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Mysigt men marigt 
– om det sociala livet i ekobyar 

 

 
Det skulle kunna bli dokusåpa av livet i ekobyar. I dessa miniatyrsamhällen 
händer det grejer hela tiden. Byborna vill skapa ett hållbart leverne, både ur 
miljösynpunkt men även i form av välbefinnande. För att nå dit gäller det att 
kunna samarbeta.  
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Gemenskap ger hållbara ekobyar 
 
I en ekoby är ekologiska kretslopp viktiga. Solenergi, kompostering och 
miljövänliga byggmaterial är vanliga inslag. Ny teknik i all ära, men det är den 
sociala gemenskapen som gör ekobyn långlivad.  

 

Begreppet ekoby är diffust. Ordet har använts lite hipp som happ genom åren, både i 

medierna, men också av politiker och av de boende själva. Rent tekniskt rör det sig om 

en grupp bostäder byggda för att slita lite på miljön, men på senare år har organisation 

och social gemenskap lyfts fram som minst lika viktiga faktorer för att nå hållbarhet. 

Boende som trivs bor kvar och chansen att de exempelvis börjar samåka är större om 

de kommer bra överens.  

Boverket gjorde 1991 ett försök till definition, som möttes av kritik eftersom det 

innehöll exakta siffror. Miljöpartiet har efterfrågat en ny förklaring av ordet för att 

bringa klarhet.  

Följande går att läsa i Boverkets rapport:  

 

• Bosättningen består av max 50 hushåll. 

• Hushållen hänger ihop administrativt, exempelvis i form av en 

bostadsrättsförening eller som hyresrätter.  

• Det bör finnas möjligheter till odling. 

• Om det går, ska grundvattnet i området renas till dricksvatten. 

• De näringsämnen som avloppet ger ska återföras till växternas kretslopp. 

 

I beskrivningen framhävs också hur sammanhållning mellan de boende är viktigt för 

att samarbetet kring vattenreningssystem och kompostering ska fungera, men inga 

riktlinjer eller siffror anges. Det är helt enkelt upp till de boende själva att bestämma 

hur de ska hantera ekonomiska frågor, beslutsfattning och arbetsfördelning.   

 

Tre generationer ekobyar 

I Sverige finns drygt tjugo ekobyar, en del ligger på landsbygden och andra i tätort. 

Antalet hushåll varierar mellan 6 och 250. Gemensamt är att de boende strävar efter en 

hållbar livsstil, men i en del förekommer gemensamma måltider och kurser medan 

livet i andra byar mer påminner om det i ett vanligt bostadsområde.  
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Per G Berg är forskare vid SLU, Statens lantbruksuniversitet och beskriver i sin bok 

Living dreams tre olika generationer ekobyar. I den första generationen, under 80-

talet, var det främsta målet att spara energi och byarna bestod av ett tiotal radhus eller 

småhus. Såväl teknik som organisation var bristfälliga och omvärlden var ofta 

skeptisk. 

 Under 90-talet uppstod en trend i politisk korrekt anda där varje kommun skulle 

skaffa sig en ekoby och samtidigt började byggföretagen intressera sig för branschen. 

Resultaten blev ibland misslyckade eftersom de boende kom in på ett sent stadium, 

och det resulterade i bristande engagemang för tekniken. 

 I den tredje generationens ekobyar fick boendegrupperna större betydelse och de 

började samverka med kommun och bostadsbolag. Samarbetet kunde bli konfliktfyllt, 

men samtidigt en givande process med bättre resultat både socialt och tekniskt. Ett 

exempel på en ekoby som kommit till på det viset är Understenshöjden utanför 

Stockholm, där boendegruppen EBBA samarbetat med HSB och 

bostadsorganisationen SMÅA.  

 

Tolerans är grundläggande 

Lena Falkheden är forskare vid Chalmers tekniska högskola och har gjort en fallstudie 

på tre miljöinitiativ i lokalområden i Danmark. Hon kunde konstatera att intresset för 

att kompostera och odla egna grönsaker var högre i det område där initiativet kom från 

de boende själva. I studien såg hon även hur det sociala livet och miljöarbetet 

kompletterade och berikade varandra.  

– Det räcker inte med de tekniska delarna, säger Lena Falkheden. Man måste ha ett 

socialt engagemang och ha med sig begreppet långsiktighet. En annan erfarenhet är att 

det måste finnas utrymme för olika grader av engagemang, det är viktigt att vara 

tolerant mot att allas livssituation ser olika ut.  

I varje ekoby brukar det finnas en eller flera eldsjälar som lägger ner mängder med 

obetalda timmar för att allt ska klaffa. Lena Falkheden såg i sin studie hur eldsjälarna 

fick både ris och ros från omgivningen. 

– Det kanske kan väcka dåligt samvete eller avundsjuka, säger hon. 

Hon ser också ett behov av processtöd och utbildning i frågor kring organisation och 

sociala delar. Lena Falkheden menar att problem som kan uppstå i ekobyar kan 

kopplas till individualismen i samhället.  
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– Det jag kan uppleva är att vi är dåliga på att vara i grupp, säger hon. Vi är dåliga 

på att kompromissa och lösa konflikter. Det kan vara bra att ta in någon utifrån som 

kan se helheten.  

Arkitekter, miljöforskare och konsulter har på senare år börjat referera till 

Habitatagendan, resultatet av en FN-konferens om hållbart boende i Istanbul 1996. En 

viktig slutsats är att arbetet med att nå hållbara städer måste börja på en mindre, lokal 

nivå, för att kunna integrera alla perspektiv. Även här understryks hur hänsyn måste 

tas till organisation, ekonomi och socialt liv. 

 

De boende i ekobyar 

I ekobyar bor alla typer av människor, barnfamiljer, ensamstående, äldre och yngre 

par. Flera studier har visat på en övervägande majoritet av akademiker. Möjligheten att 

köpa en tomt gemensamt göra att även låginkomsttagare kan delta.  

I studien Ekologi och vardagsliv beskriver arkitekten Karin Palm Lindén hur de 

boende förväntas ha en miljövänlig livsstil. Eftersom det i praktiken inte går att finna 

hos varje enskilt hushåll, kan detta bli en källa till konflikter mellan det kollektiva och 

det individuella. I Solbyn, en av Sveriges första ekobyar, förväntades de boende äta 

vegetariskt från början, men efter hand minskade entusiasterna i antal och 

värderingarna luckrades upp.  

Det är vanligt att både tomter och husbyggen finansieras med hjälp av JAK-lån. 

JAK Medlemsbank fungerar som en ekonomisk förening och ger räntefria lån, men 

kräver att låntagaren sparar lika mycket som han eller hon lånar. Ungefär en tredjedel 

av lånet ska vara sparat innan, resten tas under låneperioden.  

 Det har funnits en gemensam organisation för ekobyar, Ekonjord, men den är 

numera nedlagd. Engagerade kan diskutera på internet och delta i forum kring allt från 

kollektivboende till hönsskötsel.  
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Snabba fakta om ekobyar: 
 
I Sverige finns drygt 20 ekobyar.  
 
Den första ekobyn stod klar 1984. Byn heter Tuggelite och ligger utanför Karlstad. 
 
Ordet ”eko” kommer från grekiskans ”oikos” som ungefär betyder läran om huset. 
Det står för både ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  
 
Hushållen som ingår i ekobyn hänger ihop administrativt, ofta i form av en 
bostadsrättsförening eller som hyresrätter.  
 
Vanliga inslag i ekobyar: 
 

• Energin tas i så stor utsträckning som möjligt från förnybara energikällor. 
Ofta finns till exempel solceller på taket.  

 
• Hushållavfall komposteras och odling förekommer. 

 
• Toaletterna separerar urin och fast avföring. 

 
• Det sociala livet och gemenskapen kan inte bara vara ett trevligt inslag, 

utan är nödvändigt för att nå hållbarhet.  
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Ekobyn i nöd och lust 

Sida vid sida vandrar de boende tillsammans genom ekobyn. En del tätt ihop, 
andra med ett milslångt avstånd mellan varandra. Komposter behöver tömmas, 
tomter säljas och potatis skördas. Hur får de samarbetet att fungera? 

 

Inifrån baracken hörs slammer med grytor och porslin. Dörren står öppen och i dunklet 

skymtar en kvinna som torkar av diskbänken.  

Det är söndag i slutet av april, klockan är strax efter ett och solen strålar. Landskapet 

utanför baracken går inte att ignorera. Några hundra meter bort ligger sjön 

Grindsbyvattnet. Framför baracken breder stora ängar ut sig och bakom ringlar en 

stengärdsgård. Det fläktar lätt och doften av jord smyger upp till näsan.  

Från sjön går en grusväg upp till ett vitt trähus med gröna knutar. Där bor en kvinna 

som vet det mesta om hur livet tett sig i byn och vi kommer att ses några dagar senare.  

Rickard Karlsson kommer ut från baracken med långa kliv och berättar att det blir 

gemensam lunch om en stund. Han är solbränd i ansiktet och klädd i blårutig skjorta.  

Området heter Lilla krossekärr och ligger på ön Orust utanför Göteborg. Här ska 

sjutton hushåll tillsammans bilda en ekoby, vilket i vid mening innebär ett 

lokalsamhälle där de boende strävar efter låg belastning på miljön.    

Rickard är 34 år och köpte en tomt för ett år sedan.  

– Jag blev förförd på ett känslomässigt plan, säger han och sveper med armen över 

åkrarna intill. Tänk dig själv, platsen, idén och människorna.  

Solceller och kompostering har de flesta stött på, men i ekobyar utnyttjas även andra 

tekniker för att öka antalet lokala kretslopp och gynna självförsörjning. I Lilla 

krossekärr kommer en rotzonsanläggning, en markbädd planterad med vass, att rena 

avloppsvattnet. Några bybor kommer att bo i halmbalshus och urin från hushållen ska 

spridas över odlingar.  

Rickard anställdes till en början av föreningen som planarkitekt. Tillsammans med 

de blivande byborna tog han fram en detaljplan för området. 

– Jag gillade den demokratiska planeringen, säger han och kisar mot solen. Det är 

svårt att inte bli förtjust, det är en otvungen gemenskap här. 

Var och en har köpt sin egen tomt för 400 000 kronor och de betalar sina hus 

individuellt, men alla är medlemmar i Utsikten ekobyförening. Ett femtiotal personer 
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kommer att bo i byn och varje medlem ingår i en arbetsgrupp med ett särskilt 

ansvarsområdet, som odling, vattenförsörjning eller ekonomi. 

 

Minst fyrtio arbetstimmar om året 

Vi går runt baracken och ställer oss i skuggan vid den gröna plastkompost som 

Rickard just ställt dit. Han låter foten vila på en spade. I slänten bakom står en man i 

bar överkropp och arbetar med stommen till ett blivande timmerhus. 

– Det är ett fåtal som inte pluggat på högskolan här, säger Rickard och drar upp 

spaden ur jorden. 

Tuggelite utanför Karlstad var en av Sveriges första ekobyar och i boken Att bo i 

Tuggelite beskrivs hur samtliga 26 boenden även där var akademiker. I Lilla 

krossekärr kommer det att bo lärare, psykologer och journalister men även de som 

knappt arbetar alls utan strävar efter en hög grad av självförsörjning. En del kommer 

att anlita byggföretag som bygger ekologiskt anpassade hus för miljonbelopp, medan 

andra väljer mindre, billigare hus. Möjligheten att få bestämma själv hur dyrt eller 

billigt hus man vill bygga beskriver de boende som något positivt.  

Vem som helst får bli medlem i byns förening, förutsatt att han eller hon följer 

paragraf fyra i stadgarna. Där går bland annat att läsa hur nya medlemmar ska betala 

en insats på 3000 kronor till föreningen och bidra med minst fyrtio arbetstimmar per 

år. Tomten till ekobyn i Lilla krossekärr köptes gemensamt för en dryg miljon och när 

infrastruktur, vattenledningar och projektering var färdiga, styckades marken upp för 

försäljning. Det är ett vanligt tillvägagångssätt och på så vis kan inkomsterna från 

tomtförsäljningen betala lånet till grundtomten.  

Idag är det gemensam arbetsdag och trots att endast en dryg femtedel av gruppen 

infunnit sig är det ingen som klagar. Den diskussionen är avklarad för länge sedan och 

den som inte jobbar rent fysiskt, har i stället hand om bokföring eller annat 

pappersarbete. Borta vid grusparkeringen drar en man och en kvinna bort grenar och 

ris och nere vid pumphuset står ett gäng och målar. Det slamras fortfarande inifrån 

baracken. 

– Vi ringer i en klocka när lunchen är klar, säger Rickard. 

 

Konflikter lamslog föreningen 

Ovanför Lillemor Thybergs huvud vajar fruktträdens grenar och ibland glimmar solen 

till mellan lövverket. Det är en tidig tisdagseftermiddag och lugnt i Lilla krossekärr.  
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Hon sitter vid trädgårdsmöblerna alldeles intill det vita huset som hon och sambon 

köpt från grundtomten. Det är småkyligt i skuggan, men Lillemor har en tjock, grön 

tröja på sig som ser varm ut.  

Hon är 46 år och har varit med sedan starten 1998, när fem personer ingick i en 

förening med namnet Under fikonträdet. Merparten av medlemmarna hade varit aktiva 

inom Plogbillsrörelsen, en förening som tillämpar civil olydnad för att främja 

avrustning.  

Hon berättar hur gruppen gått från att vara ganska radikal till att arbeta mer 

traditionellt.    

– Det kommer alltid att finnas folk som vill leva mer alternativt och de som vill 

leva närmare det vanliga samhället, säger hon. Från början hade vi hela spektrat med i 

gruppen. 

Rösten är sansad och hon lutar sig bakåt ibland, som för att fundera. Fram tills för 

ett år sedan tillämpade gruppen konsensus, vilket innebar att en person kunde stoppa 

vilket förslag som helst. 

– Konsensus var inte fungerande, säger Lillemor. Det fungerar bra i en homogen 

grupp och i början var vi färre personer. Besluten blir mer förankrade då.  

Samtidigt kom det in nya personer i gruppen och de interna konflikterna växte. Ett 

litet antal personer satte sig emot en övervägande majoritet i ett flertal frågor. En sådan 

sakfråga var vindkraften. De boende fick veta att det inte skulle gå att ha något 

vindkraftverk på tomten eftersom det av säkerhetsskäl krävdes minst 400 meter till 

närmsta hus. Meningarna i gruppen gick isär, men något vindkraftverk blev det inte.  

Som mest hade gruppen två möten i månaden, men besluten stod still och ett 

tjugotal personer diskuterade både stort som smått utan att komma vidare.  

– Hela föreningen höll på att upplösas, säger Lillemor lugnt. När konflikterna var 

som störst och vi var lamslagna, deklarerade jag att nu lämnar jag föreningen. Men 

många ville att jag skulle stanna och det blev så.  

Richard kommer gående på grusvägen nedanför trädgården och ropar upp till 

Lillemor för att fråga hur de ska göra med målargrejerna vid pumphuset. 

– Låt min stege och mina penslar vara kvar, ropar Lillemor. Det andra kan du ta 

bort.  

– Okej! svarar Rickard och knallar iväg. 
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Den tröga beslutsprocessen tyngde alla medlemmar, men ingen talade högt om 

problemen. Från Plogbillsrörelsen fanns ett förhållningssätt som gick ut på att inte tala 

om de som inte var i samma rum och det hade smittat av sig på resten av gruppen. 

– Sådant klassades som förtal, säger Lillemor. Eftersom ingen sa något drog 

konflikten ut på tiden. 

Till slut blev mejlinglistorna kanalen för all frustration och ilska.  

– Det blev heta diskussioner och personangrepp, säger hon. 

Lösningen blev att tilldela styrelsen mer makt och beslutsformen konsensus ändrades 

till majoritetsbeslut. Hon ler och säger att mötena numera är formella och effektiva. De 

flesta frågorna diskuteras fortfarande i storgrupp, styrelsen läser åsikterna på mötet 

och fattar själva beslut.   

– Vi har stött och blött så mycket, säger Lillemor. Just nu känns det som vi har bra 

flyt eftersom folk får börja bygga på sina hus och vi har hittat en demokratisk form 

som fungerar.  

 

Ekobyns organisation en viktig grund 

En respekt för varandras olikheter är viktigt för att komma vidare i arbetet med en 

ekoby. 

Kåre Olsson undervisar i kursen Bärkraftigt byggande och boende på Dalarnas 

högskola, där även organisation och sociala processer diskuteras. Han framhåller 

vikten av att problematisera livet i en ekoby. 

– Det är inte så enkelt att man bara kan börja bygga, säger han. Man ska ju bo där 

också. Alla tror att de är oerhört kollektiva i början, men sedan kommer verkligheten i 

kapp. Det svåra är att förvalta en ekoby och det måste man förstå. 

Han ger ett exempel. En grupp människor bestämmer sig för att starta en ekoby och 

söker efter en lämplig tomt. De åker och tittar på flera, men ingen uppfyller kraven och 

redan där finns ett problem, menar Kåre Olsson. Eftersom de boende är en hel grupp 

kommer de aldrig att hitta den perfekta tomten som passar alla, utan det är i stället 

viktigt att se lösningar och fundera kring vad på platsen som går att utveckla.  

– En käpphäst har jag, säger han. Tro inte på konsensus, det är livsfarligt! I en del 

grupper uppfattas konsensus som viktigt, men det kommer aldrig att lyckas. Det 

kommer alltid situationer där någon tycker annorlunda, och då finns ingen beredskap 

för hur gruppen klarar av det.  
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Lugnet i Rydebacke ekoby  

Ekobyn Rydebacke ligger i det lilla samhället Ubbhult utanför Göteborg och till 

skillnad från i Lilla krossekärr bor det mest barnfamiljer här. Rydebacke kan liknas vid 

en lantlig oas, tretton hus ligger insprängda mellan träden och även här finns en liten 

sjö alldeles in på knutarna.  

Klockan är halvsju på kvällen och styrelsen bestående av fyra personer i dryga 

trettioårsåldern har just slagit sig ner vid ett stort köksbord. Ovanför kökssoffan är ett 

litet fönster öppet och vårkvällen utanför är tyst, sånär som på några barnröster och lite 

fågelkvitter. Ett hustak med mossa skymtar mellan träden. På bordet står fat med 

skivor av mjuk kaka och framför ordförande Magnus Stedman, som är musiker, ligger 

en tjock pärm med texten Avtal, kontrakt Aspekullen Linden. 

Dagordningens första punkt är planering av den gemensamma byhustomten. 

Magnus bläddrar i sitt kollegieblock och tar fram en egenhändigt ritad blyertsskiss. 

– Här skulle vi kunna ha en sandlåda, säger han och pekar med pennan. Och här kan 

vi ha ett bord...  

De andra böjer sig fram för att kunna studera teckningen och efter ett tag enas de om 

att presentera en budget på 20 000 kronor för de övriga boende. 

I likhet med gruppen som startade ekobyn i Lilla krossekärr, var föreningen mer 

radikal från början. Magnus berättar hur ingen av dem hade särskilt mycket pengar, 

men med tiden har det snarare blivit tiden som begränsar, eftersom de flesta har barn.  

Lotta Maack har bott i Rydebacke i drygt två år och är suppleant i styrelsen. Vi 

träffas hemma hos henne några dagar efter styrelsemötet. Hon har tre barn, och deras 

yngsta flicka, på två månader, ligger och sover i vardagsrummet. Framför den sovande 

bebisen står en tälgstenskamin och Lotta berättar hur de eldat i den hela vintern. Jag 

undrar om det alltid går sådär lugnt till på mötena. 

– Ja, säger hon och häller upp kaffe. Jag har aldrig varit med om några hetsiga 

diskussioner. Det känns väldigt moget och jag upplever inte att vi har några strider. 

Smådiskussioner har det varit, men inga långa processer. 

Tidigare bodde familjen i stadsdelen Majorna i Göteborg. Lotta arbetade som chef 

inom äldreomsorgen, men har numera bytt till aktiveringspedagog på ett äldreboende. 

I stan blev det ingen källsortering, men i ekobyn har miljön en större roll i familjens 

liv. Tillsammans med sambon har Lotta ägnat många timmar åt att söka information 

kring miljövänligt byggande på internet och de har även rådgjort med grannarna i byn 

kring val av tekniker. Hon brukar få höra ett långt ”ahaaaa…” när hon berättar för 
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andra att hon bor i ekoby, men när folk väl kommit på besök tycker de inte att det är 

särskilt märkligt längre.  

Det som i huvudsak skiljer familjens hus från ett vanligt är byggmaterialen, som är 

valda med omsorg, solcellerna som ska monteras på taket och de urinseparerande 

toaletterna. 

Urin skiljs från fast avföring som sprids över åkrar i området.  

– Jag tycker det är en vettig tanke, säger Lotta. 

 

Potatismos i solen 

Pling, pling! Ljudet från klockan hörs över Lilla krossekärr och från alla vädersträck 

börjar byborna gå mot baracken. På ett högt bord, som mer liknar en byrå, har stora 

grytor placerats bredvid glas, bestick och en kanna vatten. Längs med barackväggen 

står ett tiotal stolar med pinniga ben uppradade och byborna börjar förse sig av maten. 

Snart mumsas det längs med hela raden och dagens kock får beröm för potatismoset, 

bönorna, äggröran, tofun och youghurtdressingen. Ett yngre par har arbetsoveraller på 

sig och en tjej har målarfärg på kinden. Det småpratas, ytliga samtal i en större 

gemenskap. Någon skrattar högt och en tjej med svart keps säger att man glömmer bort 

att stan finns när de är här. 

Till efterrätt blir det fruktsallad med grädde. 
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Blommor är livsviktigt 
Det skulle kunna bli rubrik i en kvällstidning. Därefter en artikel om hur blommor 
räddar liv. Fast inte den här gången. I stället blir det berättelsen om hur 
växtlighet hjälpt Marie Hedberg genom synnerligen svåra perioder i livet.  
 

DE GÅR TILLSAMMANS över golfbanan, den lilla skolflickan Marie och mamma 

hemmafrun. Det är en varm sommardag och 50-tal i Falsterbo. Nästan framme vid 

badstranden, får mamman syn på en strandmalört och sätter sig ner på huk. 

– Titta Marie, vilken fin blomma! Känn vad mjuk den är.  

Marie böjer sig ner och studerar den silvergrå växten länge, länge. 

Då var det ingen som kände till hur det skulle bli senare och vilken betydelse 

blommorna skulle få för Marie.  

 

PROMENADERNA OM SOMMARLOVEN är ett minne blott. Det är den första 

maj 2007 och den vuxna Marie har just pratat in på mobilsvaret.  

– Hallå, det är Marie, nu har jag demonstrerat klart för idag! 

Den aningen hesa rösten blandas med stojet från folkmassorna på gatorna i 

bakgrunden.  

Senare på eftermiddagen ses vi på ett kafé i centrala Göteborg och Marie småpratar 

med tjejerna i kassan. Hon köper en blå bärdryck i högt glas med sugrör och går fram 

till vårt bord.   

– Den var precis så god som jag trodde! säger hon förnöjt.   

Utanför kaféet vimlar det av ungdomar som njuter av eftermiddagssolen. Vi sitter 

vid ett fönster där rutorna tagits bort och Maries gråa hår blåser fram i ansiktet ibland. 

I linningen på den mörkblå t-shirten hänger ett par läsglasögon.  

En av hennes elever gick också med i demonstrationståget och hon berättar 

entusiastiskt hur tjejen fnissade hela vägen, fast på ett snällt vis, över att se sin lärare 

där.  

Marie undervisar i foto en dag i veckan på Polhemsgymnasiet i Göteborg.  

– Jag kan inte vara sådär korrekt när jag lär ut, säger hon bestämt. Jag läcker om 

mina politiska ståndpunkter.  

De diskuterar mycket tillsammans under lektionerna och många elever känner till att 

hon är medlem i Syndikalisterna. 
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Ögonen glimmar till och hon lägger armarna i kors över bordsskivan.  

Hon är 61 år och ska bygga hus i juni, men det blir inget vanligt svennehus, utan ett 

litet tvåvåningshus i en ekoby på ön Orust utanför Göteborg. Sjutton hushåll ska 

tillsammans bilda ekologiska kretslopp och på taket till huset blir det solpaneler och 

inomhus en vedspis. Marie kommer att bygga tillsammans med en kille i 30-årsåldern 

och planen är att utvidga till kollektiv senare.  

En liten jordplätt för odling är redan utsedd och hon beskriver i noggranna ordalag 

hur många kvadratmeter den är och hur den ligger precis vid ett stenblock som det 

rinner vatten från. I ekobyn vill hon bli gammal, det säger hon med eftertryck.  

 

MARIE VAR MED i kärngruppen som startade ekobyn och hon berättar om otaliga 

möten där de diskuterat och tragglat för att nå de optimala lösningarna.  

– Tolerans är viktigt för att komma någonstans, säger hon. Alla kan inte gå runt i 

ullkoftor, det finns inga fullt renläriga människor.  

När vi talades vid i telefon första gången berättade hon att gruppen börjat med 

rundor på mötena och därmed kan varje person tala fritt i en minut. Hon tyckte det var 

en bra idé och sa att hon själv kunde prata mycket ibland, men på rundorna måste hon 

vara tyst.  

Från barndomen är hon van vid livliga diskussioner och vid köksbordet i det 

intellektuella hemmet fanns alltid saker att kommentera, analysera, berätta eller undra 

över. Marie poängterar att det aldrig handlade om att vara verbal utan om att få fram 

sitt budskap. 

Nog stämmer det att hon pratar mycket, men å andra sidan finns det mycket som 

engagerar henne. Fotandet som får henne att glömma tid och rum. Blommorna som har 

en nästan helande effekt på det inre. Hennes två barn, en tjej som är 36 och en kille 

som är 31. Och luktsinnet, som kom tillbaks efter att ha varit borta i nio år.  

 

FÖR NIO ÅR SEDAN var det år 1998. Det var det året som Maries man dog. Han 

var alkoholist och de hade varit skilda sedan fyra år, men hade fortfarande kontinuerlig 

kontakt. Det var också detta år som brandkatastrofen i Göteborg tog 63 ungdomars liv 

och Marie var bekant till en av dem. Hon och dottern åkte dit för att stödja de 

drabbade direkt när nyheten nått dem. Under detta år dog Maries pappa efter att ha 

varit dement i flera år.  Det var också det här året som hon lärde känna den grupp som 

skulle ta initiativ till ekobyn. 
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– Projektet höll drömmarna igång, säger hon. Jag höll mig sysselsatt med arbete. 

Det var en otroligt emotionell tid, men det fanns mycket att jobba med inom 

föreningen. Människorna i ekobyn har blivit som min andra familj.  

Blommorna fick en ännu större betydelse för henne.  

– Det är själsfrid, säger hon bestämt. Hur stressad man än är, bara man går ut och 

rensar ogräs eller vad som helst, blir man lugnare. Roligast av allt är när växterna 

fröat, då vet jag att de planterats där de trivs.  

Tidigare bodde familjen i villa med trädgård i Helgered utanför stan och där kunde 

hon ligga på knä och gräva i jorden tills tiden försvann. 

Ibland spelar hon patiens åtta timmar i sträck på datorn. För att tänka på något 

annat? 

– Nej, för att inte behöva tänka på något alls. 

Hon böjer sig fram och fingrar lite på servetten. 

– Jag har en förmåga att njuta i stunden som jag tror har hjälpt mig. Just det här 

vecket till exempel, jag kan tänka åh, vilket fint veck! 

 

UNGEFÄR SAMTIDIGT SOM luktsinnet kom tillbaka, gick hon på en konsert med 

Peps Person som var mannens favoritartist. 

– Jag gick fram efteråt och sa till Peps att jag tyckte det var så bra och att jag sett en 

konsert tillsammans med min man i Lund 1968. Han blev glad. 

Hon har alltid flera projekt på gång och hon berättar om allt i ett enda svep. Just nu 

redigerar hon en tidning åt Sveriges knallar, ”knallar är ett lustigt folk och de är stolta 

över att ha en egen tidning” och utöver gymnasieundervisningen på Polhemsgymnasiet 

blir det fotolektioner på Vuxenskolan i Henån och på Medborgarskolan i 

Stenungssund. Sedan är det fotojobb, bland annat åt tidningen Narkotikafrågan. Hon 

har fotat till Naturens egen skönhetsbok och Naturens egen hälsobok.  

– Den första var som min baby, den var jätterolig att göra. 

Hon har jobbat som fotograf på Aftonbladet, först som frilans och sedan anställd i 

tio år. Det har blivit fyra fotoutställningar, bland annat har hon följt en nära vän som är 

hiv-positiv. Tillsammans skapade de foton av de bilder han bar på inombords och 

resultatet blev utställningen Ett djävla liv med HIV. 

Ibland har livet som frilansare varit kärvt ekonomiskt, men glöden för arbetet har 

alltid funnits där. Hennes bästa fotominnen är från fredsmarschen i Göteborg 1982. 

Det kryllade av fotografer med vidvinkelobjektiv och alla ville ha en bild av Liv 
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Ullman och Harriet Otterloo. Marie tänkte att det inte skulle bli några bra bilder i 

trängseln och sprang före, plötsligt vände hon sig om och där stod dem. 

– De tog varandra i hand med en jättebanderoll bakom och åh, det blev så bra… 

Hon plockar fram sin digitala systemkamera och visar mig bilder från 

valborgsfirandet i byn kvällen innan.  

– Den där är bra, säger hon och i displayen syns profilen av en man som blickar upp 

mot den svarta himlen. 

 

EFTERMIDDAGEN BÖRJAR GÅ mot tidig kväll och Maries glas är snart 

halvfullt. 

Hon växte upp i Lund, pappan var läkare och mamman ville egentligen bli skulptör, 

men eftersom det var opassande för kvinnor på den tiden var hon hemmafru. Pappan 

och Marie pratade inte särskilt mycket med varandra, förrän de sista åren innan han 

blev dement. Föräldrarna var borgerliga, men det blev inga ramaskrin när Marie senare 

gick med i Syndikalisterna.  

– Mammas stora kvalitet var att hon lät en vara. Man visste bäst själv hur man 

skulle bete sig. Jag har alltid haft ett väldigt kärleksfullt förhållande till henne, vi har 

aldrig haft några stora konflikter. Mamma var adlig, men det var hon som lärde mig att 

aldrig göra skillnad på människor.  

 Föräldrarnas demens har fått henne att själv börja fundera kring sin ålderdom 

eftersom hon tog hand om dem under sjukdomstiden.   

– Jag har sett vilken belastning föräldrar kan bli för sina barn, säger hon lugnt. Det 

var som om jag hade fem barn när de var sjuka. Jag tog hand om min man, mina 

föräldrar och mina barn. Därför är det bra att bli gammal i ekobyn, om jag bor där 

finns det flera andra personer som kan se till mig.  

 

– HAR DU EN MOBIL som kan ta emot bilder förresten? Då kan jag skicka bilderna 

på baracken där jag bor nu.  

Dessvärre saknar jag det.  

Baracken är ett tillfälligt boende tills hon börjar med byggandet i juni. Marie 

beskiver en drömdag i ekobyn, hur hon går upp och äter frukost, kanske ser ett 

plommonträd som behöver fixas lite med. Hon knallar bort till Håkan, som också är 

intresserad av växter, och tillsammans tittar de till trädet och på det viset vill hon att 

dagarna ska flyta på.  
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– Det var mysigt igår på valborgsfirandet, säger hon. Då tänkte jag att det är det här, 

såhär ska det vara. Ibland kan man känna att det är något magiskt med gemenskapen. 

Man känner att vi byggt upp det här tillsammans, det är en speciell känsla. 
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Arbetsrapport 

Resonemang kring ämnesvalet 

Ekobyn är mindre samhällen som innehåller en naturlig dramatik. Samtidigt är frågor 

som rör grupper, samarbete och konflikter något som brukar intressera en bred publik. 

Ämnesvalet kändes också aktuellt, med tanke på den mediala uppmärksamhet 

miljöfrågor fått på senaste tiden. Min research visade också att organisation och social 

sammanhållning är nyckeln till hållbarhet i ekobyar, allt fler forskare blir överens om 

det.  

Syfte och uppgift om var arbetet är tänkt att publiceras 

Syftet har varit att skildra det sociala livet i ekobyar. Under researchen kunde jag 

urskilja några återkommande problemområden, nämligen ekonomi, arbetsfördelning, 

beslutsformer och skillnader i visioner hos de boende.  

 

Arbetet är tänkt att publiceras i en större dagstidning eller i tidningens söndagsbilaga. 

Min målgrupp har varit en större allmänhet, inga särskilda förkunskaper ska behövas.  

Kort sammanfattning av research 

Inledningsvis läste jag översiktligt alla artiklar i Mediearkivet och Artikelsök som 

innehöll ordet ekoby. En del reportage berörde den sociala aspekten och svårigheterna 

med att komma överens, men jag hittade ingen som kartlade problemet djupare.   

 

Till en början var planen att ha med forskning kring organisationer i stort, men 

researchen visade att det fanns personer i Sverige som tittat på de sociala delarna i 

ekobyar. De är inte många, och har ofta samtidigt belyst tekniken, men passade bra i 

mitt projekt. Det har varit svårt att hitta statistik. Det finns fallstudier på inkomst och 

sysselsättning, men ingen övergripande beskrivning. Fallstudierna har varit värdefulla 

för mig.  

 

Boverket är den myndighet som har koll på ekobyar. Jag har läst Boverkets rapporter 

och även intervjuat två anställda.  
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För att få med kommunens perspektiv har jag intervjuat en kommunalt anställd 

samhällsplanerare. Han är inte med i texten, men hjälpte mig att få en helhetsbild.  

 

Som inspiration har jag tagit del av forum på hemsidan www.alternativ.nu. Där 

diskuteras bland annat för- och nackdelarna med olika typer av organisationer.  

Diskussion om vinkling, form och gestaltning 

Vinkeln har varit det sociala livet. Utgångspunkten är att många delar måste falla på 

plats för att nå hållbarhet och ett trivsamt boende. Jag insåg snart att en faktaartikel 

lämpade sig bra i projektet. I reportaget har jag velat berätta om olika typer av 

människor, både mer och mindre radikala. Jag besökte de boende under en arbetsdag 

och ett möte för att få bra material till gestaltning. 

Etiska problem  

I Lilla krossekärr var en stor anledning till konflikterna en person som kom in i 

gruppen. Han har numera lämnat gruppen. I stället för att fokusera på denna enskilda 

person har jag medvetet valt att i stället skildra problemen med konsensus i stort.  

 

Marie Hedberg, som porträtteras, delade med sig av vissa detaljer kring sitt privatliv 

som valdes bort. De skulle kanske platsa i kvällspress, men inte i de tidningar där mitt 

arbete är tänkt att publiceras.  

Citatkontroll 

Jag har mailat hela personporträttet till Marie Hedberg. Hon har läst och godkänt. Till 

Lillemor Thyberg och Lotta Maack har jag mailat de delar av texten där de förekommer. De 

har godkänt. Till Lena Falkheden har jag mailat citaten och hon har godkänt.   

 

Till Kåre Olsson har jag mailat den del av texten där han förekommer. Jag fick tillbaka ett 

dokument med korrigeringar han gjort. Men eftersom de handlade om att fila på 

formuleringarna, inte andemeningen, har jag bara ändrat något ord.  

 

Jag har läst upp Rickard Karlssons citat långsamt över telefon. Vi diskuterade ett citat, men i 

övrigt godkände han allt.  
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