja mura upp en eldstad på altanen med möjlighet att baka bröd i. Att avlägsna 
innertaket för att därigenom uppnå högre takhöjd men det blir på bekostnad av att rum-
men på vinden försvinner. Frun har önskemål att anlägga stenplattor på utsidan att ställa 
trädgårdsmöblerna på. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Lägenheten är lite mörk på grund av de små fönstren och de överliggare som sitter ovan-
för fönstren för att hålla borta värmen på sommaren. Annars är jag nöjd med min bostad 
och skulle inte vilja ändra på något. 
  
Tuggelite, Familjen Johansson 
Jag saknar ingenting i sin bostad för närvarande. I och med att vi har låtit bygga om och 
till en hel del i bostaden för att den ska fungera bekvämt för min som funktionshindrad 
har saker som saknades innan byggds till.   
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Att bygga ut växthuset men i själva bostaden saknas inget. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Vi saknar en öppen spis att elda i. När huset byggdes förbereddes bostaden för att det 
skulle vara möjligt att montera en öppen spis i efterhand 
 
Resumé 
Attribut som de boende vill ändra på i sin bostad varierar med respektive hushålls önske-
mål och behov. Anmärkningsvärt är att ett hushåll i Solbyn efterfrågar en modernisering 
av byn i stort, då dagens teknik har kommit ifatt och förbi t.ex. de energikällorna som de 
använder sig av idag. 
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4.2.15 Vad är det som gör att ni trivs eller inte trivs med er nuvarande bostad? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Det är för vår del närheten till naturen och det faktumet att vi kan låta barnen leka på om-
rådet, det finns även en simbassäng nära tillhands. Det är ett enkelt boende här i byn, med 
en härlig gemenskap. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Möjligheten att vistas utomhus på min glasveranda och uteplats. Att jag har en liten träd-
gård att gå och pyssla med är också något jag uppskattar. Att kunna vara ute så mycket 
som möjligt är det största pluset för mig. 
 
Solbyn, Familjen Svensson 
Dels så är det naturligtvis gemenskapen som finns här, men ser vi till bostaden så är det 
att den är miljövänlig och energisnål. Växthuset som vi har tillgång till är för min egen del 
också en stor orsak till att jag trivs här. Möjligheten till att få odla själv är något som jag 
uppskattar, eller bara det att gå ut och koppla av och njuta av värmen som finns i växthu-
set tycker jag är skönt. Närheten till naturen är också en betydande faktor. Det som jag 
skulle vilja förändra är mulltoaletterna som är alldeles för tungjobbade. Så en utveckling 
av det skulle jag vilja se. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Det är för att vara så pass stor bostad som det ändå är så är den väldigt energisnål. Dess-
utom är det ljust och trevligt invändigt, alla fall i söderläge där vi har mycket ljusinsläpp. 
Åt norr så är det mörkare, men det är bara för huset är konstruerat på det sättet för att 
vara så energisnålt som möjligt. Sen är växthuset ett stort plus. Det blir så varmt där inne 
så att vi kan börja odla tidigt på året och gå ut och njuta av värmen däri. 
 
Solbyn, Familjen Eriksson 
Jag bor i dag i en tvårummare, vilket innebär att det blir s.k. compact living. Men det trivs 
jag alldeles utmärkt med. För min del är det fortfarande gemenskapen och tryggheten för 
mig och mitt barn som är den stora anledningen till varför jag trivs så bra som jag gör. De 
som bor här sätter värde på oss som människor och vi sätter värde på dem. 
 
Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Främst är det känslomässiga aspekter som att de själva har målat väggarna med miljövän-
lig äggoljetempera. Men även praktiska detaljer som att de har byggt till en inglasad altan 
och en lekstuga till barnen.  
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Att bostaden är rejält byggd och inget fuskbygge. Att naturliga material har använts i möj-
ligaste mån som tillexempel att flytspackel inte har använts på golven.  
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Respondenten trivs med den sociala gemenskapen. Det lyser igenom att han är väldigt 
stolt över det som de boende har skapat på Tuggelite, en lagom vägning av social gemen-
skap och ett stort miljöhänsyn.  
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Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Det kollektiva boendet och närheten till naturen. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Den öppna planlösningen ger rymd i sitt boende. Eftersom familjen har två barn är det 
praktiskt med två badrum, en på varje våning. Det är trevligt med mycket trämaterial i 
bostaden. 
 
Resumé 
Praktiska och känslomässiga egenskaper i bostäderna anger de boende som skäl till varför 
de trivs med sin bostad. Samtidigt framhålls gemenskapen och tryggheten i bostadsområ-
det som en stor anledning till den höga trivseln i byarna. 

4.2.16 Skulle ni flytta in i samma bostad/boendeform idag? 
Solbyn, Familjen Andersson 
Ja, det skulle vi göra. 
 
Solbyn, Familjen Pettersson 
Absolut, visst skulle jag det. Skulle jag av någon anledning bli tvungen att flytta från Sol-
byn, så skulle jag söka mig till ett ekoboende igen. 
 

Solbyn, Familjen Svensson 
Det skulle jag definitivt göra. 
 
Solbyn, Familjen Nilsson 
Ja, det skulle vi göra utan tvekan. 
 

Solbyn, Familjen Eriksson 
Ja, absolut det skulle jag. 
 

Mjölnartorpet, Familjen Jansson 
Jag skulle flytta in i samma bostad/boendeform igen om vi bortser från faktorer som ar-
bete och tillgång på bostäder. 
 
Tuggelite, Familjen Persson 
Jag skulle flytta in i samma boende igen. 
 
Tuggelite, Familjen Johansson 
Ingen tvekan att vi skulle göra det. 
 
Tuggelite, Familjen Oscarsson 
Ja utan tvekan skulle vi bosätta oss i samma boende igen. 
 
Tuggelite, Familjen Olsson 
Jag skulle bosätta mig i samma boende igen. 
 
Resumé 
Samtliga av de boende skulle göra samma val idag och flytta in i samma boendeform igen. 
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5. Analys och resultat 
I detta kapitel redovisas resultaten av våra intervjuer. Vi kommer att analysera detta genom att koppla 
samman referensramen med empirin. Vi väljer även att redovisa resultatet av intervjun med respondenten 
från Mjölnartorpet. Dock så kommer inte några slutsatser att dras från denna intervju då vi anser att 
endast en respondent ger ett för bristfälligt underlag. 

5.1 Boendevärden 
Som vi tidigare har behandlat så varierar de boendes åsikter om vad som är viktigast för 
dem i sin boendeform. Ser vi på problemet utifrån Lind och Bergenstråhles (2004) syn-
vinkel så berör dessa åsikter främst de sociala, praktiska, symboliska och estetiska aspek-
terna. 

5.1.1 Solbyn 
Teknologins utveckling har kommit ifatt och förbi Solbyn utanför Lund, vilket har fått till 
följd att det i större utsträckning är den sociala faktorn som framhävs. Dock så poängterar 
de boende att själva grundidén om att leva på ett ekologiskt hållbart sätt fortfarande är av 
stor betydelse. Hade de inte varit för föreningens brist på pengar så hade de utvecklat t.ex. 
husens uppvärmning som idag bl.a. består av direktverkande el. En bättre lösning på han-
teringen av avfall är också något som är önskat. Då dagens mulltoaletter är jobbiga och 
besvärliga att tömma. Flera av de boende i byn har redan bytt ut sina mulltoaletter mot 
snålspolande vattenklosetter. 
 
De som har valt att bosätta sig i 
Solbyn, har sen tidigare redan ett 
intresse för miljön och ett kollek-
tivt samhälle. Oavsett om det rör 
sig om nyinflyttade eller de som 
har varit med från begynnelsen. 
 
Den gemenskap som ligger till 
grund för den trygghet som de 
boende i Solbyn känner. Är hörn-
stenen i deras samhälle. Trygghe-
ten i att känna och veta vilka ens 
grannar är något som samtliga av 
de intervjuade lyfter fram som en 
central del av deras boende. Att de hela tiden har kontakt med sina grannar och att de 
delar en gemensam idé om att leva på ett så miljömedvetet sätt som möjligt, skapar en 
känsla av tillhörighet hos de bosatta i byn. 
 
Intressegrupperna som sköter förvaltningen av byn och anordnar fester och aktiviteter, är 
dels ett sätt att få de boende engagerade för det vardagliga livet i Solbyn. Men de fungerar 
även som en inkörsport åt nyinflyttade. De får genom dessa grupper lära känna de andra 
boende och på så sätt även integreras i samhället snabbare. 
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Att vara med i byns framtid och utveckling ter sig vara en självklarhet för de intervjuade. 
Bor man i den här typen av boendeform så förväntas det av den bosatte att denne är aktiv 
och visar ett intresse för samhället. Hur mycket boende deltar och är aktiva varierar med 
tiden, det är inget tvång att delta i intressegrupperna. Är den bosatte i en period av sitt liv 
där han eller hon inte har tid till övers åt föreningen, så behöver de inte. Att vara med och 
sköta byns förvaltning anser samtliga av de intervjuade inte går ut över deras privatliv. Att 
vara aktiv och ägna sin egen tid åt byn och de andra boende är något som de intervjuade 
inte upplever som något betungande. Anledningen är att de anser att de får mycket till-
baks, i form av den gemenskap och trygghet som de upplever i Solbyn. De mervärdena 
betonas av samtliga utfrågade. 
 
Det råder ingen tvekan om att alla som intervjuades skulle göra samma val idag och flytta 
in byn på nytt. 

5.1.2 Tuggelite 
Tuggelite har på ett framgångsrikt sätt fortsatt att föra en resurssnål livsstil ända sedan 
invigningen 1984. Precis som med Solbyn så bottnar sig uppförandet av byn i miljörörel-
sen på 70-talet och en vilja att leva i ett större sammanhang. En kollektiv känsla av trygg-
het finns i byn för sin familj och sina barn, tack vare att alla känner alla. Att bo i en ekoby 
innebär att bosatta engagerar sig i sitt boende genom diverse arbetsgrupper som sköter 
byns förvaltning. Och genom dessa grupper lär de bosatta känna varandra. Genom ge-
mensamma fester och aktiviteter sammansvetsas samhället ytterligare. Den stora skillna-
den mot Solbyn gällande arbetsgrupperna är att i Tuggelite är det obligatoriskt för de bo-
ende att delta.  
 
Att leva tätt inpå sina grannar har 
enligt de boende stärkt byns gemen-
skap och deras sociala samspel. Den 
sociala aspekten var också den vikti-
gaste delen som de intervjuade lyfte 
fram. Likväl menar de att den prak-
tiska delen, ett ekologiskt boende 
också är av stor betydelse. Att det 
fortfarande finns en gemensam vilja 
att värna om miljön och vara ett ex-
empel för andra. Att visa att det finns 
andra alternativa boendeformer i 
dagens samhälle som i olika ut-
sträckningar är till fördel för vår miljö. 
 
De boende känner att deras familjer och barnen är trygga i byn. Dels tack vare att alla 
känner alla men även för att det inte finns någon biltrafik i området. Vetskapen om att det 
hela tiden finns människor omkring som de känner, resulterar i som en av de intervjuade 
sade, ”Jag känner inget behov av att låsa dörren när jag är hemma”. Den för de intervjua-
de största nyttan med att bo i Tuggelite är gemenskapen och det sociala livet som finns i 
byn. 
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Gemenskapen anses vara bra dels pga. arbetsgrupperna där de boende umgås och jobbar 
tillsammans. Men även tack vare det att de som söker sig till denna boendeform gör ett 
medvetet val och är förbereda på vad det innebär att bo i en ekoby. De bosatta söker den 
sociala gemenskapen och vill inte vara anonyma. Detta ihop med grundinställningen att 
miljön ska värnas, tätheten till varandra och arbetsgrupperna skapar enligt de boende en 
trivsel i mellan grannarna. 
 
De utfrågade känner samtliga att de är med och utformar Tuggelites framtid och utveck-
ling. Att vara aktiv och delaktig i förvaltningen är något som de boende i byn anser inte 
sker på bekostnad av deras egna privatliv. Att lägga denna tid på föreningen och de andra 
bofasta i byn är något som de boende ser som en del av sin syn på livet. En solidarisk 
grundsyn där kollektivet är det viktiga. 
 
Att de skulle flytta in samma boendeform igen är samtliga av de utfrågade rörande över-
ens om. 

5.1.3 Mjölnartorpet 
Mjölnartorpet är den yngsta av de undersökta byarna. Den invigdes 1996. Den familj som 
intervjuades var med ända från början av byn. Dock så skiljer sig deras anledning till var-
för de valde att bosätta sig i en ekoby med de andra intervjuade i undersökningen. För 
dem var valet av ekonomisk karaktär. Det var en fråga om tillgång och pris som styrde in 
dem på livet i en ekoby. Den största fördelen för dem är närheten till naturen och den 
höga trivselfaktor som finns i byn. Samtidigt som de har skapat en hemkänsla i sitt boen-
de och bor på landet med bara 30 minuters resväg in till staden. 
 
Omsättningen på de boende i 
byn har under åren varit låg, 
vilket har bidragit till att de 
boende lär känna varandra. 
Även här har arbetsgrupper 
haft en påverkan på gemen-
skapen i byn. Tryggheten i 
boendet för deras del bestod 
främst i vetskapen om barnen 
hade en bra uppväxtmiljö. 
 
Mjölnartorpet skiljer sig också 
markant mot de andra byarna eftersom att den ända från början var utformad för att inte 
skilja sig nämnvärt från konventionella boendeformer. Detta bidrar till att bilden som re-
spondenten har av sina grannar i ekobyn inte skiljer sig från den av grannar i traditionella 
boendeformer. De motsättningar som uppstår handlar oftast om en sak eller handlig av 
de boende. Att uppnå ett ideal samhälle i ”Bullerbyns” avbild är enligt respondenten en 
utopi. 
 
Boendesamverkan i byn är något som är underförstått när de flyttar in i byn. De vet om 
att det är en del av denna boendeform. Precis som de andra undersökta byarna har även 
Mjölnartorpet också arbetsgrupper som sköter förvaltningen av byn. Och de boende har 
likaså möjlighet att påverka byns framtid och utveckling. Dock så framhåller responden-
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ten att det finns en tendens att förslag som tas upp vid föreningsstämmorna, rörande byns 
framtid har en tendens att överadministreras och därav fastna i byråkratin. Det kollektiva 
arbetet anses inte gå ut över familjens privatliv. Dessutom upplevs inte den tiden som 
läggs på gemensamhetsutrymmena som något jobbigt. Det ses på som ”plustid”, som re-
spondenten uttryckte det. Enligt familjen rör det sig om förutfattade meningar att det 
skulle kosta mer att bo i en ekoby och det i själva verket inte skiljer sig nämnvärt mot tra-
ditionella boendeformer. 
 
Likt de andra tillfrågade i undersökningen så skulle även de välja att flytta in i samma bo-
endeform igen. 
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6. Slutsats och egna åsikter 
I detta avslutande kapitel diskuterar vi de slutsatser som vi anser oss kunna dra av den genomförda un-
dersökningen, samt förslag på ytterligare forskning. Vi har valt att inte dra några slutsatser utifrån inter-
vjun med Mjölnartorpet, då vi anser att endast en respondent ger ett bristfälligt underlag. 
 

Det som har framkommit i vår undersökning är att de boende i ekobyar framhäver främst 
de sociala och praktiska värdena. Det som lockade de bosatta till denna boendeform initi-
alt, var ett boende i harmoni med kretsloppen. Dock så har vi upptäckt att när de väl bor 
där så är det gemenskapen, det sociala samspelet med ens grannar som är av störst vikt 
för dem och i andra hand ett ekologiskt boende. En kombination av en önskan att leva ett 
ekologiskt hållbart liv tillsammans med andra likasinnade i ett kollektivt samhälle. Detta 
oavsett hur länge de har varit bosatta i byn eller hur hushållets sammansättning och ål-
dersstruktur ser ut. 

6.1 Sociala värden 
Det vi anser att ekobyar har lyckats med framförallt är den sociala delen av livet i byn. 
Alla utfrågade återkom ständigt till nyckelordet gemenskap under intervjuerna. Vilket får till 
följd att vi anser oss kunna dra slutsatsen att de boende värdesätter de sociala värdena 
högre än den ursprungliga idén om ett ekologiskt boende. Genom det engagemang som 
de boende har i byarnas s.k. intresse- eller arbetsgrupper lägger de grunden till deras socia-
la kontakter i byn. I Solbyn, där de själva väljer utefter sina egna villkor vilken del av för-
valtningen som de vill delta i, eller om de vill delta överhuvudtaget, har de skapat en för-
utsättningslös sammanhållning och en fungerande boendesamverkan. 
 
För att skapa en trivsam miljö där människor vill leva och bo, krävs det att man lyckas 
med att generera en känsla av tillhörighet och sammanhållning i det samhället man vill 
skapa. Det är tydligt att om de boende får vara med och påverka byns och sin egen fram-
tid, så känner de sig viktiga och nödvändiga för samhällets utveckling. Vi tror att de även 
på det viset får ett djupare engagemang för sitt boende. 
 
Något som Solbyn och Tuggelite har gemensamt, är att husen ligger tätt inpå varandra. 
De boende tvingas att umgås och interagera med varandra varje dag. Den privata sfären 
är mindre än den i konventionella boendeformer. Detta tror vi också påverkar stämningen 
och relationen mellan de bosatta till det positiva. Så länge de är medvetna om vad som 
väntar de när de flyttar in. Men som en respondent sade, så gör de boende i ekobyar ett 
medvetet val att bo i ett sammanhang. Där de bosatta inte är isolerade och där de ingår i 
ett kollektiv. 
 
En fråga vi ställer oss är det om inte är något som skulle kunna användas av dagens fas-
tighetsbolag? Både privata och allmännyttiga. För att skapa en bättre gemenskap i sina 
hyreshus samtidigt som hyresgästerna då intresserar sig mer för sitt boende. Borde det 
inte gå att skapa en liknande gemenskap även i denna boendeform? Det är ju få ställen där 
människor lever så tätt inpå varandra, men samtidigt isolerat. 
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6.2 Praktiska värden 
Ett stort problem för de äldre ekobyarna som finns idag är att dagens teknik har kommit 
ifatt deras lösningar på t.ex. husens värmebehov, avfallshantering och självförsörjning. 
Som en gång var banbrytande. I takt med att miljödebatten har ökat så har även vetska-
pen om nyttan av att använda sig av energibesparande åtgärder i husbyggandet ökat. Frå-
gan är om de befintliga ekobyarna som inte har råd att följa utvecklingen, om de kan kalla 
sig för ekobyar i framtiden? Visst finns det fortfarande en grundläggande idé och vilja att 
leva i harmoni med naturen. Men räcker det? 
 
Det är tydligt från våra intervjuer att de boende i ekobyar alltjämt värdesätter denna syn 
på ett liv i samspel med naturen. Dock så tror vi ändå att det är de sociala värdena, ge-
menskapen och kollektivet som går före de praktiska värdena. Därför tror vi att oavsett 
om man väljer att utforma byarna så ekologiskt som möjligt så är det i slutändan den 
samhörighet och känslan av att ingå i någonting större än en själv som de boende i ekoby-
ar främst söker. 

6.3 Förslag till framtida forskning 
Det har gjorts en del forskning om livet på ekobyar och de äldsta byarna är idag drygt 20 
år gamla. Den frågan vi följaktligen ställer oss, är om de ekobyar som idag har hamnat på 
efterkälken gällande bl.a. uppvärmningssystem och elförsörjning, om de fortfarande kan 
kalla sig för ekobyar? Hur ekologiska är byarna egentligen 2009? Ska det sättas en ny stan-
dard för vad som utgör en ekoby? Samtidigt skulle vi vilja se en undersökning om hur 
energisnåla ekobyarna är jämfört med de passivhus som byggs idag. 
 
Det vi även skulle vilja se är huruvida det finns ett intresse hos de större fastighetsbolagen 
att utveckla konceptet ekobyar till hyresrätter. Att ge de som vill men inte har råd att äga 
sitt eget boende, möjligheten att leva på detta viset. Behöver det kosta så mycket mer än 
att hyra ut hyresrätter i stora flerbostadshus inne i städerna? Borde det inte gå, att på 
samma sätt som ekobyar gör idag, utnyttja arbetskraften som bor i samhället för förvalt-
ningen av byn samtidigt som det skulle öka de boendes samverkan? Det borde rimligen 
innebära ekonomiska besparingar, samtidigt som det ökar de boendes engagemang för sin 
bostad och det bostadsområde som de bor i. Samtidigt skulle vi vilja se om ett sådant in-
tresse för ett ekologiskt och kollektivt boende finns hos hyresgäster idag. 
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