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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna studie är att försöka utreda vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar 

för skapandet av socialt samspel i en ekoby. För att utreda detta utgår studien från ett antal 

posthumanistiska teoribildningar, främst actor-network theory och begreppet materiell-

diskursiv. Dessa teoribildningar anser att även icke-människor, så som hus och brevlådor, ska 

ses som medskapare till världen men att deras agens bestäms av vilka andra aktörer de kopp-

lar ihop sig med i nätverk. Genom observationer och intervjuer med sju boende i en ekoby har 

material insamlats om det sociala samspelet i ekobyn. Empirin vittnar om att många olika 

icke-människor spelar en roll för skapandet av det sociala samspelet som uppstår där. Det 

handlar bland annat om att gemensamhetshus ger plats för gemensamma aktiviteter, att öppna 

gräsytor möjliggör lek och att brevlådor uppmanar till rörelse. I sig själv skapar dock inte de 

arkitektoniska icke-människorna socialt samspel. För att de ska få den betydelsen behöver de 

användas och tolkas av andra aktörer. Svaret på frågeställningen blir följaktligen att de arki-

tektoniska icke-människorna spelar en roll för att socialt samspel uppstår i ekobyn men vilken 

roll de spelar är beroende av vilka andra aktörer som de kopplar ihop sig med. 

 

Nyckelord: actor-network theory, socialt samspel, ekoby, icke-människor, Bruno Latour, 

materiell-diskursiv, posthumanism, nätverk, översättningar 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to try to investigate the role that architectural non-humans play 

for the creation of social interaction in an eco-village. In doing this, the study uses a number 

of post-humanist theories. Mainly actor-network theory and the material-discursive concept. 

These state that even non-humans, like houses or mailboxes, are to be seen as co-creators of 

actions, but that their possible roles are decided by which other actors they attach to in a net-

work. Through observations and interviews with seven residents of an eco-village, the infor-

mation was gathered. The empirical data shows that many different non-humans are taking an 

active role in the creating of the social interactions that goes on in the eco-village. To mention 

a few, the community hall gives room for group activities, open lawns create a possibility for 

child’s play and mailboxes call for physical movement. In themselves, however, the non-

human actors do not create social interaction. It is only when used by and interpreted by other 

actors that they gain their active role. The answer to the question would consequently be that 

the architectural non-humans in the eco-village do play an active role in the creation of social 

interaction but that the role is dependent on the other actors that they connect to. 

 

Keywords: actor-network theory, social interaction, eco-village, nonhumans, Bruno Latour, 

material-discursive, posthumanism, network, translations 

 

POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING 

I denna studie ställs frågan vilken roll arkitekturen i en ekoby spelar för det sociala samspelet 

som uppstår där. En ekoby är ett bostadsområde som är byggt utefter målen att vara miljövän-

ligt och att stimulera socialt samspel. För att utreda denna fråga har sju boende i en ekoby, 

som här har getts det påhittade namnet Lummelyckan, intervjuats bland annat om hur de har 

lärt känna varandra och var de brukar träffa på varandra spontant. De boende i Lummelyckan 

berättar till exempel att närheten mellan husen gör att de kan springa över för ett snabbt besök 

på kvällen när barnen sover, att de delar några ord när de öppnar dörren samtidigt och att de 

ofta träffar på varandra i den gemensamma tvättstugan. Studien indikerar att arkitektur spelar 

en roll för att socialt samspel uppstår i ekobyn men visar även på att arkitekturen inte kan 

skapa socialt samspel av sig själv. Slutsaten som dras är att för att de ska få den betydelsen 

behöver de användas och tolkas på ett sådant sätt av de boende.  
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1. INLEDNING 
En äldre kvinna tittar ängsligt ut i trapphuset genom kikhålet i dörren. Hon väntar tills trapp-

huset är tomt innan hon lossar säkerhetskedjan, smyger ut genom dörren och låser den. När 

hon vänder sig om förvånas hon över att ytterdörren till lägenheten mittemot har försvunnit. 

Hon smyger fram till den tomma dörrkarmen och ropar ett försiktigt: “hallå?”. En kvinna i röd 

hatt svarar inifrån lägenheten och inom kort sitter de två kvinnorna tillsammans runt köksbor-

det och samtalar över en kopp kaffe. Snart står en hel familj i dörrkarmen och förundras över 

den saknade ytterdörren och även de bjuds in och glada samtal hörs från köket. Grannar forts-

ätter att trilla in en efter en genom den tomma dörrkarmen och snart spelas brädspel, mat lagas 

och äts och hela lägenheten sjuder av liv, rörelse och socialt samspel (IKEA 2015). 

Så utspelar sig IKEA:s reklamfilm som spelats flitigt på tv-kanaler i december 2015. 

Under tiden som scenerna utspelar sig visas text över skärmen. Först flimrar ett påstående om 

att 8 av 10 säger att de vill umgås mer med andra förbi vilket sedan följs av en fråga. Frågan 

lyder: “Vad händer om vi tar bort det största hindret?” (IKEA 2015). Frågan som IKEA:s 

reklamfilm ställer är densamma som frågan som denna uppsats vill undersöka. Nämligen frå-

gan vilken roll ting som arkitekturen består av, som härefter kommer kallas för arkitektoniska 

icke-människor, spelar för skapandet av socialt samspel mellan grannar.  

De grannar som denna uppsats fokuserar på är inte vilka grannar som helst. De bor i ett 

område som har byggts bland annat just med det uttalade målet att skapa socialt samspel. 

Dessa grannar bor i en ekoby. Grannarna i ekobyn, som i denna uppsats getts det påhittade 

namnet Lummelyckan, befinner sig hela tiden omgivna av ett stort antal arkitektoniska icke-

människor som är medskapare till det sociala samspelet som uppstår mellan grannarna.  

I denna uppsats kommer posthumansitiska teoribildningar att användas för att utreda 

vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar för skapandet av socialt samspel i ekobyn. Ett 

av huvudantagandena inom posthumanismen är att icke-människor är med och konstruerar 

världen och att forskningen tenderar att förringa icke-människors betydelse för människorna 

och deras liv. Icke-människorna ses då bara som bärare av mänskliga idéer utan att själva er-

kännas påverkan eller agens (Hultman 2011:3, 9; Latour 2015:92-93). Denna uppsats ämnar 

ta sig an detta, påstått outforskade, perspektiv och försöka ta ett steg mot att befria icke-

människorna från deras förbannelse, som Latour skriver: 
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Som om en fördömande förbannelse hade kastats över tingen fortsätter de att sova, som tjänare i 

ett förtrollat slott. Men så snart de är befriade från förbannelsen börjar de ruska på sig, sträcka 

på sig, muttra. De börjar svärma omkring i alla riktningar, skaka de andra mänskliga aktörerna 

och väcka dem ut sin dogmatiska sömn (Latour 2012:93). 

 

Uppsatsen börjar med en definition av fenomenet ekoby följt av en presentation av ekobyn 

som undersöks i denna uppsats. Sedan redogörs för uppsatsens syfte, frågeställningar och av-

gränsningar vilket följs av uppsatsens vidare disposition. Så, låt oss sätta igång med att utreda 

om icke-människor faktiskt gör ett jobb som de förtjänar ett större erkännande för än vad de 

tidigare har förärats.  

 

1.1 BAKGRUND 

1.1.1 VAD ÄR EN EKOBY? 

I denna studie är det det sociala samspelet i en ekoby som ligger i fokus. Begreppet ekoby 

började användas på 1970-talet. Att begreppet innehåller ordet “by” kan vara lite missvisande 

då det i regel rör sig om ett bostadsområde eller ett kvarter i en förort (Palm Lindén 1998:15). 

Palm Lindén har sammanfattat målsättningarna som ligger bakom byggandet av ekobyar un-

der fyra punkter som ger en målande bild av vad begreppet ekoby syftar på (Palm Lindén 

1998:15-16).  

Den första målsättningen bakom byggandet av ekobyar handlar om att anpassa byggna-

der och utemiljö för att skapa ett miljövänligare boende. Det handlar till exempel om extra 

effektiv isolering, en stomme som lagrar värme och att ha mycket fönster mot söder. Det 

andra målet handlar om ett lokalt kretslopp vilket till exempel innebär att de boende i ekobyn 

komposterar, odlar och nyttjar förnybar energi från sol eller vindkraft. Ett tredje mål handlar 

om förändrade vardagsvanor så som att resmönster eller inköpsvanor ändras och att energian-

vändningen i vardagen minskas då ett mål med ekobyarna är att inspirera andra och vara en 

föregångare. Den sociala gemenskapen är slutligen även ett viktigt mål som ligger bakom 

byggandet av ekobyar. Det handlar om en social gemenskap som grundar sig i samarbetet och 

det gemensamma ansvaret för skötseln av området (Palm Lindén 1998:15-16).  
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1.1.2 PRESENTATION AV LUMMELYCKAN 

Lummelyckan, som inte är ekobyns verkliga namn, är en ekoby i utkanten av en medelstor 

stad i Mellansverige som byggdes på 1980-talet och var en Sveriges första ekobyar. På Lum-

melyckans hemsida står att läsa att området har skapats med två huvudsakliga syften. Det 

första syftet har med miljön att göra. Målet var att utforma ett boende som hade mindre nega-

tiv påverkan på miljön. Det skulle vara ett boende som var resurssnålt och miljövänligt. Det 

handlar bland annat om att husen tar vara på solens värme, är välisolerade och använder 

byggmaterial som lagrar värme (Lummelyckans hemsida 2015, Broschyr om Lummelyckan). 

Det andra syftet vid byggandet av Lummelyckan var att området skulle bidra till att 

kontakter mellan människor uppstår och motverka känslor av isolering och anonymitet och 

utgångspunkten har varit att boendet innehar en viktig funktion för människors sociala sam-

varo. På Lummelyckans hemsida anges att för att nå en känsla av gemenskap är det viktigt att 

alla som bor i området känner varandra och känner att de behövs. De gemensamma utrymmen 

som finns i området, både ute och inne, och den gemensamma skötseln av området, ger till-

fällen till sociala kontakter och blir ett sätt att lära känna sina grannar (Lummelyckans hem-

sida 2015, Broschyr om Lummelyckan).  

Ekobyn Lummelyckan består av 16 lägenheter, både i ett plan och två plan, som är för-

delade i 5 huskroppar. Dessa huskroppar är placerade i tre rader. Mellan de olika huskroppar-

na går en gångväg längs med hela området som bryter av de tre raderna. Från denna huvud-

gångväg går mindre gångvägar ut längs med varje huskropps entresida. På området finns även 

ett gemensamhetshus, två lekplatser samt gemensamma odlingar och gräsytor. Området är 

inringat av ett staket med ett fåtal entréer. Huvudentrén är placerad vid gemensamhetshuset 

där även brevlådor, sopsortering och tvättstuga är placerad. 

Vid mitt besök i Lummelyckan har det framkommit att de boende själva inte önskar att 

kalla Lummelyckan för en ekoby och att detta är en titulering som andra tillskriver dem mot 

deras vilja. De motiverar detta motstånd med att de inte anser att de följer de definitioner som 

ingår i begreppet ekoby. Mina informanter har i intervjuerna bland annat benämnt Lum-

melyckan som en miljöby, ett gemenskapsområde eller kallar det för ett bostadsområde för 

resurssnålhet och bogemenskap. Trots dessa invändningar väljer jag att fortsättningsvis kalla 

Lummelyckan för en ekoby. Detta eftersom ekoby är en vedertagen term som gör att min 

uppsats kan relateras till tidigare forskning samt eftersom de boende själva inte har myntat en 

alternativ term som kan användas för att kärnfullt referera till Lummelyckan. 
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1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Uppsatsens syfte är att utforska vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar för det soci-

ala samspelet som uppstår mellan grannarna i en ekoby. För att utreda denna huvudfrågeställ-

ning berörs även frågan vilka andra aktörer som påverkar vilken roll de arkitektoniska icke-

människorna spelar för skapandet av sociala samspelet i en ekoby. Utifrån detta syfte har en 

huvudfrågeställning och en underfrågeställning formulerats: 

 

Vilken roll spelar arkitektoniska icke-människor för skapandet av socialt samspel i en ekoby? 

- Vilka andra aktörer påverkar vilken roll arkitektoniska icke-mänskor spelar för skap-

andet av socialt samspel i en ekoby? 

 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 
Arbetet med en kandidatuppsats medför både tidsmässiga och platsmässiga begränsningar 

vilket har lett till att avgränsningar har gjorts för studien. I denna studie belyses frågeställ-

ningen huvudsakligen utifrån perspektivet vilken roll informanterna ger uttryck för att icke-

människorna spelar för det sociala samspelet i byn. Detta kompletteras med egna observation-

er av hur icke-människornas ter sig idag. Studien tar alltså inte upp hur det ursprungligen var 

tänkt och planerat att icke-människorna i området skulle fungera när området byggdes.  

 

1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 
I kapitel ett, Inledning, har bakgrunden till det ämne uppsatsen berör presenterats och syfte, 

frågeställningar och avgränsningar redogjorts för. I kapitel två, Tidigare forskning, redogörs 

för den tidigare forskningen om ekobyar samt forskning om icke-människors roll för socialt 

samspel för att ge en bild av denna uppsats förhållande till den rådande förståelsen på områ-

det. I kapitel tre, Teoretisk och begreppslig referensram, redogörs för denna uppsats teoretiska 

utgångspunkt och de centrala begrepp som kommer att användas i uppsatsen. Även ett antal 

andra centrala begrepp definieras under denna rubrik. Teorins användningsområde och rele-

vans för att reda ut denna uppsats frågeställningar redogörs även för i kapitel tre. I det fjärde 

kapitlet, kallat Metod, beskrivs de metodologiska val som gjorts under uppsatsens gång. Här 

går att läsa om uppsatsens urval, genomförande och analys samt en diskussion om uppsatsens 

datakvalitet och de etiska överväganden som har gjorts. I kapitel 5 redogörs för studiens resul-

tat och det samma analyseras utifrån den teoretiska utgångspunkten och begreppen. Avslut-
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ningsvis sammanfattas och diskuteras de slutsatser som kan dras och förslag till vidare forsk-

ning ges i det sjätte och sista kapitlet under titeln Avslutande diskussion. 

 

2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 TIDIGARE FORSKNING OM EKOBYAR 
Fenomenet ekobyar har tidigare studerats från många olika vinklar på grund av intresset för 

deras speciella förutsättningar. Det handlar till exempel om studier som utvärderar deras mil-

jövänlighet eller studier som har undersökt hur de boendes livsstil och vardag påverkas av att 

bo i ett område med målet att vara miljövänligt (se till exempel; Ergas 2010; Mårtensson & 

Pettersson 2002, Palm Linden 1998). Den tidigare forskningen om ekobyar som är mest rele-

vant för min egen undersökning är den som har tittat på det sociala samspelet och gemenskap-

en i ekobyar samt deras koppling till arkitekturen.  

Genom att intervjua boende i en svensk ekoby har Tidäng gjort en heltäckande redogö-

relse för livet där. Tidäng skriver att de boende i ekobyn hon undersökte tyckte att förutsätt-

ningar för social gemenskap var ett minst lika viktigt mål för ekobyn som miljöprofilen. De 

boende anser att lättsamma sociala kontakter i vardagen och gemenskap kännetecknar livet i 

byn. Att alla känner alla, som till stor del härleds till det gemensamma arbetet, och samarbetet 

i vardagen har varit viktigt för gemenskapen i området (Tidäng 1992). Palm Lindén har inter-

vjuat boende i två svenska ekobyar för att se hur bostadsmiljön påverkar de boendes vardags-

liv och konstaterar precis som Tidäng att det gemensamma arbetet gör att de boende lär känna 

varandra. De boende uttrycker att de värdesätter en vardaglig gemenskap där det upplevs 

tryggt och hemma överallt i området samt att man umgås otvunget och informellt och kan be 

varandra om hjälp (Palm Lindén 1998).  

Palm Linden konstaterar även att bebyggelsens utformning spelar en stor roll för det so-

ciala livet i en ekoby. Hur entréer, gator och gårdar är placerade och ser ut och om ytterdör-

rarna vetter ut mot varandra eller ej och är sådant som påverkar om de boende i ekobyn möts 

eller inte när de rör sig i området. Palm Lindén noterade att de två ekobyarnas nät av gångvä-

gar var mycket olika och att detta innebar olika förutsättningar för social interaktion. De er-

bjöd skilda villkor för att spontana möten skulle uppstå mellan de boende när de rörde sig i 

området för att utföra olika vardagssysslor. En central bygata samlade de boende i ena byn 

medan ett rutnät av gränder fördelade de boende jämt över området i den andra. 
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Dessa begränsningar motverkades dock av närheten mellan husen och att de boende 

ändå behövde röra sig över området för att utföra olika vardagsysslor. Palm Lindén inringade 

även parkeringsplatserna, gemensamma lokaler, komposter och odlingar som viktiga platser 

vars placering påverkade den sociala gemenskapen i ekobyarna (Palm Lindén 1998). Även i 

denna uppsats kommer ekobyns placering av vardagssysslor betydelse för hur de boende rör 

sig, och därmed har möjlighet att träffa på varandra, att utredas.  

Även Tidäng berör vad den fysiska utformningen av ekobyn har för effekt. Tidäng 

nämner att vid huvudentrén finns många vardagssysslor som brevlådor och sophämtning och 

där har de boende anledning att passera minst en gång om dagen.  De stora tomma gräsytorna 

som finns på denna ekobys område ger även möjligheter till lek och samvaro. Gemensam-

hetshuset i ekobyn används mycket av de boende till gemensamma möten och aktiviteter och 

barnen använder det för att träffas och leka (Tidäng 1992). Även i denna studie kommer ge-

mensamhetshuset utredas som en möjlig skapare till socialt samspel. 

 

2.2 TIDIGARE FORSKNING OM ARKITEKTURENS BETYDELSE FÖR 

SOCIALT SAMSPEL 
Palm Linden och Tidäng har, som redogjorts för ovan, konstaterat att arkitekturen i en ekoby 

har betydelse för det sociala samspelet som uppstår där (Palm Lindén 1998; Tidäng 1992). 

Arkitekturens betydelse för socialt samspel mellan grannar har även forskats om utanför äm-

net ekobyar. Ahrne och Sundberg kommer bland annat fram till att en rumslig kontext kan 

möjliggöra eller vara en förutsättning för socialt samspel mellan människor när de undersökte 

hur vänskapsrelationer uppstår, upprätthålls och försvinner. Via intervjuer med grannar i en 

koloniträdgård kom de fram till att ett spontant umgänge uppstod mellan grannarna när de 

vistades i koloniträdgården. Det visade sig även att under vinterhalvåret umgicks dessa kolo-

niträdgårdsgrannar inte alls med varandra vilket indikerade att den rumsliga kontexten bidrog 

till att upprätthålla umgänget (Ahrne & Sundberg 2006). Det spontana umgänget som uppstår 

i trädgårdar kommer även att undersökas i denna studie. 

Huang har genom observationer i ett bostadskomplex undersökt relationen mellan inne-

gårdars formgivning och det sociala samspelet som uppstår där. Huang kom fram till att 

öppna ytor och lekplatser gör att barn vill leka där. En följd av att barnen vill vistas i lekpar-

kerna visade sig vara både mer socialt samspel mellan barn men också mer socialt samspel 

mellan deras föräldrar (Huang 2006). Även Tidängs intervjuundersökning säger att de boende 

i bostadsområdet som har barn umgås mer med varandra (Tidäng 1992). Även denna uppsats 



7 
 

kommer undersöka hur barns lek i lekparker och på öppna ytor kan påverka skapandet av so-

cialt samspel mellan både barn och vuxna. Till skillnad från Huang kommer barnens vistelse i 

lekparker inte bara ses som en följd av barnens vilja att vara där utan själva lekplatserna och 

de öppna ytornas roll för att detta sker kommer att uppmärksammas.  

Huang och Leydens undersökningar visar på att rörelse i bostadsområden till fots leder 

till att socialt samspel mellan grannar uppstår. Huang fann att gångvägarna på innegårdarna 

var den plats där mest socialt samspel uppstod mellan de boende (Huang 2006). Att rörelse i 

bostadsområden till fots har betydelse för att sociala kontakter uppstår visar även Leydens 

undersökning om bostadsområdens fysiska utformnings påverkan på de boendes sociala kapi-

tal. Genom att utföra en enkätundersökning kommer Leyden fram till att om man bor i bo-

stadsområden som uppmuntrar att man rör sig i området till fots är det större chans att man 

känner sina grannar (Leyden 2003). Detta återspeglas även i Palm Lindéns intervjustudie som 

påvisar att om rörelse till fots uppmuntras, till exempel till följd av hur olika målpunkter som 

till exempel parkeringsplatser placeras i området, skapas förutsättningar för att socialt samspel 

kan uppstå mellan grannarna (Palm Lindén 1998). I likhet med dessa studier kommer gångvä-

gars och vardagliga målpunkters placerings roll för det sociala samspelet att undersökas i 

denna uppsats.  

Huang konstaterar att ju mer man rör sig i varandras närhet ju troligare är det att socialt 

samspel uppstår (Huang 2006). Att det är mer troligt att socialt samspel uppstår om man rör 

sig mycket i varandras närhet konstateras även i Namehow och Lawton samt i Festinger, 

Schackter och Backs studier.  

Festinger, Schachter och Back upptäckte, genom en intervjustudie på ett campus, att fy-

sisk närhet och arkitektur kan ha en stor betydelse för skapandet av socialt samspel. De kom 

fram till att om man bor nära varandra eller behöver passera varandras bostäder uppstår spon-

tana möten. Dessa spontana möten kan sedan leda till att vänskap växer fram. Dessa slutsatser 

drogs då de upptäckte att de som bodde nära trappan hade mer vänner på nästa våning än de 

som bodde en bit in i korridoren (Festinger, Schachter & Back 1950).  Även Namehow och 

Lawton drog slutsatsen att fysisk närhet mellan bostäder hade en stor effekt på skapandet av 

relationer. De intervjuade boende i ett bostadskomplex i New York och fann att 52 procent av 

de boende uppgav att de lärt känna de vänner de hade i bostadskomplexet genom att de mötts 

i trapphuset, hissen eller vid entreen och 30 procent hade träffats ute på gården (Namehow & 

Lawton 1975). Vilka platser i ekobyn som man oftast träffar på andra på kommer undersökas 

i denna studie.  
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Sammanfattningsvis går att säga att forskning om ekobyar visar att socialt samspel är ett 

viktigt mål för de boende där och att hur de är fysiskt formgivna har en påverkan på det soci-

ala samspelet som uppstår i byn. Annan forskning om arkitekturens betydelse för skapandet 

av socialt samspel visar, i samstämmighet med den tidigare forskningen om ekobyar, att arki-

tekturen i bostadsområden har betydelse för att socialt samspel uppstår där. Till skillnad från 

de studier som presenteras ovan ämnar denna studie att, genom att användandet av posthu-

manistiska teoribildningar, inte bara uppmärksamma att arkitektur spelar en roll för skapandet 

av socialt samspel utan även utreda hur denna påverkan går att förstås. Hur det går till när 

arkitekturen får den roll den får för skapandet av socialt samspel.  

 

3. TEORETISK OCH BEGREPPSLIG REFERENSRAM 
I detta kapitel redogörs för de centrala tankegångar och begrepp som uppsatsens teoretiska 

referensram utgörs av. I denna studie kommer ett antal posthumanistiska teoretiska perspektiv 

att användas. Posthumanistiska teoribildningar överskrider gränser som finns inom tidigare 

teoribildningar. Posthumanismen ifrågasätter att världen ses som en social eller diskursiv kon-

struktion. Världen ses även ur ett posthumanistiskt perspektiv som en konstruktion, som något 

som ständigt skapas i olika processer, men posthumanismen vill att repertoaren av aktörer 

som är med och påverkar detta konstruerande utökas. Att det inte bara är människor, kultur 

och diskurser som är med och konstruerar världen utan även icke-människor så som djur, ting, 

maskiner och naturen är ett av huvudantagandena inom posthumanismen (Hultman 2011:9).  

En av de posthumanistiska teoribildningar som kommer att vara central för min studie 

är actor-network theory. Det posthumanistiska begreppet materiell-diskursiv används även i 

denna studie och redogörs för nedan. Några ytterligare relevanta begrepp definieras även kort-

fattat. Kommande kapitel innebär inte en fullständig redogörelse av dessa posthumanistiska 

teoribildningar men de tankegångar och begrepp som är centrala och givande för att försöka 

besvara denna uppsats frågeställningar presenteras.  

3.1 ACTOR NETWORK THEORY 
Actor-network theory, även kallat ANT, började utvecklas på 1980-talet av Bruno Latour, 

Michel Callon och John Law (Hultman 2011:10). Följande delkapitel utgår i huvudsak ifrån 

Bruno Latours redogörelser för ANT. Trots att namnet actor-network theory tycks anspela på 

att det handlar om en teori är ANT mycket av en metod (Latour 2015:45). Enligt Latour säger 

actor-network theory inte någonting om det vi studerar utan om hur man ska studera det (La-
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tour 2015:170-171). Under de följande två delkapitlen förklaras relevanta begrepp och tanke-

gångar från actor-network theory vidare.  

3.1.1 ICKE-MÄNNISKOR ÄR AKTÖRER 

En av de mest centrala teoretiska utgångspunkterns som actor-network theory bidrar med, och 

som även är central för denna uppsats, är inställningen att både människor och icke-

människor är aktörer. 

Latour anser att forskare ofta endast ser till människors handlande och meningsskap-

ande och ignorerar att det kan finnas andra typer av aktörer som kan ha handlingskraft. Fors-

kare hanterar ofta tingen i sina undersökningar som passiva mellanhänder som bara transpor-

terar krafter utan att omvandla den. Så som att tingen bara återspeglar eller representerar 

mänskliga idéer och föreställningar (Hultman 2011:5, Latour 2015:54-56). Latour vill utöka 

vad begreppet aktör innebär, som tidigare bara innefattat sådant som har intention och mening 

bakom sina handlingar. Definitionen av begreppet aktör enligt ANT är istället att allt som 

förändrar ett tillstånd genom att göra skillnad kan ses som en aktör. Utifrån denna definition 

av aktör kan även en icke-människa ses som en sådan (Latour 2015:90).  

Latour menar inte att icke-människor helt och hållet styr handlingar (Latour 2015:91). 

Latour menar inte heller att icke-människor har intention eller att deras handlingar har avsikt 

eller mening så som människors har (Latour 2015:90). Enligt Latour kan dock icke-människor 

till exempel auktorisera, medge, erbjuda, uppmuntra, tillåta, föreslå, influera, blockera, möj-

liggöra eller förbjuda handling (Latour 2015:91). 

Så vad är en icke-människa? Exempel på icke-människor som Latour beskriver är kni-

var som skär kött, räcken som förhindrar olyckor och tvål som tar bort smuts (Latour 

2015:90). Hultman refererar till icke-mänsklig materialitet, utifrån ett ANT-perspektiv, som 

det som går att se och ta på (Hultman 2011:15). Den definition av icke-människor som kom-

mer att användas i denna studie är densamma som Hultmans, icke-människor ses som ting 

som går att se och ta på. Se vidare om denna studies definition av begreppet icke-människor 

under delkapitlet centrala begrepp.  

Latour tydliggör sin bild av icke-människor som aktörer som är deltagare i handlings-

förlopp genom att fråga läsaren om det verkligen rör sig om samma aktivitet att gå på en gata 

med eller utan kläder eller zappa på tv:n med eller utan fjärrkontroll. För att utreda om något 

är en aktör föreslår Latour att forskaren funderar på om tinget som ska utredas gör skillnad i 

hur någon annan aktörs handlingar fortlöper eller ej (Latour 2015: 90). Latour föreslår att 

forskaren föreställer sig vad det skulle innebära att det ting vars agens ska prövas inte var när-
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varande i den situation som utreds. På så vis får forskaren reda på vad detta ting har för på-

verkan på situationen som studeras (Latour 1992:155). Precis som med den förlorade ytterdör-

ren i IKEA:s reklamfilm som redogjordes för i inledningen kan alltså borttagandet av något ur 

en situation, dock i Latours tankeexperiment inte på ett lika handgripligt vis, tydliggöra vad 

detta något faktiskt spelar för roll för det som sker i situationen. 

3.1.2 NÄTVERK OCH ÖVERSÄTTNINGAR 

Att även icke-människor kan vara aktörer är en central utgångspunkt för actor-network theory. 

Andra centrala aspekter av teorin actor-network theory är dess definition och användning av 

begreppen översättningar och nätverk.  

Både människor och icke-människor kan alltså ha påverkan på en situation och icke-

människor kan, som nämnts, enligt Latour till exempel uppmuntra, tillåta, föreslå, influera, 

blockera eller möjliggöra handling (Latour 2015:91). Vad människor säger eller gör kan, en-

ligt ANT, förstås som översättningar av vad andra aktörer, till exempel icke-mänskliga såd-

ana, artikulerar och kommunicerar (Hultman 2011:37-38).  

Hultman exemplifierar vad dessa översättningar kan innebära genom att beskriva en 

händelse då ett barn möter ett höstlöv och översätter det som höstlövet artikulerar till att börja 

prata om färger (Hultman 2011:39). Översättningar kan alltså förstås som den tolkning som 

aktörer gör av vad en annan aktör kommunicerar. Till exempel i situationen ovan där lövet 

influerar vad barnet börjar prata om, eller när en uteplats tolkas som en plats som man kan 

sitta på. 

Det andra centrala begreppet, nätverk, är kopplat till begreppet översättningar. Ordet 

nätverk kan enligt Latour beskrivas som en serie översättningar (Latour 1999:15). Enligt La-

tour är vi aldrig ensamma i vårt handlande. Handlingars ursprung är i sig oklart (Latour 

2015:62-63). Det som gör något, som skapar och agerar, är nätverk och inte ensamma aktörer. 

Agens är något som uppstår mellan aktörer (Hultman 2011:40). Hultman exemplifierar genom 

att beskriva en situation där ett korrekt svar framställs på en mattelektion som något som upp-

står i ett nätverk. Det rätta svaret är inte en produkt som den enskilda individen, eleven, har 

skapat. Det rätta svaret har producerats i ett nätverk där eleven har kopplat ihop sig med, 

samhandlar med, till exempel en linjal, en penna och ett rutat papper. Kapaciteten att ge det 

rätta svaret uppstår mellan linjalen, pennan, pappret och eleven (Hultman 2011:17, 40).   

Med utgångspunkten att vi aldrig är ensamma i vårt handlande utan samhandlar med 

andra aktörer i nätverk menar Latour till exempel att det är ett misstag att säga att “en man 

flyger” eller “en kvinna åker ut i rymden”. Att flyga är en handling som består av bland annat 



11 
 

flygplan, startbana och biljettkontrollant. Handling är inte något som människor besitter utan 

handling är flera olika aktörer som samhandlar (Latour 1999:182).  

Nätverk är inget beständigt som finns därute utan det är ett verktyg för att beskriva till 

exempel handlingar och situationer (Latour 2015:155). Nätverk är det som tecknas när fors-

kare beskriver eller kartlägger de olika översättningar som sker mellan aktörerna i en situation 

(Latour 2015:133). Och det är det just detta som en ANT-forskare ska göra (Latour 

2015:155). 

3.2 FÖRESTÄLLNINGAR ÄR AKTÖRER I NÄTVERKEN 
Precis som Latour uttrycker en frustration över att icke-människor inte erkänns som aktörer 

(Latour 2005:93) uttrycker även Karen Barad en frustration över att det materiella inte till-

skrivs betydelse eller agens och erkänns som aktiv agent så som människan eller diskurser gör 

inom forskningen. Barad vill därför uppmärksamma det materiella som en aktiv deltagare i 

konstruktionen av världen (Barad 2003:801-803; Barad 2007:133).  

Precis som Latour beskriver att handling är något som inte finns i aktören, utan i ett nät-

verk av aktörer (Latour 1999:182) anser även Barad att handlingskraft inte är något som en 

ensam aktör innehar. Barad säger att handlingskraft är något som skapas i samhandlande mel-

lan flera aktörer (Barad 2003:826-827).  

Enligt Barad samhandlar det materiella och det diskursiva. Det materiella och det dis-

kursiva är enligt Barad ömsesidigt beroende av varandra. Den ena kan inte förklaras eller för-

stås utan den andra och Barad talar därför om det materiellt-diskursiva (Barad 2003:822-823, 

Lenz Taguchi 2012:9). Lenz Taguchi säger att Barads begrepp materiell-diskursiv vill förtyd-

liga att när vi människor samhandlar med den materiella världen har det även betydelse vilka 

idéer och föreställningar, vilken diskurs, som är närvarande (Lenz Taguchi 2012:16).  

Enligt Barad är diskurs inte det som sägs utan diskurs är det som begränsar eller möjlig-

gör vad som kan sägas (Barad 2003:819). Lenz-Taguchi förtydligar vad dessa föreställningar, 

som ordet diskurs representerar i begreppet materiell-diskursiv, innebär med ett antal exem-

pel.  

Det kan till exempel handla om att föreställningar om vad utbildning och lärande inne-

bär är en aktör i en klassrums-situation, att föreställningar om vad en lergubbe innebär påver-

kar vårt formande av leran om vi ges uppgiften att göra just en sådan eller att föreställningar i 

ett rum påverkar vårt sätt att sitta i det. Dessa föreställningar påverkar inte situationen en-

samma utan alltid i samhandlande med de materiella aktörer som finns närvarande så som 

papper i klassrummet, lerans konsistens och stolen man sitter på (Lenz Taguchi 2012:9, 16, 
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56). Dessa fenomen kan alltså ses som materiellt-diskursiva, både människorna, den icke-

mänskliga materialiteten och närvarande föreställningar är aktörer som påverkar hur man sit-

ter i ett rum (Lenz Taguchi 2012:16). Verkligheten skapas alltså av att flera olika aktörer, 

både mänskliga, icke-mänskliga och föreställningar, samhandlar i nätverk (Lenz Taguchi 

2012:12). 

I denna studie har jag inspirerats av Latours och actor network-theorys tankar om att 

icke-människor bör uppmärksammas som aktörer som kan påverka människors handlingar. 

Jag har även inspirerats av Barad som anser att icke-mänsklig materialitet alltid är ömsesidigt 

beroende av de föreställningar som är närvarande och att den ena inte går att förstå utan den 

andra. När vi människor samhandlar med icke-människliga aktörer har det alltså betydelse 

vilka föreställningar som är närvarande. Med utgångspunkt i dessa två posthumanistiska te-

oribildningar kommer det sociala samspelet i ekobyn analyserats som skapat av ett nätverk 

som består av både människor, icke-människor och föreställningar.  

Genom att uppmärksamma samhandlandet mellan föreställningar, människor och icke-

människor blir en bredare förståelse för vad som har betydelse för skapandet av socialt sam-

spel möjlig.  Att på detta vis reda ut alla de aktörer som faktiskt är medskapare till situation-

erna kommer möjliggöra en förståelse för vad just arkitekturen har för betydelse för det soci-

ala samspelet i ekobyn. 

3.3 CENTRALA BEGREPP 
Innan studiens tillvägagångssätt presenteras tydliggörs ett antal begrepp som är centrala för 

uppsatsen: 

 

Icke-människor eller materialitet 

Hultman refererar i sin studie till icke-mänsklig materialitet som det som går att se och ta på 

(Hultman 2011:15). En liknande definition görs i denna studie. Icke-människorna, eller 

materialiteten som i uppsatsen används synonymt, som fokuseras på i studien är de icke-

människor som arkitekturen i ekobyn består av. Det handlar till exempel om uteplatser de 

boende kan sitta på, gemensamhetshus där de kan träffas och gångvägar som dirigerar hur de 

rör sig.  
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Definition av socialt samspel: 

I denna studie är det socialt samspel som ligger i fokus. Med socialt samspel menas i denna 

studie all typ av interaktion som uppstår mellan två eller flera människor. Det kan handla om 

allt från en enkel vinkning till långa samtal. 

 

De gamla och de nya: 

Under studiens gång har två grupperingar visat sig finnas i ekobyn. Den ena gruppen består av 

de som har bott i området en längre tid. I denna grupp ingår de som var med när området först 

byggdes, de som flyttade in under den första tioårsperioden och de som har växt upp i områ-

det. Den andra gruppen består av de som har flyttat in i området under den senaste tioårspe-

rioden och till största del består av småbarnsfamiljer. I brist på bättre ord i kommer dessa två 

grupper refereras till som de gamla och de nya. 

 

4. METOD 
I detta kapitel redogörs för samt motiveras och diskuteras de olika metodologiska val som har 

gjorts under arbetet med uppsatsen. Det handlar om valet av metod, hur urvalet av informan-

ter har utförts och en kortfattad presentation av informanterna läggs fram. Hur empirin har 

samlats in och senare analyserats redogörs även för. Studiens datakvalitet diskuteras och av-

slutningsvis presenteras de etiska överväganden som har gjorts.  

4.1 VAL AV METOD 
För att besvara frågeställningen vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar för skapandet 

av socialt samspel i en ekoby har kvalitativa metoder används där jag som forskare har inte-

grerat med de som studeras (Aspers 2011:21). Interaktion mellan forskaren och de som stude-

ras krävs för att förstå vad, hur och varför folk gör det de gör, vilket innebär att forskaren kan 

använda sig av metoder så som deltagande observationer eller intervjuer (Aspers 2011:44-45).  

Valet att huvudsakligen använda en kvalitativ metod för studien gjordes eftersom jag 

ville veta hur de boende använder de olika icke-människorna i byn. Jag ville veta hur de reso-

nerar kring detta användande samt fånga upp verkliga erfarenheter och redogörelser utav situ-

ationer där socialt samspel har uppstått i ekobyn. Intervjuer blev den huvudsakliga kvalitativa 

metod som valdes. Deltagande observationer, som hade varit en bra metod eftersom det är 

aktiviteter som sker på platsen jag vill studera (Aspers 2011:136), var inte möjligt att använda 
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som huvudsaklig metod eftersom tiden var knapp. På så vis skulle jag inte hunnit få tillgång 

till den mängd data rörande situationer av socialt samspel som jag behövde.  

Intervjuerna har även kombinerats med observationer. Många av intervjuerna har utförts 

i själva ekobyn. Under dessa besök i området har information samlats genom att observera 

Lummelyckans fysiska utformning, det vill säga arkitekturen. Iakttagelser har även gjorts av 

det sociala samspelet mellan de boende under vistelsen i ekobyn. Dessa observationer har 

kompletterat uppsatsens huvudsakliga material som kommer från intervjuerna och har utvid-

gat förståelsen för informanternas redogörelser (Aspers 2011:136).  

4.2 URVAL 
Jag kontaktade först en boende i Lummelyckan för att fråga om det fanns möjligheter att 

skriva min kandidatuppsats om området. Denna kontaktperson fungerade sedan som en nyck-

elinformant för resten av uppsatsarbetet. En nyckelinformant är en informant som forskaren 

har särskild kontakt med och kan hjälpa till att få tillgång till fler informanter och ge tips och 

agera bollplank (Aspers 2011:77). Nyckelinformanten gav mig kontaktuppgifter till fem andra 

boende i Lummelyckan och ställde själv upp på en intervju. En sjunde informant fick jag kon-

takt med genom en gemensam bekant som inte bor i Lummelyckan. 

Jag intervjuade sju personer som bor i ekobyn. Två av dessa informanter bor i samma 

hushåll. Detta innebär att jag intervjuade personer från sex av de 16 hushåll som finns i Lum-

melyckan. De intervjuade har bott i området olika länge. Eva, Yvonne, Sören och Gudrun har 

bott i området sedan det byggdes. Bodil flyttade in i området under den första tioårsperioden 

som området fanns till. Ulrika har flyttat till området under den senaste tioårsperioden. Pau-

lina är född och uppvuxen i området.   

4.3 GENOMFÖRANDE/DATAINSAMLING 
Det empiriska material som ligger till grund för min uppsats är insamlat huvudsakligen genom 

intervjuer med sju boende i ekobyn. En intervjuguide konstruerades och har används som stöd 

vid intervjuerna (se bilaga 1).  

Forskaren ska sträva efter att låta den intervjuade styra intervjuns ordningsföljd. Inter-

vjuguiden ska helst innehålla få och stora frågeområden eller teman. Frågorna som ställs ska 

vara följdfrågor på det som den intervjuade berättar och intervjuaren ska följa den intervjua-

des egna tankegångar (Trost 2010:72). Den intervjuguide som används i denna studie utfor-

mandes som en mindmap med övergripande teman och några tillhörande frågor. Temana har 

inte avhandlats i någon specifik ordning utan i de flesta fall har de intervjuade avhandlat te-
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mana om vartannat och jag har endast behövt följa deras tankegångar och ställa relevanta 

följdfrågor. De mer specifika frågorna som formulerats kring varje tema har används främst 

för att jag själv ska minnas vad temana syftar på och i de fall samtalet behövt stöd för att 

komma vidare eller när den intervjuade kommit på långa avvägar ifrån studiens syfte. Detta 

sätt att arbeta motverkar att jag tillskriver informanterna mening och öppnar för möjligheten 

att upptäcka sådant jag inte förväntat mig, i jämförelse med om jag använt mig av en färdig 

uppställning med frågor i en fast ordning (Aspers 2011:140).  

Under intervjuerna bad jag informanterna att berätta om specifika situationer som var 

konkreta och relaterade till deras egen livsvärld eftersom det ofta är lättare för informanter att 

berätta om en konkret händelse än att göra abstrakta sammanfattningar (Aspers 2011:148). 

Vid frågor om konkreta handlingar, beteenden och skeenden kommer information om den 

intervjuades känslor och åsikter på köpet (Trost 2011:97). Jag bad till exempel informanterna 

att berätta om senast de umgicks med någon från ekobyn och senast de stötte på någon granne 

spontant i ekobyn (se bilaga 1).  

Tyngpunkten i min datainsamling låg i dessa intervjuer men observationer utfördes även 

när jag vistades i byn vid utförandet av intervjuerna. Jag bad även min nyckelinformant om en 

rundvisning i området för att utföra observationer av de arkitektoniska icke-mänskliga aktö-

rerna i området, det vill säga få en bild utav arkitekturen i ekobyn. Observationerna var även 

en hjälp för att förstå det mina informanter berättade om i intervjuerna som jag utförde (As-

pers 2011:113). Observationerna har utförts med tanke på min teoretiska och begreppsliga 

referensram där icke-människorna, i detta fall arkitekturen, ska ses som medskapare till värl-

den (Hultman 2011:9). Vid mina observationer förde jag enklare fältanteckningar som från 

början var ostrukturerade men som alltmedan jag fick mer insikt i fallet blev mer inriktade på 

teman. Fältanteckningarna användes sedan som empiriskt material för att analysera och be-

svara den ställda forskningsfrågan (Aspers 2011:119, 121). 

Jag pendlade mellan att samla in empirin och att transkribera och göra provisoriska ana-

lyser av mitt empiriska material. Denna sortens pendling ett bra sätt att bli mer uppmärksam 

och upptäcka nya teman eller märka om det vore givande att fokusera mer på något särskilt 

tema under den återstående datainsamlingen (Layder 1998, s. 56). Detta arbetssätt, i kombi-

nation med att mina intervjuer följde informanternas tankegångar istället för att styra dem, 

möjliggjorde att jag kom på många nya teman under tiden intervjuerna fortgick och jag modi-

fierade min intervjuguide genom att stryka sådant som visade sig irrelevant och utveckla eller 

inkludera annat som visade sig vara av oförutsedd betydelse. 
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Vid val av plats för intervjun är det viktigt att det inte finns några åhörare, att det är 

ostört och att de intervjuade känner sig trygga där (Trost 2010:65). Informanterna har själva 

fått välja platsen och tiden för intervjun vilket borgar för att de känner sig trygga där. Fem 

intervjuer har skett i lägenheterna i Lummelyckan och två intervjuer har utförts på informan-

ternas arbetsplatser varav en på ett enskilt kontor och en i ett tomt, allmänt utrymme i kon-

torshuset. Både den intervjuades hem och arbetsplats som plats för intervjun kan innebära 

problem då det kan finnas störningsmoment så som telefoner som ringer eller andra boende 

eller kollegor rör sig där (Trost 2010:65). Vid ett par tillfällen har en telefon ringt under inter-

vjun vilket kan ha stört de intervjuades tankegångar. Under samtliga intervjuer har det inte 

funnits någon annan person i närheten som har kunnat höra samtalen.  

4.4 BEDÖMNING AV DATAKVALITET 
Validitet och reliabilitet är begrepp som har sitt ursprung i kvantitativ metod och är enligt 

Trost inte riktigt applicerbara på kvalitativa studier. Forskaren måste dock visa att data, analys 

och resultat är trovärdiga. Det handlar till exempel om att redovisa etiska överväganden och 

redovisa vilka frågor som ställts (Trost 2010:133-134). Etiska överväganden för denna studie 

redovisas nedan under delkapitel 4.6. Intervjuguiden som användes vid insamlandet av empi-

rin går att finna som bilaga 1 i slutet av uppsatsen.  

Kvale & Brinkman föreslår även att forskare som utför kvalitativa intervjustudier frågar 

sig om intervjupersonerna talar sanning eller i vart fall delar sin sanna uppfattning för att av-

göra om forskaren undersöker det han eller hon ämnar att underöka (Kvale & Brinkman 

2014:301). Vid utförandet av denna studie upplever jag att de intervjuade har varit fria att 

uttrycka sig. Som berörs under andra delkapitel har de intervjuade själva fått välja plats för 

intervjun och ingen annan har kunnat höra intervjun. De boende har även berättat att det är ett 

öppet klimat i byn där åsikter kan ventileras och mina frågor berör inte ämnen av typiskt 

känslig sort. Detta anser jag borgar för att de intervjuade har talat sanning. 

4.5 BEARBETNING OCH ANALYS AV MATERIALET 
De sju intervjuerna spelades in och transkriberades sedan för att göras om till analyserbar text. 

De transkriberade intervjuerna lästes sedan igenom ett antal gånger och markeringar gjordes i 

texten för att hitta olika teman eller kategorier, det vill säga utsnitt som belyser samma sak, i 

materialet och dessa tillskrevs olika koder eller nyckelord. Denna kodning av materialet syftar 

till att ordna det insamlade materialet för att göra det mer hanterbart för kommande analys 

(Hjerm & Lindgren 2010:91, 97). Koderna var först provisoriska för att sedan slås ihop eller 
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delas upp i flera koder och bli mer specifika och fokuserade. Den tidiga kodningen ska ske 

med ett sådant öppet förhållningssätt eftersom att hålla för hårt på koderna och inte låta dem 

utvecklas under arbetets gång hämmar analysen (Hjerm & Lindgren 2010:100).  

På grund av min teoretiska utgångspunkt, som inte säger något om det som studeras 

utan om hur det ska studeras (Latour 2015:170-171), skapades koderna nästan uteslutande 

induktivt, det vill säga att koderna uppkom helt ur empirin (Aspers 2011:168), och bestod av 

koder så som “möte”, “brevlåda”, “gångväg” eller “fest”. Några koder uppstod deduktivt, det 

vill säga uppstod ur teorin (Aspers 2011:168), till dessa räknas koder så som “föreställningar 

om ekoby”.  

När koderna som skapats börjar stabiliseras ska teman i och relationer mellan koderna 

utarbetas och en mer övergripande struktur i materialet ska skapas som den fortsatta analysen 

kan kretsa kring. Det handlar till exempel om att identifiera vilka koder som hör ihop, som 

uppkommer oftast och kodernas relationer till varandra (Hjerm & Lindgren 2010:114). Ge-

nom att arbeta på detta sätt upptäckte jag olika relationer mellan koderna, bland annat hur 

olika icke-människor i ekobyn behövde varandra för att få sina roller där till exempel brevlå-

dorna påverkar hur gångvägarna används.  

Efter att koder och teman har utformats kan en slutsats eller förklaring börja utformas 

och tolkningen förs efterhand in på en mer begreppslig nivå med större avstånd till den kon-

kreta empirin (Hjerm & Lindgren 2010:95). Under analysprocessen av denna studie kom de 

olika icke-människorna i ekobyns arkitektur inte längre att bara ses som olika objekt utan de 

kom att framstå och förstås så som delar i nätverk, det vill säga förstås med utgångspunkt i de 

begrepp som mitt teoretiska perspektiv bidragit med. 

Mitt val av actor-network theory som teoretisk utgångspunkt för min studie gav mig tips 

och verktyg för analysen av mitt empiriska material. Latour betonar vikten av att lyssna noga 

till de icke-mänskliga aktörerna och se till att inte begränsa sig (Latour 2015:96). Latour före-

slår att forskaren föreställer sig vad det skulle innebära att det ting vars påverkan ska prövas 

inte var närvarande i den situation som utreds. På så vis får forskaren reda på vad detta ting 

har för påverkan på situationen som studeras (Latour 1992:155). Detta tankesätt, eller verktyg, 

har varit mycket hjälpsamt och lukrativt för analysen av studiens empiriska material. 

4.6 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Etiska överväganden vid forskning handlar om att uppnå balans mellan olika intressen. Att 

generera kunskap som kan medverka till att samhället utvecklas är viktigt men deltagarnas 

integritet och välmående måste skyddas och forskaren har ett ansvar gentemot de som deltar i 



18 
 

forskningen. En god forskningsetik innebär att forskaren sanningsenligt och öppet redovisar 

utgångspunkter, metoder, resultat och källor. Redogörelser kopplade till dessa krav har pre-

senterats ovan och kommer att presenteras i senare kapitel.  Ett ytterligare etiskt krav är att 

forskaren ska sträva efter att forskningen inte skadar de deltagande (Hermerén 2011:10-12). 

Hur de etiska övervägandena sett ut när det gäller detta krav presenteras i detta delkapitel. 

Innan intervjun börjar bör forskaren berätta för deltagarna vad som gjorts eller kommer 

göras för att skydda deltagarnas integritet och privatliv så att deltagarna kan göra ett informe-

rat val om de vill delta i studien eller ej (Hermerén 2011:69). Deltagarna bör även informeras 

om syftet med undersökningen och att de kan dra sig ur närhelst de önskar (Kvale & Brink-

mann 2014:107).  

Innan intervjuerna har informanterna delgivits syftet med intervjun och att de kan av-

sluta intervjun om de önskar. Innan intervjuerna har jag upplyst informanterna om att deras 

namn inte kommer att redovisas i studien utan att fingerade namn kommer att användas. Del-

tagarna har även informerats om att det verkliga namnet på ekobyn inte kommer att anges i 

studien. De intervjuade har själva fått godkänna att intervjun spelas in och informerats om att 

det bara är jag själv som kommer lyssna på materialet och att inspelningen senare kommer att 

slängas. Jag har även informerat deltagarna om att eftersom de boende känner varandra väl så 

kan jag inte utlova att andra boende inte kan lista ut vem som deltagit eller vem som har sagt 

vad trots dessa åtgärder.  

Som nämnts ovan är namnet på ekobyn och på personer som har intervjuats fingerade. 

Alla i ekobyn, som jag kallar för Lummelyckan, känner varandra väl och kan även ha sett mig 

besöka andra i området då området är litet. Det finns därför en påtaglig risk för att de boende 

kommer att kunna lista ut vilka som har varit informanter i studien och vem som har sagt vad, 

trots att namnen är fingerade och citat som underlättar identifikation har uteslutits.  

Jag tror dock inte att risken för att de boende känner igen varandra är ett betydande pro-

blem. Ingen av informanterna har valt att dra sig ur efter att de informerats om förutsättning-

arna. Endast en av de boende har framfört en önskan om att de helst inte vill att deras namn 

anges medan de andra informanterna inte har uttryckt någon liknande önskan. Utöver detta 

anser jag inte att frågorna i studien berör typiskt känsliga frågor. De boende har berättat att 

åsikter och meningsskiljaktigheter diskuteras flitigt på gemensamma möten och att det är ett 

väldigt öppet klimat i ekobyn vilket får mig att tro att de åsikter som uppkommit under inter-

vjuerna inte kan anses känsliga. Det kan dock vara svårt att avgöra vad som är känsliga frågor 

då vad som upplevs känsligt är något som är individuellt (Trost 2010:68).  
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I uppsatsen refereras till Lummelyckans hemsida samt en broschyr med information om 

Lummelyckan. På grund av konfidentialitetsskäl och att namnet på ekobyn är fingerat har jag 

inte haft möjlighet att referera korrekt till Lummelyckans hemsida eller nämnda broschyr i 

referenslistan. De uppgifter som härstammar från hemsidan och broschyren har dock även 

bekräftats av de boende i intervjuerna samt av mina egna observationer i området.  

 

5. RESULTAT/ANALYS 
I detta kapitel kommer jag att presentera min empiri och analysera den utifrån min teoretiska 

utgångspunkt. I följande analys kommer jag, grundat i min teorietiska utgångspunkt, att refe-

rera till föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby. Innan jag börjar presentera mitt 

resultat och analys vill jag därför definiera vad jag menar att dessa föreställningar innebär. 

Denna sammanfattning av de föreställningar som finns om vad det innebär att bo i en ekoby 

utgår ifrån information på Lummelyckans hemsida (2015) samt från vad mina informanter har 

gett uttryck för i mina intervjuer. 

Att det är viktigt att alla hjälper till och samarbetar i ekobyn är en värdering som fram-

kommer vid intervjuerna. Anledningen till att det anses viktigt beror både på att samarbetet 

med skötseln av byn är miljövänligt men också för att det är viktigt social funktion. Det ge-

mensamma arbetet anses bidra till att alla känner alla i ekobyn vilket är ett mål som alla de 

intervjuade beskriver som eftersträvansvärt. Att detta är en viktig del av ekoby-livet visar sig 

även då alla de intervjuade uttrycker att de är ledsna över att det har blivit en uppdelning mel-

lan de nya och gamla i området. 

Att den privata sfären inte ska vara för stor och att man ska dela på det som har bestämts 

ska vara gemensamt är en åsikt som visat sig i många av intervjuerna. De intervjuade ger ut-

tryck för att de inte riktigt gillar när folk drar sig undan för mycket och förändrar eller avgrän-

sar det som ska vara gemensamt. Andra viktiga värderingar som visat sig i intervjuerna är att 

man ska hjälpa varandra i vardagen och att det är en självklarhet att man allra minst hälsar och 

ofta byter ett par ord när man träffar på varandra.  

Sammanfattningsvis ger de boende uttryck för att mål som gemenskap och samarbete är 

allmänna i ekobyn. De strävar efter ett område där alla känner alla och ingen är anonym. Att 

man hjälper varandra och delar med sig är också viktiga föreställningar som finns i Lum-

melyckan angående vad det innebär att bo i en ekoby.   
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5.1 SOCIALT SAMSPEL KOPPLAT TILL DEN FYSISKA NÄRHETEN 
I detta första kapitel redogörs för och analyseras det sociala samspelet som är kopplat till att 

de boende bor fysiskt nära varandra. De sexton lägenheterna i området är fördelade i fem 

huskroppar som är placerade i tre rader. Entredörrarna till varje lägenhet är placerade på 

samma sida om huskropparna. 

Flera av de boende refererar till närheten mellan husen när de berättar om det sociala 

samspelet i Lummelyckan. Sören säger att umgänget blir spontant och naturligt eftersom de 

bor så nära varandra och säger att Lummelyckan-grannarna är de han träffar näst mest, utöver 

de som bor i samma lägenhet som honom. Bodil berättar att hon kunde gå hem till andra bo-

ende och umgås på kvällarna när hennes barn hade gått och lagt sig eftersom det var så nära 

hem. 

De boende i området anser att den fysiska närheten mellan dem gör att det sker ett spon-

tant umgänge som inte sker på samma sätt med vänner de har som inte bor i Lummelyckan. 

Sören säger att i Lummelyckan går det att bara gå ut och sätta sig och umgås spontant men 

med andra vänner krävs det ett telefonsamtal. Yvonne säger hon ser de som bor i Lum-

melyckan som sina närmaste vänner och uttrycker sig såhär: “Jag har ju andra vänner också 

men det är så enkelt när man bor så nära.” Bodil berättar på liknande vis att hennes andra 

vänner kräver planering men att här i Lummelyckan går man bara in till någon om man kän-

ner har lust att träffa någon. Gudrun uttrycker sig såhär:  

 

Det är ju lättare att träffas här så att säga. Man har dem mer inpå sig. Så det är lättare att umgås 

och göra grejer och så ihop. [...] Här kan man ju komma ut på gatan och fråga om någon ska 

med på bio. Så det kräver inte så stor ansträngning.  

 

När de boende berättar om vänner som de har haft som har flyttat ifrån området säger de alli-

hop att man träffar dem mycket mindre. Yvonne berättar att det är några som har flyttat däri-

från som hon inte har kontakt med överhuvudtaget längre. Gudrun berättar att umgänget blir 

mer sporadiskt efter att någon flyttat ifrån Lummelyckan. Sören säger att man försvinner från 

Lummelyckan-gemenskapen när man flyttar därifrån. Paulina hade en vän som hon umgicks 

mycket med men efter att han flyttat därifrån träffas de bara vid speciella tillfällen. Bodil be-

rättar såhär om de som flyttat: 

 

Ja, den ena träffar jag ju väldigt sällan. Men vi skickar sms och talar om att vi finns och gör lite 

saker ibland sådär men inte mycket. [...] Men det var ju mycket mer när de bodde här att man 
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bara gick hem till varandra och bara slängde sig i soffan lite och bara ‘pust’ och sen behövde 

man inte göra så mycket mer och kunde gå hem. 

 

Flera av de boende i området berättar att de brukar hjälpa varandra på olika sätt. Många berät-

tar att de har hjälpt varandra med barnpassning. En av de boende är funktionshindrad och har 

fått en hel del hjälp av de andra boende. Paulina och Yvonne berättar att de brukar hjälpa till 

att passa grannars husdjur. Flera av de boende berättar om att de ibland brukar gå över till 

varandra och låna något som de har glömt att handla. Vid mitt besök hos Bodil var hon just på 

väg att koka ägg och berättade att hon blivit så sugen på just ägg att hon sprungit över till en 

granne och lånat ett par ägg. En annan observation som gjordes hos Bodil var att mitt under 

intervjun öppnades ytterdörren och posten slängdes in. Det visade sig att grannen bredvid ofta 

tog med även Bodils post när hon ändå gick ut till brevlådorna. Bodil berättar även att hon 

tidigare samma dag besökt en granne som har varit förkyld för att se om hon möjligtvis be-

hövde hjälp med något. Paulina berättar om ett tillfälle då hon skulle baka en kaka med en 

kompis: 

 

Jag och en kompis skulle baka kaka till min mammas födelsedag. Och så höll vi på så länge 

med den, vi hade sådana problem. Så då läste vi receptet och jag vet inte hur många gånger vi 

gick till folk och frågade vad det betydde och om vi kunde låna något eller sådär. Man gick dit 

och sen dit och frågade någon och sådär bara för att få ihop kakan. 

 

Bodil säger att hon förstås inte skulle ringa en vän som bor längre bort om hon behövde hjälp 

med att sätta upp en tavla till exempel. Eva tycker att om hon behöver låna något så går hon 

över till den nya familjen som bor allra närmast henne även om hon egentligen känner de som 

bor lite längre bort i området bättre: “Vill jag låna en deciliter socker så drar jag mig inte för 

att ringa på hos dom och fråga, dom nya”. 

 

5.1.1 ANALYS AV DET SOCIALA SAMSPELET KOPPLAT TILL DEN FYSISKA 

NÄRHETEN 

I empirin återfinns många vittnesmål som tyder på att just den fysiska närheten mellan husen 

och lägenheterna möjliggör socialt samspel mellan de boende. Husgruppens utformning går 

att förstå som en arkitektonisk, icke-mänsklig aktör som spelar en roll för att socialt samspel 

uppstår i Lummelyckan.  
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De boende som intervjuats berättar att de brukar be varandra om hjälp i vardagen och 

säger att de ber om hjälp från just Lummelyckan-grannarna på grund av att de finns nära. De 

boende berättar att eftersom lägenheterna och huskropparna ligger så nära varandra möjlig-

görs ett mer spontant umgänge mellan dem. Exempel som ges på detta är att det är möjligt att 

gå in till varandra för en snabb, spontan visit när barnen har gått och lagt sig eller att man bara 

kan gå ut och sätta sig om man vill umgås med någon. De boende berättar också om socialt 

samspel som uppstått när man råkat öppna dörrarna samtidigt. Dessa iakttagelser styrks även 

av Palm Lindéns studie som visade att ytterdörrars placering påverkar om de boende möts 

eller ej i en ekoby (Palm Lindén 1998).  

Flera av de boende uttrycker att när denna arkitektoniska icke-mänskliga aktör inte är 

närvarande, det vill säga när de vill umgås med människor som inte bor i Lummelyckan, sker 

det inte spontant utan det krävs att de ringer och bokar en tid. Dessa uttalanden tydliggör den 

roll som närheten mellan husen har för att det sociala samspelet uppstår, i enlighet med La-

tours tankeexperiment om att exkludera en aktör för att bli varse dess påverkan (Latour 

1992:155). Närheten mellan husens roll för det sociala samspelet blir även tydligt när de bo-

ende berättar att när någon flyttat ifrån området blir kontakten mycket mer sporadisk eller 

rinner ut i sanden.  

Arkitekturen, i form av hur husen är placerade, kan alltså förstås som något som möjlig-

gör det sociala samspelet som redogjorts för ovan. Att till exempel gå över till grannen för en 

snabb kvällsvisit eller att välja att be just grannen om hjälp kan ses som översättningar av vad 

närheten mellan husen artikulerar, det vill säga att det går snabbt att gå mellan husen.  

Presenterade resultat och analys tyder alltså på att arkitektoniska icke-människor, som i 

detta delkapitel utgörs av husgruppens utformning, spelar en roll för det sociala samspelet i 

ekobyn. Deras roll går dock inte att förstå utan att även se till de föreställningar som är närva-

rande i situationen (Barad 2003:822-823). När de boende kopplar ihop sig med arkitektoniska 

icke-människor i ekobyn finns även föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby när-

varande, så som målsättningar om gemenskap och samarbete. Att dessa föreställningar är när-

varande gör att närheten mellan husen överätts av de boende till handlingar som att be om 

hjälp eller gå på spontana besök, det vill säga att de bidrar till att socialt samspel uppstår. Det 

sociala samspelet på grund av närheten mellan husen går alltså att se som ett materiellt-

diskursivt fenomen (Barad 2003:822-823).  

Trots att närheten mellan lägenheter i andra bostadsområden också kommunicerar att 

det går snabbt att gå mellan husen går det att tänka sig att denna artikulering från icke-

människorna skulle kunna översättas på ett annat sätt av de boende där. I ett område med 
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andra föreställningar, där målet om gemenskap inte är närvarande, skulle de boende troligen 

välja att gå till affären och handla det de har glömt även om närheten i detta fall aritkulerar 

samma sak som i ekobyn. I ett sådant fall skulle alltså de arkitektoniska icke-människorna inte 

bli medskapare till socialt samspel trots att de fortfarande artikulerar samma sak som i eko-

byn. 

Det sociala samspelet på grund av närheten mellan husen går att förstå som skapat av ett 

nätverk, bestående av en serie översättningar, där husgruppens utformning, grannarna, dörrar-

na och föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby har kopplat ihop sig.  Det är inte 

en av dessa aktörer som handlar själv utan det är detta nätverk som handlar och skapar där-

med det sociala samspelet. Att de arkitektoniska icke-människorna alls spelar en roll för att 

socialt samspel uppstår i ekobyn beror på att de kopplar ihop sig med människorna och de 

föreställningar som är närvarande.  

Det sociala samspelet kopplat till närheten mellan husen går att förstå som skapat av ett 

nätverk där husgruppens utformning, grannarna, dörrarna och föreställningar om vad det in-

nebär att bo i en ekoby har kopplat ihop sig.  Det är inte en av dessa aktörer som handlar en-

sam och skapar det sociala samspelet utan det är detta nätverk av aktörer som handlar och 

som tillsammans skapar det sociala samspelet. Det som till exempel närheten mellan husen 

artikulerar översätts av de boende som att det går snabbt att gå till andra vilket leder till att de 

boende, påverkade av föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby, gör ett spontant 

besök hos varandra och socialt samspel uppstår därmed. Vilken roll dessa arkitektoniska icke-

människor spelar för att socialt samspel uppstår i ekobyn beror på vilka andra aktörer, i form 

människor och närvarande föreställningar, som de kopplar ihop sig med.   

5.2 SOCIALT SAMSPEL PÅ OCH OMKRING UTEPLATSERNA 
I detta kapitel tittar jag på vilken roll icke-människor spelar för det sociala samspelet som sker 

på och omkring uteplatserna i Lummelyckan. Genom att spåra de aktörer som bidrar till det 

sociala samspelet som uppstår på och omkring uteplatserna vill jag få mer kunskap om de 

icke-människor vars roll jag vill utreda. Kapitlet avslutas med en analys kopplat till den teore-

tiska ramen jag valt. 

I Lummelyckan har de flesta lägenheterna gemensamma uteplatser. Dessa uteplatser de-

las mellan två lägenheter och det går en dörr ut till uteplatserna från vardera lägenhet. Gräsy-

torna utanför uteplatserna ägs av alla som bor i området och avgränsas inte med till exempel 

ett staket eller häckar, varken ut mot gångvägarna som breder ut sig mellan husen eller mellan 
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de olika lägenheterna. De boende har prydnadsväxter eller odlar på gräset närmast sin ute-

plats.  

De boende berättar om uteplatserna som ett ställe där de umgås eller samspelar med 

varandra. Bodil säger att när hennes granne sitter ute på deras gemensamma uteplats frågar 

hon oftast om Bodil också vill ha fika. När jag frågar Gudrun hur de använder de gemen-

samma uteplatserna berättar hon: “Vi umgås mycket och fikar ihop och äter frukost och så”.  

Många av de boende berättar om att när man sitter på uteplatsen får man ofta tillfälle att 

spontant hälsa på andra boende som går förbi på gångvägarna. Paulina berättar att hon tror att 

anledningen till att hon känner vissa grannar är just för att de kommer förbi på sommaren och 

fikar när de sitter på uteplatsen och att en av de första gångerna som hon hade kontakt med en 

av de nyinflyttade var när hon satt på uteplatsen och fikade och en nyinflyttad gick förbi. 

Yvonne berättar att hon alltid säger hej om hon sitter ute på sin uteplats och någon går förbi.  

På frågan om umgänget i byn är bokat eller spontant säger Gudrun att för att få igång 

större gemensamma aktiviteter krävs tidsbokning med att mycket av umgänget med grannarna 

är spontant och är kopplat till uteplatserna: “Men sen är mycket såhär att man sitter ute och 

fikar och någon kommer och hejar och man dricker en kopp kaffe ihop och så” berättar hon. 

Yvonne berättar att hon bjuder in på en kaffe om hon sitter på uteplatsen och någon som hon 

känner lite bättre i byn går förbi. Sören berättar att på sommarhalvåret blir det många spon-

tana inbjudningar på en kopp kaffe när man går förbi grannarna och om han ser sin närmaste 

granne sitta ute och fika brukar han gå dit och få sig en kopp han med. Bodil berättar liknande 

om hur det går till om någon kommer förbi när hon sitter ute: “Sitter man ute och fikar och så, 

så är det alltid någon som kommer förbi. Och då säger man alltid; vill du ha en kopp?” 

Vid uteplatserna har de boende även en liten yta där de kan ha växter och odla även om 

alla ytorna ägs av alla. Många av de boende berättar att det sker en hel del socialt samspel när 

man står och påtar där. Bodil säger att alla alltid kommenterar något när man är ute i trädgår-

den och någon går förbi och att man ofta träffar på andra när de är ute och påtar i trädgården. 

Ulrika uttrycker samma sak: “När barnen är ute och leker och man går och räfsar lite så kom-

mer någon med en kaffekopp och säger ´tjena´”. 

5.2.1 ANALYS AV SOCIALT SAMSPEL PÅ OCH KRING UTEPLATSERNA 

I dessa redogörelser av det sociala samspelet kring och på uteplatserna blir det tydligt att olika 

delar av arkitekturen kan ses som icke-mänskliga aktörer som spelar en roll för att socialt 

samspel uppstår där. Själva uteplatserna är en av dessa. De boende berättar att de gemen-

samma uteplatserna leder till att de fikar och äter frukost med sina grannar. De berättar också 
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att man ofta hejar på eller bjuder över grannar som rör sig i området om man sitter på sin ute-

plats eller är ute och påtar i sin trädgård. Att trädgårdsarbete leder till spontant socialt samspel 

mellan grannar bekräftades även av Ahrne och Sundbergs studie (Ahrne & Sundberg 2006). 

Uteplatserna och den lilla trädgården utanför kan här ses som arkitektoniska icke-människor 

som inbjuder till socialt samspel. De boendes vistelse där kan ses som en översättning av det 

som dessa icke-människor artikulerar. Man skulle till exempel kunna tänka sig att uteplatsen 

kommunicerar att “här finns plats att vara”. 

Utöver uteplatserna och trädgårdarna kan även de öppna gräsytorna, utan staket eller 

häckar mot gångvägar eller mellan de olika lägenheterna, ses som arkitektoniska icke-

människor som spelar en roll för att socialt samspelet uppstår där. De öppna gräsmattorna och 

avsaknaden av staket eller häckar mellan de olika lägenheterna möjliggör att Bodil spontant 

kan bjuda över de som går förbi. De boendes spontana inbjudningar när de sitter på uteplatsen 

kan förstås som en översättning av det som de som tomma gräsytorna kommunicerar, det vill 

säga att här kan man röra sig.  

För att det sociala samspelet som sker när grannarna bjuder in och hälsar på varandra 

när de passerar varandras uteplatser ska kunna uppstå är även gångvägarna viktiga arkitekto-

niska, icke-mänskliga aktörer. Att gångvägarna finns och är utformade som de är gör att de 

boende går förbi nära varandras uteplatser och kan därför få syn på varandra, hälsa och bjuda 

in. Att de boende går just på gångvägarna kan förstås som en översättning av att gångvägarna 

kommunicerar att där finns plats att gå.  

Olika arkitektoniska icke-människor tycks alltså spela en roll för det sociala samspelet 

som uppstår på och omkring uteplatserna. Människornas handlingar kan ses som översätt-

ningar av det som icke-människor artikulerar och det som handlar i och skapar dessa situat-

ioner av socialt samspel är alltså inte bara människorna ensamma utan de handlar tillsammans 

med de arkitektoniska icke-människorna. De har kopplat ihop sig med dem och det är detta 

nätverk som handlar.  

Men olika föreställningar som är närvarande har också betydelse för den roll som de ar-

kitektoniska icke-människorna spelar eftersom det materiella och det diskursiva är ömsesidigt 

beroende och inte går att förstå var för sig (Barad 2003:822-823, Lenz Taguchi 2012:9). Den 

roll som de arkitektoniska icke-människorna har för det sociala samspelet på och kring ute-

platserna är sammanflätat med föreställningar om vad det innebär att bo i ekoby.  

Till exempel möjliggör de öppna gräsytorna socialt samspel eftersom de har kopplat 

ihop sig med föreställningarna om vad det innebär att bo i en ekoby som bland annat innehål-

ler mål så som gemenskap och att motverka anonymitet. Dessa föreställningar gör att det upp-
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levs som okej eller önskvärt att hälsa och bjuda över. Om dessa förställningar inte skulle vara 

närvarande skulle gräsytorna inte spela just denna roll för det sociala samspelet vilket gör att 

vi kan förstå det sociala samspelet på och kring uteplatserna som ett materiellt-diskursivt fe-

nomen (Barad 2003:822-823).  

Det sociala samspelet på och omkring uteplatserna går att förstå som skapat av ett nät-

verk där uteplatsen, grannarna, de öppna gräsytorna, gångvägarna och föreställningar om vad 

det innebär att bo i en ekoby har kopplat ihop sig och samhandlar. Det är inte en av dessa ak-

törer som handlar ensam och skapar det sociala samspelet utan det är detta nätverk av aktörer 

som handlar och som tillsammans skapar det sociala samspelet. Vilken roll dessa arkitekto-

niska icke-människor spelar för att socialt samspel uppstår i ekobyn beror på vilka andra aktö-

rer, i form människor och närvarande föreställningar, som de kopplar ihop sig med.   

5.3 SOCIALT SAMSPEL VID UTFÖRANDET AV VARDAGSSYSSLOR 
I detta kapitel redogörs för och analyseras det sociala samspelet som uppstår vid utförandet av 

olika vardagssysslor i ekobyn, så som att tvätta, hämta posten och slänga sopor. Genom att 

spåra de aktörer som bidrar till det sociala samspelet som uppstår vid utförandet av vardags-

sysslor önskar jag få insikt om arkitektoniska icke-människors roll för skapandet av socialt 

samspel. 

Tvätta, hämta posten och slänga sopor är sysslor som alla de boende i området måste ut-

föra i sin vardag. I Lummelyckan finns det en gemensam tvättstuga som alla i området har 

tillgång till. Om de boende vill boka en tid i tvättstugan så måste de gå in i tvättstugan ef-

tersom bokningstavlorna är placerade där inne. Ett fåtal familjer i Lummelyckan har valt att 

skaffa egen tvättmaskin i sin lägenhet. Lummelyckans brevådor är placerade i en lång rad vid 

huvudentrén till området. Vid huvudentrén finns även gemensamma soptunnor och sopsorte-

ring. 

Många av de boende i Lummelyckan omnämner tvättstugan som en plats där de ofta 

träffar på andra. Bodil tycker att tvättstugan är det ställe som man oftast träffar på andra spon-

tant och berättar till exempel om att hon på morgonen för intervjun varit i tvättstugan och att 

hon och en granne hade utbytt några ord där. Ulrika nämner att eftersom bokningstavlorna 

finns i tvättstugan så händer det att någon granne sticker in huvudet när hon är där och tvättar 

eller att hon själv gör det när någon annan tvättar. Yvonne nämner också tvättstugorna som ett 

ställe där man träffas och Paulina beskriver mötena i tvättstugan såhär: “Det är nästan varje 

gång man kommer dit så träffar man någon i alla fall som ska boka tid eller så [...] det är en 

sån där ofrivillig mötesplats”. Yvonne säger att hon vet att några av de nya familjerna har 
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egen tvättmaskin eftersom hon aldrig träffar på dem i tvättstugan. Även Eva, Bodil och Gud-

run uttrycker samma sak. 

Flera av informanterna berättar även att de ofta träffar på andra boende vid brevlådorna. 

Sören säger att brevlådorna är ett ställe där man syns. Flera av de boende berättar även att de 

ofta träffar på andra boende vid sopsorteringen och Sören säger att sopsorteringen ger möjlig-

heter till socialt umgänge. Bodil berättar om att när hon senast slängde skräp mötte hon en 

pojke från en av barnfamiljerna i området som också skulle slänga sopor och hon fick möjlig-

het att utbyta några ord och lära känna pojken lite mer. 

De boende berättar att de mest rör sig i området mellan hemmen och olika vardagssyss-

lor och att det finns platser de sällan rör sig. Ulrika säger att hon rör sig i stora delar av områ-

det eftersom hon har vinbärsbuske, odlingsland, brevlåda, sopor och parkering på olika delar 

av området. Gudrun berättar att hon ofta träffar på någon när hon är påväg till brevlådorna 

eller tvättstugan. Bodil beskriver det som att brevlådornas placering gör att många väjer att 

använda huvudentrén och att man ofta träffar på folk när man är på väg in eller ut från områ-

det. Även Gudrun berättar att brevlådornas placering vid entren gör att hon träffar på folk som 

kommer hem när hon hämtar posten. Yvonne säger att hon går bara där hon har ärenden, som 

till exempel om hon ska hämta posten. Eva uttrycker sig såhär: 

 

Man rör sig där man passerar så att säga. Det är ju ut till vägen och bilen. Och sen är det ju 

vägen ner om man går till tvättstugan och kvartersgården och soprum och återvinning och att vi 

har vårat garage där. Så det är ju där jag rör mig mest. Och sen dom gånger man går på prome-

nad så fortsätter man ju vägen ner och då kan man ju heja på dom som bor där. 

 

Alla i området säger att man hejar på de som man träffar på. Yvonne säger att man alltid 

hejar eller vinkar när man ser någon annan röra sig i området. Eva nämner också att man byter 

några ord när man träffas på ute. När jag frågar Paulina om hon alltid säger hej så berättar 

hon: “Ja-a! Det är nästan så att när de har någon gäst eller så som bara går här som inte tillhör 

området så säger man hej också.”. 

 

5.3.1 ANALYS AV SOCIALT SAMSPEL VID UTFÖRANDET AV VARDAGS-

SYSSLOR 

För det sociala samspelet som uppstår vid utförandet av vardagssysslor tycks flera olika arki-

tektoniska icke-människor spela en roll. De boende som intervjuats berättar att de ofta träffar 



28 
 

på varandra i anknytning till att de besöker brevlådorna eller slänger sopor. De refererar även 

till tvättstugan som en vanlig mötesplats. Brevlådorna, sopsorteringen och tvättstugan skulle 

därför kunna ses som arkitektoniska icke-människor som spelar en roll för att detta sociala 

samspel uppstår.  

Ett antal yttranden förtydligar tvättstugornas roll för skapandet av socialt samspel. Pau-

lina omnämner den gemensamma tvättstugan som en “ofrivillig mötesplats”. Utifrån det post-

humanistiska perspektivet kan vi tolka att det hon menar är att det inte bara är mänskliga in-

tentioner som ligger bakom detta sociala samspel utan just att även andra aktörer spelar en 

roll.  Informanterna nämner även att man aldrig träffar på de som har egen tvättmaskin i tvätt-

stugan. Utifrån detta kan Latours tankeexperiment, exkluderandet av en aktör för att reda ut 

dess roll (Latour 1992:155), enkelt utföras. Om det gemensamma tvättstugan inte hade funnits 

hade de boende tvättat i sina egna hem vilket hade eliminerat en del av det sociala samspelet i 

ekobyn. 

De boendes berättar att hur de rör sig inom området beror till stor del på var vardags-

sysslorna är placerade i förhållande till deras boende. De berättar även att när de rör sig i om-

rådet träffar de på varandra och att någon sorts socialt samspel, allra minst ett hej, alltid upp-

står. Brevlådorna, sopsorteringen och tvättstugan går därför att förstå som arkitektoniska icke-

människor som spelar en roll för skapandet av socialt samspel i ekobyn.  

Eftersom de boende rör sig i området på grund av hur vardagssysslorna är placerade kan 

deras rörelse ses som en översättning av det som icke-mänskliga aktörer så som brevlådan, 

tvättstugan och gångvägarna artikulerar, som skulle kunna förstås som “kom hit” eller “här 

kan du gå”. Detta speglar de resultat som Palmer Linden presenterade när hon betonade place-

ringen av vardagssysslor för hur de boende rör sig i ekobyn och i förlängningen dess bety-

delse för det sociala samspelet som kan ske i byn (Palm Lindén 1998). Att vardagssysslor som 

man kan röra sig från och till genom att gå är har betydelse för om man lär känna sina grannar 

konstaterade även Leyden (Leyden 2003).  

Men den roll som dessa icke-människor spelar för det sociala samspelet som uppstår i 

byn i får de bara i samhandlade med de föreställningar som är närvarande om vad det innebär 

att bo i en ekoby. Till exempel möjliggör brevlådorna socialt samspel eftersom de har kopplat 

ihop sig med föreställningar om att i en ekoby eftersträvas gemenskap och att ingen ska vara 

anonym, vilket gör att mötet vid brevlådorna leder till socialt samspel. I ett annat bostadsom-

råde som inte har gemenskap som ett uttryckt mål går det att tänka sig att de boende inte 

skulle säga hej i samma utsträckning eller att även om en gemensam tvättstuga fanns skulle de 

boende där inte ha gått in i tvättstugan när någon annan redan är där. Det sociala samspelet 
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som sker vid utförandet av vardagssysslor i ekobyn kan därför ses som materiellt-diskursiva 

fenomen. De arkitektoniska icke-människorna får bara den roll de får för det sociala samspe-

let i byn tillsammans med de föreställningar som är närvarande (Barad 2003:822-823). 

Det sociala samspelet som sker vid utförandet av vardagssysslor går att förstå som 

skapat av ett nätverk, bestående av en serie översättningar, där människorna, brevlådan, sop-

sorteringen, tvättstugan, gångvägarna och föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby 

har kopplat ihop sig och samhandlar.  Det är inte en av dessa aktörer som handlar själv utan 

det är detta nätverk som handlar och skapar därmed det sociala samspelet. Vilken roll dessa 

arkitektoniska icke-människor spelar för att socialt samspel uppstår i ekobyn beror på vilka 

andra aktörer, i form människor och närvarande föreställningar, som de kopplar ihop sig med.  

5.4 SOCIALT SAMSPEL KOPPLAT TILL OCH MELLAN BARNEN 
I detta delkapitel redogörs för och analyseras det sociala samspelet som är kopplat till och 

sker mellan barnen. Alla de boende berättar att en viktig anledning till att de har lärt känna 

varandra är att de har haft eller har barn i samma ålder. Yvonne berättar att hon fick mycket 

kontakt md de andra vuxna i området när hennes barn var små eftersom barnen var hos 

varandra hela tiden och sprang mellan de olika lägenheterna. Sören nämner att det skapas 

kontakter när barnen springer mellan de olika husen och lägenheterna och leker. Bodil tror att 

hon har fått många kontakter med de andra boende eftersom de båda hade barn och uttrycker 

sig såhär: “Barnen umgicks mer då så då umgicks också vuxna mer också. Det var mer natur-

ligt”. Ulrika, som har småbarn idag, berättar att flera av dem som hon känner bättre i området 

är andra barnfamiljer:  

 

Flera av dem är ju också andra barnfamiljer så där har man ett ömsesidigt intresse av att vistas i 

lekparker eller prata om barnen eller hjälpas åt med att passa och stötta varandra i det då. [...] Vi 

som har småbarn har samma behov liksom, samma ålder, som leker med varandra, vi blir ju lite 

en grupp då. 

 

De nya och gamla i området umgås inte i särskilt stor utsträckning med varandra och de bo-

ende tror att det är just på grund av att de inte har barn i samma ålder. De nyinflyttade famil-

jernas barn nämns dock flera gånger som en anledning till att socialt samspel uppstått mellan 

de gamla och nya i området. Barnens lek gör att man ofta träffar på barnfamiljerna utomhus. 

Ulrika berättar att hur hon rör sig i området är mycket koncentrerat till barnens lek. Ulrikas 

barn leker längst gångvägarna och i lekparken. Bodil säger att det nästan alltid är någon i lek-
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parken som man träffar på när man går förbi där och att det är just de nya som man träffar där. 

Paulina berättar att när hon hämtar posten hejar hon ofta på någon som står i lekparken som är 

placerad där. Yvonne säger att hon träffar på de nya när de är vid lekparken eller ute i området 

och rör sig med barnen. Eva berättar också att hon ofta träffar de nya familjerna när de är ute 

med sina barn:  

 

Dom nya föräldrarna är ju ute en del med sina barn och går man förbi då så stannar man ju 

kanske och säger hej hur det är det eller så säger dom hej hur är det och man kommenterar 

någonting. 

 

Paulina berättar att hon har spelat mycket fotboll och kubb med andra på gräsplättarna som 

finns i området. Yvonne berättar att hennes barn alltid hade någon att leka med. Eva berättar 

om att hennes barn upplevde det som om de hade flera familjer och att de bara sprang in till 

varandra utan att ringa på och upp på varandras rum närhelst de önskade. Paulina berättar hur 

det var att växa upp i Lummelyckan: 

 

Man hade ju nästan alltid någon att vara med när man var liten i alla fall som man kunde hitta på 

saker med… och det var ju så snabbt att gå emellan så man var ju jätteofta hos de man umgicks 

med. [...] Typ på sommarkvällarna brukade det vara nästan alla barn som lekte tillsammans, nå-

gon lek. Det var mycket... ja, det var verkligen så att man kunde leka med någon om man ville. 

 

5.4.1 ANALYS AV SOCIALT SAMSPEL KOPPLAT TILL OCH MELLAN BAR-

NEN 

Arkitektoniska icke-människor kan ses som medskapare till det sociala samspelet som uppstår 

i Lummelyckan och som är kopplat till och sker mellan barnen. Det sociala samspelet mellan 

barnen kan ses som möjliggjort av ett antal arkitektoniska, icke-mänskliga aktörer. Socialt 

samspel mellan barnen sker på de gemensamma ytorna som finns i området där lek och sport 

utförs. De intervjuade berättar även om att den fysiska närheten mellan husen gjorde att det 

var lätt för barnen att gå hem till varandra närhelst de önskade vilket gjorde att de umgicks 

mycket. Det går att förstå detta sociala samspel som översättningar av det som de arkitekto-

niska icke-människorna artikulerar. Till exempel barnens lek på de öppna gräsytorna i områ-

det kan ses som en översättning av att de kommunicerar att där finns plats att vara och röra 

sig. Barnens rörelse mellan de olika lägenheterna går att se som översättningar av det som 

närheten mellan husen kommunicerar. 
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Mellan de vuxna har socialt samspel uppstått kopplat till barnen. Många berättar att 

mycket socialt samspel uppstod mellan de vuxna på grund av att barnen sprang fram och till-

baka mellan de olika lägenheterna och att det faktum att barnen umgicks ledde till att även de 

vuxna umgicks med varandra. Som nämnts ovan kan barnens rörelse mellan husen i området 

förstås som en översättning av det som olika arkitektoniska icke-människor artikulerar och 

sociala samspelet mellan föräldrar kan därför ses som möjliggjort av arkitektoniska icke-

människor. Att de boende som har barn umgås mer med varandra är en slutsats som även 

Tidäng drar i sin studie (Tidäng 1992).  

Många av de gamla berättar att de träffar på de nya barnfamiljerna när de nya rör sig i 

området när de är ute med sina barn. Det kan till exempel handla om att barnen och deras för-

äldrar leker längs gångvägen eller i lekparken. Flera av de boende berättar att de träffar på de 

nya barnfamiljerna när de är ute och leker vid lekparken. De träffar på barnfamiljerna där ef-

tersom lekparken är placerad vid huvudentrén, där även tvättstugan, brevlådor och sopsorte-

ring är placerad. Att de boende rör sig kring lekplatsen kan ses som översättningar av det som 

till exempel brevlådan och gångvägarna artikulerar. Dessa artikuleringar skulle kunna förstås 

som översatt till “här finns plats att leka” eller “här finns plats att röra sig”. Att barnfamiljerna 

är i lekparken så att detta sociala samspel kan uppstå kan förstås som en översättning av lek-

platsen artikulerar att här finns plats att leka. Att barns lek i lekplatser även kan skapa socialt 

samspel mellan vuxna kommer även Huang fram till i sin studie av innegårdar (Huang 2003). 

Att olika målplatser i en ekoby påverkar var de boende rör sig vilket i sin tur påverkar deras 

möjlighet att stöta på andra styrks även av Palm Lindéns studie (Palm Lindén 1998). 

Arkitektoniska icke-människor tycks alltså spela en roll för skapandet av socialt sam-

spel i ekobyn men den roll som de spelar är förbunden med de föreställningar som också är 

närvarande. Dessa spontana möten som uppstår, när människor och arkitektoniska icke-

människorna samhandlar så som att lekparken gör att de boende möts där, leder till just socialt 

samspel eftersom ännu en aktör är närvarande. Det vill säga föreställningar om vad det inne-

bär att bo i en ekoby. Dessa föreställningar innehåller bland annat målsättningar om gemen-

skap och att ingen ska vara anonym. I ett bostadsområde där just dessa föreställningar inte 

fanns närvarande kanske de boende istället skulle välja att undvika varandra och titta bort för 

att det till exempel fanns föreställningar om att man bör respektera varandras privatliv i så stor 

utsträckning som möjligt. Det materiellas roll går alltså inte att förstå utan att även se till de 

föreställningar som är närvarande. Det sociala samspelet kopplat till barnen går därför att för-

stås som ett materiellt-diskursivt fenomen (Barad 2003:822-823). 
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Det sociala samspelet kopplat till barnen går att förstå som skapat av ett nätverk där 

människorna, öppna gräsytorna, husgruppens utformning, lekplatser, gångvägar, brevlådor, 

huvudentrén och föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby har kopplat ihop sig. Det 

är inte en av dessa aktörer som handlar ensam och skapar det sociala samspelet utan det är 

detta nätverk av aktörer som handlar och som tillsammans skapar det sociala samspelet. Vil-

ken roll dessa arkitektoniska icke-människor spelar för att socialt samspel uppstår i ekobyn 

beror på vilka andra aktörer, i form människor och närvarande föreställningar, som de kopplar 

ihop sig med.   

5.5 SOCIALT SAMSPEL KOPPLAT TILL FESTER, GEMENSAMMA 

AKTIVITETER OCH ARBETE 
I detta sista delkapitel redogörs först för det sociala samspelet som är kopplat till fester, ge-

mensamma aktiviteter och det gemensamma arbetet. Kapitlet avslutas med analys av detta 

sociala samspel kopplat till min frågeställning och den teoretiska och begreppsliga referens-

ramen för studien.  

Den största delen av underhållsarbetet i området utförs av de boende själva. De boende 

är indelade i olika grupper med ansvar för olika sysslor i byn. Arbetslagen är ihopsatta så att 

de ska innehålla både nya och gamla och boende från alla tre huslängor i området för att 

blanda erfarenheter och kunskaper men också för att de boende ska få möjlighet att lära känna 

varandra och motarbeta att grupperingar skapas. På olika möten diskuteras det gemensamma 

arbetet. Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden och alla hushåll i Lummelyckan är 

med i styrelsen. Från varje hushåll har utsetts en ordinarie och en suppleant. Styrelsemötena 

sker i gemensamhetshuset och gemensam fika arrangeras alltid en halvtimme innan styrelse-

mötet.  

Som nämnts i föregående kapitel anser de boende att de nya och gamla i området inte 

umgås så mycket med varandra. Alla jag intervjuar nämner dock att de självaklart känner alla 

som bor i Lummelyckan. På frågan hur de har lärt känna de nyinflyttade refererar alla bland 

annat till just styrelsemötena. “Ja, det är mest på mötena vi har gemensamt i kvartershuset och 

så” berättar Gudrun. Yvonne nämner också att mötena har varit viktiga för att lära känna de 

nyinflyttade. Fikan innan styrelsemötena betonas som särskilt viktig för att lära känna 

varandra. Sören berättar så här om att lära känna de nya på dessa möten: 

 

När de flyttade in här kommer de ju med automatiskt i de gemensamma aktiviteter som är. Då 

träffas man ju automatiskt. Vi har ju husmöten en gång i månaden och då fikar man och pratar 
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tillsammans. [...] Det är ett sätt för de nya att komma in naturligtvis. Så tvingas man ju att um-

gås med varandra och pratar lite med varandra.  

 

Utöver de olika mötena omnämner de boende det gemensamma arbetet som utförs i mindre 

grupper som viktiga tillfällen att lära känna varandra. Sören uttrycker sig såhär: “Att jobba 

ihop är ju ett av de bästa sätten att skapa ett umgänge med varandra”. Bodil säger att det är ett 

mer naturligt sätt att lära känna varandra när man jobbar ihop. Yvonne omnämner det gemen-

samma arbetet som viktiga tillfällen att lära känna varandra och att hon lärt känna de nya som 

är i samma arbetsgrupp som henne bättre. Ulrika tycker att det gemensamma arbetet ger 

många tillfällen att umgås med de andra boende: 

 

Vi har ju arbetsgrupperna och vi har ju arbetslag och många funktioner som vi har ansvar för i 

olika grupperingar där man träffar olika. Så på något sätt så finns det massa strukturer som gör 

att man träffas hela tiden. 

 

Utöver det löpande arbetet i dessa arbetsgrupper och arbetslag så har Lummelyckan fyra ar-

betshelger per år då de även äter mat tillsammans i gemensamhetshuset. På dessa arbetshelger 

är det meningen att alla de boende ska vara med och hjälpa till. Om en boende inte kan vara 

med på en arbetsdag så får han eller hon utföra en uppgift vid ett senare tillfälle och Bodil 

berättar att det finns de som ofta inte kan delta vilket hon upplever har bidragit till att de ham-

nat mer utanför. Yvonne berättar om hur det kan se ut på arbetshelgerna: 

 

Det är ju roligt att prata med varandra och göra sysslor som man klarar av. Måla staket och så-

där, så kan man prata med varandra också. Man pratar ju mycket på arbetsdagarna förstås och 

hjälps åt och kör till tippen tillsammans och ris som man ska lasta av och på och grejar. 

 

I området arrangeras ett antal gemensamma, regelbundna fester som många av informanterna 

refererar till som viktiga tillfällen att lära känna de andra boende i Lummelyckan. Det är en 

sommarfest på skolavslutningskvällen som innebär grillning och gemensamma lekar. Luciafi-

rande arrangeras också varje år. Tidigare har även en större fest, Lummelyckan-festen, arran-

gerats på sommaren varje år under en tioårsperiod. Alla de gamla boende uttrycker att det är 

tråkigt att de har slutat ha den festen. Sören säger att det var jättetrevliga tillställningar där alla 

jobbade tillsammans vilket skapade en stark och intensiv gemenskap. Paulina uttrycker sig 

såhär på frågan om hon tycker att något har gått förlorat när Lummelyckan-festen lades ner:  
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Ja, det har det ju för det var ju liksom ett arbete i sig. För då var det ju typ… jag vet inte om det 

var bara dagen innan man förberedde. Då stod man ju jättemånga i kvartersgården och gjorde 

baguetter bara och stod och babblade där och sådär så det var ju väldigt mysigt. Och man bygg-

de upp tälten och så. [...] Det var så roligt. För då stod man ju liksom sen och sålde baguetter 

och var vid något chokladhjul och så då. Det blir en annan stämning… det blir mysigare på nå-

got sätt. 

 

Många av de boende berättar om andra gemensamma aktiviteter som tidigare har arrangerats i 

området. Både Eva, Gudrun och Yvonne berättar att de större barnen förr brukade ha aktivite-

ter i gemensamhetshuset för de yngre barnen. Gemensamhetshuset ligger mitt i området och 

kan användas av alla i Lummelyckan och bokas för särskilda tillställningar av någon av de 

boende. I gemensamhetshuset finns bland annat tv-rum, kök och två sovrum. Annat som har 

arrangerats i gemensamhetshuset är filmkvällar, pubkvällar och fredagsgympa med efterföl-

jande bastubad. Eva berättar även att när hennes barn var tonåringar användes gemensamhets-

huset som deras utökade vardagsrum där barnen kunde stoja hur mycket de ville. Den enda 

regelbundna aktiviteten idag är att en av de boende arrangerar yoga en gång i veckan i gemen-

samhetshuset. 

5.5.1 ANALYS AV SOCIALT SAMSPEL KOPPLAT TILL FESTER, GEMEN-

SAMMA AKTIVITETER OCH ARBETE 

Det sociala samspelet som är kopplat till fester, gemensamma aktiviteter och det gemen-

samma arbetet anses vara tillfällen som skapar socialt samspel mellan de boende i ekobyn. 

Flera arkitektoniska icke-människor kan ses som aktörer som är med och skapar detta sociala 

samspel.  

En av dessa arkitektoniska icke-människor är gemensamhetshuset. De boende berättar 

att de har lärt känna varandra genom de gemensamma aktiviteter och fester som de har och 

genom att de har träffats på styrelsemöten med tillhörande fika. Lunchen som de äter tillsam-

mans i gemensamhetshuset på arbetsdagarna nämns också som ett viktigt tillfälle för socialt 

samspel.  

Gemensamhetshuset kan ses som en viktig möjlighetsskapare för detta sociala samspel. 

Gemensamhetshuset kan då förstås som en arkitektonisk icke-mänsklig aktör som möjliggör 

att de kan samlas i sådana stora grupper. Att de boende arrangerar aktiviteter, fester, fika och 

gemensam lunch i gemensamhetshuset kan ses som en översättning av det som gemensam-

hetshuset artikulerar som skulle kunna förstås som “här finns en plats där man kan vara”.  
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De boende berättar att vid utförandet av det gemensamma arbetet, både i mindre grup-

per och på arbetshelger, uppstår många möjligheter till sociala kontakter och möjligheter att 

lära känna varandra. Detta arbete kan ses som en översättning av det de arkitektoniska icke-

människorna artikulerar. Husen artikulerar att de behöver målas och gräsytor artikulerar att de 

behöver klippas.  

Det sociala samspelet som uppstår möjliggörs, föreslås eller fordras alltså av olika arki-

tektoniska icke-människor. Dessa icke-människors roll i skapandet av socialt samspel går 

dock inte att förstå utan att även se till de föreställningar som är närvarande i situationen. Fö-

reställningarna om vad det innebär att bo i en ekoby, så som mål om gemenskap och samar-

bete, vilket påverkar hur de boende tolkar det som dessa icke-människor artikulerar.  

Om inte dessa föreställningar var närvarande går det att tänka sig att gemensamhetshu-

sets artikulering om att här finns plats att vara inte hade översatts till just genomförande av 

gemensamma aktiviteter och fester och att husets artikulering att det behöver målas inte hade 

översatts till arrangerandet av gemensamma arbetsdagar. I ett annat bostadsområde, där dessa 

föreställningar som mål om gemenskap inte var närvarande, går det att tänka sig att det som 

ett gemensamt utrymme artikulerat möjligen översatts till att de boende bokade denna lokal 

för privat användande och att husets artikulering om att det behöver målas hade översatts till 

en uppdelning av uppgifter eller att hjälp hyrts in. Det sociala samspelet som är kopplat till 

fester, gemensamma aktiviter och arbete går därför att förstås som ett materiellt diskursivt 

fenomen. De arkitektoniska icke-människorna får sin roll i skapandet av sociala samspel till-

sammans med de föreställningar som är närvarande.  

Det sociala samspelet kopplat till fester, gemensamma aktiviteter och gemensamma ar-

betet går att förstås som skapat av ett nätverk där gemensamhetshuset, grannarna, gräs som 

behöver klippas och föreställningar om vad det innebär att bo i en ekoby har kopplat ihop sig. 

Det är inte en av dessa aktörer som handlar ensam och skapar det sociala samspelet utan det är 

detta nätverk av aktörer som handlar och som tillsammans skapar det sociala samspelet. Det 

som till exempel gemensamhetshuset, med sitt gemensamma utrymme, artikulerar översätts 

av de boende som att där finns plats att vara vilket leder till att de boende, påverkade av före-

ställningar om vad det innebär att bo i en ekoby, arrangerar ett gemensamt luciafirande och 

socialt samspel uppstår därmed. Vilken roll dessa arkitektoniska icke-människor spelar för att 

socialt samspel uppstår i ekobyn beror på vilka andra aktörer, i form människor och närva-

rande föreställningar, som de kopplar ihop sig med.   
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 SUMMERING OCH SLUTSATS 
Denna uppsats har ämnat utforska vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar för skap-

andet av socialt samspel i en ekoby och hur andra aktörer påverkar vilken roll dessa spelar. 

Empirin och analysen har visat att de arkitektoniska icke-människorna i ekobyn spelar en roll 

för att socialt samspel uppstår men vilken roll de spelar är beroende av vilka andra aktörer 

som de arkitektoniska icke-mänskliga aktörerna kopplar ihop sig med. 

Den arkitektoniska icke-människan gemensamhetshuset spelar till exempel endast roll 

för att socialt samspel uppstår i ekobyn eftersom de boende väljer att översätta det som ge-

mensamhetshuset artikulerar, som skulle kunna förstås som att ”här finns plats att vara”, till 

något som skapar socialt samspel så som att arrangera gemensamma aktiviteter. Att de boende 

väljer att översätta det gemensamhetshuset artikulerar på detta vis beror på de föreställningar 

som är närvarande om vad det innebär att bo i en ekoby.  

Det sociala samspelet går inte att förstås som sprunget ur någon av dessa aktörer ensam. 

Varken människorna, föreställningarna eller de arkitektoniska icke-människorna kan ses som 

orsaken bakom att det sociala samspelet uppstår i byn. Istället är det ett nätverk där alla dessa 

aktörer ingår och handlar tillsammans. Det är detta nätverk som skapar det sociala samspelet i 

ekobyn.   

Svaret på frågeställningen blir följaktligen att de arkitektoniska icke-människorna spelar 

en roll för att socialt samspel uppstår i ekobyn men vilken roll de spelar är beroende av vilka 

andra aktörer som de kopplar ihop sig med. 

6.2 DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken roll arkitektoniska icke-människor spelar för 

skapandet av det sociala samspelet i en ekoby.  Studien indikerar att arkitektoniska icke-

människor spelar en roll för att socialt samspel uppstår i ekobyn men visar även på att arkitek-

turen inte kan skapa socialt samspel av sig själv. Slutsaten som dras är att för att de ska få den 

betydelsen behöver de användas och tolkas på ett sådant sätt av de boende.  

Så vad säger studien om den fysiska miljöns betydelse för socialt samspel, även utanför 

ekobyns staket? Studien visar att den fysiska miljön kan påverka mänskliga handlingar. Män-

niskor gör egna val och har egna intentioner men den fysiska miljön kan till exempel ge oss 

möjligheter, begränsa oss eller få oss att agera. Denna kunskap om fysiska miljöns påverkan 

kan komma till användning i flera olika sammanhang. Att uppmärksamma att handling är ett 
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samhandlande mellan flera olika aktörer, både mänskliga och icke-mänskliga, bidrar med en 

kunskap som kan användas både för att förstå varför människor gör som de gör eller för att 

försöka påverka vad de gör.  

I det sistnämnda sammanhanget kan denna kunskap till exempel ses vara viktig att hålla 

i minnet för arkitekter och stadsplanerare. För att skapa en miljö eller ett samhälle som bidrar 

till att nå vissa mål, till exempel gemenskap och socialt samspel mellan människor, visar re-

sultatet av studien att den fysiska formgivningen har betydelse. Resultatet visar dock även att 

det inte går att förutse den fysiska miljöns påverkan genom att enbart titta på dess fysiska 

egenskaper utan att närvarande föreställningar även påverkar vilken roll den fysiska miljön 

får. Att utföra en allmän attitydundersökning bland de som bor eller vistas i miljön hade ur 

detta perspektiv kunnat ses som givande inför planeringen av en fysisk miljö. 

Att uppmärksamma andra aktörers påverkan än enbart de mänskliga gör det alltså möj-

ligt att nå en mer detaljerad förståelse för världen vi lever i. I denna studie har jag genom att 

använda mig av posthumanistiska teoribildningar kunnat se att både människor, icke-

människor och föreställningar är medskapare till socialt samspel. Jag har alltså kunnat förstå 

fenomen, eller sådant som till synes ser ut som enbart mänskliga handlingar, som nätverk som 

handlar och inte bara som en enskild aktörs handling. Om vi tar det posthumanistiska perspek-

tivet och icke-människors aktörskap för sant kan slutsaten dras att förståelsen som skapas om 

vår värld blir haltande eller ofullständig, eller till och med leder till missförstånd, om fenomen 

studeras som enbart mellanmänskliga.  

Det skulle vara enkelt att se gemensamma aktiviteter som arrangeras i gemensamhethu-

set enbart som ett uttryck för de boendes intentioner. Gemensamhetshuset skulle då bara ses 

som något passivt som de boende bara applicerar sina idéer på. Med hjälp av ett posthuman-

istiskt perspektiv och antagandet om icke-människors agens går det istället att se att de boen-

des intentioner uppstår tillsammans med gemensamhetshuset och de föreställningar som är 

närvarande. De gemensamma aktiviteterna i gemensamhetshuset kan då inte bara ses som ett 

symptom av de boendes intentioner utan måste istället förstås som skapade av ett nätverk där 

många olika aktörer, som inte bara är mänskliga, är delaktiga. Det blir på så vis tydligt att 

detta perspektiv kan berika vår syn på många fenomen i vår värld.  

Innan jag avslutar med att presentera idéer för vidare forskning vill jag presentera ett par 

metodologiska val som gör att studiens resultat möjligen kan ifrågasättas. Något som kan ha 

påverkat resultatet är de boendes förkunskaper om hur arkitekturen ursprungligen var tänkt att 

fungera för att skapa socialt samspel. Många av de intervjuade har varit med sedan området 

byggdes och har själva deltagit under hela processen från ritning till färdigt område. De bo-
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ende är följaktligen väl informerade om hur de olika arkitektoniska lösningarna är tänkta att 

fungera för att skapa socialt samspel. Dessa förkunskaper kan tänkas begränsa deras tankar 

och icke-människor som inte skapats just med syftet att skapa socialt samspel men som ändå 

har påverkan kan ha hamnat i skymundan och glömts bort vilket skulle kunna leda till att stu-

diens resultat missar viktiga icke-mänskliga aktörer då studiens empiri i stort sett endast utgår 

från de boendes egna utsagor. Jag har dock försökt att motverka detta genom att be informan-

terna berättar om konkreta situationer, så som när de senast träffade på någon i byn, och in-

kludera egna observationer men det går inte att utesluta att deras förkunskaper har haft en 

påverkan på resultatet.  

Att de flesta jag har intervjuat är boende som har bott i området en längre tid kan även 

tänkas ha påverkat resultatet även på ett ytterligare sätt. Under studiens gång visade det sig att 

synen på vad det innebar att bo i ekobyn skiljde sig mellan de nya och de gamla. Dessa me-

ningsskiljaktigheter var jag inte medveten om innan studien startade och på grund av studiens 

begränsningar i tid och omfång hade jag inte möjlighet att söka upp fler informanter att inter-

vjua från den mer nyinflyttade gruppen. Det går att tänka sig att detta har lett till att mitt resul-

tat inte representerar hela områdets erfarenheter. Nämnda upptäckt av meningsskiljaktigheter 

mellan de nya och gamla i området gav även uppslag till vidare forskning vilket redogörs för i 

följande delkapitel.  

6.3 IMPLIKATIONER FÖR VIDARE FORSKNING  
I denna studie berörs att det finns en uppdelning mellan de gamla och de nya i Lummelyckan. 

Alla de boende förklarade denna gruppering med att det finns en generationsklyfta. När de 

boende berättade om denna klyfta uppkom många nya funderingar som på grund av tidsbe-

gränsningar och studiens syfte inte utforskades ytterligare. För vidare forskning om ekobyar 

vore det mycket intressant att djupdyka i denna generationsklyfta. De gamla talade nostalgiskt 

om en tid som flytt. En tid där jobben inte var lite tidskrävande och människor hade mer tid 

över för umgänge och gemensamma aktiviteter med varandra och då barnen lekte mer utom-

hus och inte hade lika mycket aktiviteter utanför hemmet. Från den mer nyinflyttade boendes 

sida hördes istället önskningar om mer utrymme för egentid och en känsla av att känna sig 

oförstådd av de gamla invånarna som lever kvar i en tid som inte längre existerar. 

En relaterad fråga som framkommit i intervjuerna är om samhället har hunnit ifatt eko-

byn. De boende berättar om att nu för tiden ska alla ha energisnåla hus och sopsortera och 

kompostera. Det som från början var unikt för ekobyn är inte längre det idag. En viktig tanke 

med ekobyn var att vara en föregånare och att inspirera andra till en miljövänligare livsstil 
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vilket många av de boende upplever nu har gått förlorat. I Lummelyckan diskuterar man vad 

de nu skulle kunna göra för att fortsättningsvis ligga i framkant och vara en inspiration för 

andra. Detta är en process som vore intressant att följa. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 

INLEDNING 

När flyttade ni hit? 

Hur kom det sig att du/ni flyttade hit? 

Trivs du/ni? 

 

RELATIONERNA 

Känner du alla som bor här? 

Om inte, hur många? 

Finns det några grupperingar? 

Kände du någon som bor/bott här innan du flyttade hit? 

Är det dem du känner bäst även nu? 

Var i området bor de som du har starkast band med? 

Hur kommer det sig? 

Hur har du lärt känna dina grannar? 

Hur har du lärt känna nyinflyttade? 

Var träffades ni första gången? 

Brukar ni boka tider för at umgås? 

Berätta om när du senast umgicks med någon granne här i byn. 

Hur, var, när? 

Hur ser relationerna ut? 

Skulle du säga att dina grannar är dina vänner? 

Om inte, hur skulle du beskriva relationen? 

Träffar du de som bor här oftare/mer än andra? 

Hur kommer det sig? 

Om du jämför med grannar på andra ställe du bott. Hur skiljer det sig från hur ni är grannar 

här? 

Om du jämför med dina andra vänner, hur skiljer sig relationen från relationerna du har här? 

Har ni ett annorlunda band? 

Har du barn som har växt upp här? 

Har de fått många vänner? 

Hur har barnen lärt känna varandra? 
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Har du varit vän med någon som flyttat härifrån? 

Hur påverkades er relation då? 

 

ARBETSDELNING 

Har ni valt att utföra underhållsarbetet själva? 

Varför? 

Vilka arbetsuppgifter finns det i området? 

Hur delas de upp? 

Vem bestämmer vem som ska göra vad? 

Får man välja själv eller blandas grupperna medvetet? 

Vad har du för uppgift? 

Tycker du om att utföra de sysslorna? 

Varför? 

 

ARKITEKTUREN 

Vet du om huset och gården byggdes på något särskilt sätt för att skapa gemenskap. Hurdå? 

Har ni många gemensamma aktiviteter? Vilka? Regelbundna? 

Vad är sämst med att det blivit färre? Vad gick förlorat? 

Berätta var du brukar träffa på de andra boende i vardagen? 

Hur kommer det sig att ni träffas där? 

Berätta om när du träffade någon senast? 

Brukar ni stanna och prata? 

Finns det plaster som du väldigt sällan rör dig? 

Berätta om de gemensamma utrymmena ni har, inne och ute. Hur används de? 

Uteplatserna? Komposterna? 

Vilka vardagssysslor kräver att man går ut? 

 

AVSLUTNING 

Tycker du att bostadsområdet ger gemenskap? 

Vad menar du med gemenskap? 

Är det något som är viktigt för dig? Varför? 

Tycker du att det är något jag missat? 

 

 


