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Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att ge en bild av den livsstil som boende i en ekoby 
har. Detta har gjorts genom en analys med en teoretisk modell innehållande värden, attityder och 
handlingar. Två informanter har intervjuats för att ge förståelse för hur värden och handlingar stämmer 
överens och om det finns genomförda handlingar som inte bottnar i grundläggande värden. Resultatet 
visar att beslutet att bo i en ekoby är väl genomtänkt och grundas på viktiga värden. Strävan efter att 
leva ett enkelt liv är det centrala, vilket kopplas ihop med global rättvisa. Även frihet, både i form av 
fysiskt utrymme och vad gäller möjlighet att bestämma över sin vardag, är viktigt. Vidare betonas den 
gemenskap som livet i ekobyn ger. Handlingar som grundas på materiella värden, som konsumtion, 
hög boendestandard och att arbeta heltid, prioriteras inte. Det är varken möjligheten att leva ett 
miljövänligt eller hälsosamt liv som är de främsta motiven till valet att bo i en ekoby. Informanterna 
har ett väl sammanvävt värdesystem. I stort sett alla handlingar motiveras av grundläggande värden. 
  
Abstract: The purpose of the thesis is to describe the lifestyle of people living in an eco village. A 
theoretical model containing values, attitudes and actions has been used for the analysis. Two 
informants have been interviewed to create an understanding for how values and actions are 
corresponding and if there are any actions that have been carried out which aren’t based upon 
fundamental values. The result shows that the decision to live in an eco village is well considered and 
is based upon important values. The ambition to live a simple life is essential and is connected to 
global justice. Freedom is also important, both in the sense of physical space and also the possibility to 
control everyday life. Further, the fellowship that the life in the eco village gives is emphasized. 
Actions that are based upon material values, like consumption, a high standard of living and a full-
time job aren’t given priority.  It’s neither the opportunity to live an environmental-friendly nor a 
healthy life which are the premier reasons for the decision to live in an eco village. The informants 
have a well-connected value system. Almost all the actions are based upon fundamental values.                 
 
Nyckelord: livsstil, värdesystem, värde, miljö, frihet, boende, hus, ekoby, boendestandard 
Keywords: lifestyle, value system, value, environment, freedom, accommodation, house, eco village, 
standard of living  
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Förord  
Jag fick idén till denna uppsats av min vän My. Hennes dröm om att flytta till en ekoby har 

varit inspirerande. Jag är intresserad av hur människor reflekterar över sin livssituation och de 

val de gör. Vad är det egentligen som driver människor att leva sitt liv på ett visst sätt? 

Människor som valt en livsstil som skiljer sig från mängden är särskilt spännande. Jag har 

även ett intresse för miljöfrågor. I ämnet ekobyar kunde dessa intresseområden kombineras. 

 

Jag vill jag tacka mina informanter som bjöd in mig till sitt hem och öppenhjärtigt delade med 

sig av sina tankar. Även ett tack till min handledare Björn Alm för all hjälp.  
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Inledning  
De flesta människor är idag medvetna om de miljöproblem och den ojämna resursfördelning 

som finns i världen. Många säger sig vara beredda att ändra sina handlingar om det kan bidra 

till att förbättra miljön. Ändå ändrar få människor sitt konsumtionsmönster och sin livsstil. 

(Lindén 1994:10, 170-171) Jag har valt att studera människor som valt en livsstil som skiljer 

sig från mängden, nämligen att bo i en ekoby. Är det så att boendet i en ekoby ger en 

möjlighet att leva efter ens ideal? I dagens samhälle har boendet förvandlats till en fråga om 

livsstil. Genom vårt boende markerar vi vilka vi är, eller vilka vi vill vara. (Bengtsson 1998:5) 

Boendet är ett sätt för människan att uppnå olika saker i livet, till exempel välbefinnande, 

sociala mål och önskningar. (Lind & Bergenstråhle 2004:29) Ekoby är ett tydligt exempel på 

en boendeform som innebär mer än en fysisk boplats. Jag är intresserad av vad valet att bo i 

en ekoby har att berätta om de boendes livsstil. 

 

Syftet med denna uppsats är att ge en bild av den livsstil människor som bor i en ekoby har. 

Detta genom att öka förståelsen för hur värden, attityder och den uttalade viljan att handla 

hänger samman med de handlingar individer också genomför. De övergripande 

frågeställningarna är följaktligen: Hur resonerar boende i en ekoby kring de val de gör? Hur 

medvetna är de val som görs? Finns det genomförda handlingar som inte bottnar i 

grundläggande värden hos de boende? Informanterna representerar enbart sig själva och sin 

syn på livet i byn. 

 

Att bosätta sig i en ekoby är ett uttryck för ett medvetet val och lämpar sig därför väl att 

studera. Att jag valt detta uppsatsämne beror vidare på ett personligt miljöintresse. Många 

ekobyar har egna hemsidor där de beskriver sin verksamhet. Jag tog kontakt med ett par 

ekobyar genom mejl. Jag bestämde mig för att besöka byn Måntjärn. Att valet föll på den 

beror dels på tips från en vän och dels deras välvilja att ta emot besök. Jag tillbringade två 

dagar hos dem och fick då tillfälle att observera miljön och att intervjua de boende. Två 

personer var i byn när jag besökte dem och jag djupintervjuade dem. Inför intervjuerna hade 

jag förberett frågor under teman. Dessa utgjorde den stomme kring vilken samtalen kretsade. 

Jag har försökt följa med i de resonemang intervjupersonerna fört och ställa relevanta 

följdfrågor. Intervjuerna gjordes individuellt och spelades in på band och skrevs sedan ut. 

Avgränsningen att besöka en ekoby och intervjua två personer utgick från den geografiska 

tillgängligheten och den tid som fanns till mitt förfogande.  
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Jag har tagit del av relevant litteratur som rör mitt uppsatsområde. Bland annat studier av 

människor som flyttat ut på landet, ekobyar och boendets betydelse för människan. Syftet med 

litteraturstudierna är att få en bra teoretisk utgångspunkt för uppsatsämnet. Jag har även läst 

Måntjärns hemsida för att få en bild av hur de beskriver sig själva och sin verksamhet . 

 

Den empiriska analysen kommer att redogöras för med en livsstilsmodell innehållande 

värden, attityd och handling. Även teori om kognitiv dissonans kommer att användas. Teori 

och empiri varvas för att ge den bästa förståelse för uppsatsämnet.  

 

Namn på plats och personer är fingerade, även om det inte funnits som utrycklig önskan hos 

informanterna. Motiveringen till detta är inte i första hand att värna om deras anonymitet, utan 

snarare att deras riktiga identitet saknar betydelse för uppsatsen. 

 

Användandet av begreppet ekoby bör förtydligas. Enligt Boverket finns en rad kriterier som 

ska uppfyllas för att begreppet ekoby ska få användas. Byn ska ha ett långtgående lokalt 

kretslopp av råvaror och energi. Det ska vara hälsosamt och inte miljöbelastande att bo i en 

ekoby. Det sociala livet är också en viktig del boendet. (Åman 2003) Jag har inget intresse av 

att undersöka om den by jag besökt lever upp till dessa kriterier. Men jag använder mig trots 

det av begreppet ekoby, till viss del för att informanterna själva titulerar sin boendeform som 

ekoby.  

 

Livsstil är något av ett vardagsbegrepp och kan vara problematiskt att använda i en 

vetenskaplig analys.1 Jag har gjort en avgränsning av användningen av begreppet och då 

främst grundat den på den teoretiska modell jag använt.   

Disposition  

Uppsatsen har strukturerats kring de teoretiska utgångspunkterna som finns i den modell av 

värdesystem som använts. Jag kommer inledningsvis ytligt att redogöra för min teoretiska 

utgångspunkt, för att sedan fördjupa de teoretiska resonemangen där det empiriska materialet 

så kräver. Detta för att successivt öka förståelsen genom att varva teori och empiri. Jag 

kommer att tolka och analysera hur handlingar går att förstå utifrån tre grundläggande värden 

och vilken betydelse dessa har för människors livsstil. En beskrivning av den ekoby som 
                                                 
1 För diskussion om livsstilsbegreppet se Lindén 1994  
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studeras ges inledningsvis för att ge en bakgrund till studieområdet. Avslutningsvis diskuteras 

resultatet och förslag till vidare forskning ges. Uppsatsens struktur kommer att presenteras 

utförligare när jag går igenom den teoretiska modell som jag använt.   

Måntjärn  
Måntjärn är en ekoby med tio delägare i västra Sverige. Ägorna består av åtta hektar mark och 

köptes 1998. Där finns ett torp som fungerar som gemensamt utrymme, kök och vardagsrum. 

På tomten finns även utekök, magasin, tvätthus och några små byssjor som används till 

sovrum.  Det är knappt en kilometer till närmaste granne. Byn är i uppbyggnadsfasen och för 

tillfället bor en familj där permanent. Flera familjer bygger hus och planerar att flytta dit. 

Gemensamma byggnader byggs ekologisk i möjligaste mån, med eget virke från skogen, 

återanvända fönster och tegelpannor, halmbalar och lera. Byn tar även emot gäster, både 

svenska och utländska. Sommartid brukar flödet av boende delägare och gäster vara stort. De 

har haft flera läger där folk kommit och arbetat på gården. En del av dem har återvänt som 

gäster och bott i byn i perioder. Mina informanter, Lars och Kristin, är ett ungt par med en 

dotter på knappt ett år. Lars har bott i Måntjärn från början och Kristin har bott där ett par år.  

Värdesystem 
Sociologerna Fredrik Miegel och Thomas Johansson har gjort en modell för analys av 

förhållandet mellan värden, attityder, handlingar och livsstil. Jag har omarbetat denna modell 

för att den ska passa mitt undersökningsområde.2 Bakom människors attityder och handlingar 

finns grundläggande värden, vilka fungerar som sorterande och ordnande principer. Dessa 

grundläggande värden är tämligen få till antalet och kan grupperas i tre kategorier. Materiella 

och estetiska värden tillhör kategorin utåtriktade värden. Metafysiska värden tillhör kategorin 

inåtriktade värden. Varje kategori av värden ger upphov till olika kategorier av attityder 

såsom intressen, smak och övertygelser. Dessa i sin tur leder till skilda kategorier av 

handlingar. (Lindén 1994:72-74, 171) Attityder riktar sig alltid mot bestämda objekt eller 

företeelser och är viktiga för att framkalla handlingar i specifika situationer.  Värden däremot 

är riktningsgivare och representerar grundläggande trosföreställningar om att vissa handlingar 

eller värderingar är mera betydelsefulla än andra. De kan därför vara svårare att mäta än 

attityder. Värden är personliga, till skillnad sociala normer. Förändringar i en del av 

värdesystemet får konsekvenser för andra värden i systemet. (Lindén 1994:69-70, 168) 
                                                 
2 I den ursprungliga modellen finns två inåtriktade värden, se Lindén 1994:73.  För min analys har jag valt att 
enbart ta med de metafysiska värdena, då jag inte kunnat urskilja några etiska värden hos mina informanter.  
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 VÄRDESYSTEM 

  
        Utåtriktade värden     Inåtriktade värden      

Värdenivå     materiella    estetiska     metafysiska     

värden          värden      värden 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Attitydnivå    intressen    smak      övertygelser  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Handlingsnivå   konsumtions-  stil       handlingar  

handlingar          av övertygelser  

          

  
LIVSSTIL 

(Lindén 1994:73) 

 

En människa har många attityder till olika företeelser och objekt inom sin attityduppsättning. I 

attityder till specificerade företeelser kan ett eller några värden betyda mer än andra. För att 

befinna sig i balans strävar dessa attityder, åtminstone teoretiskt sett, i samma riktning. Det 

finns ett begränsat antal grundläggande trosföreställningar, värden bakom 

attityduppsättningen som åstadkommer detta. Ju mera medveten den enskilde är om sina olika 

grundläggande värden desto mera sammanhängande blir också alla de attityder och handlingar 

till ett visst fenomen, till exempel miljö. (Lindén 1994: 69-70, 98-100) Det är inte alltid lätt att 

på den individuella handlingsnivån härleda beteendet till en bestämd kategori av värden. Ofta 

grundar sig handlingar på flera värden samtidigt. Alla kategorier av värden och de handlingar 

de leder till är betydelsefulla för fördjupad förståelse av individers handlingsmönster. De 

inåtriktade värdena är svårare att konkretisera och göra tydliga för sig själv, medan de 

utåtriktade värdena leder till attityder och handlingar där man lättare kan göra konkreta 

jämförelser. Summan av individens alla handlingar utgör individens livsstil. (Lindén 1994:74, 

77, 95) Fokus för analysen i detta sammanhang är relationerna mellan handling, attityder och 

värden. De tre olika värdena fungerar nedan som kapitel. Dessa innehåller i sin tur 

underkapitel baserade på det empiriska materialet.    
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Utåtriktade värden  
Materiella och estetiska värden ger båda på handlingsnivån en visuell upplevelse attityder och 

värden. Materiell konsumtion och stil och smak utgör en väsentlig del av hur andra uppfattar 

en individ. De är också uttryck för individuellt medvetet val som är en väsentlig del i 

individens egen definition av sitt ego. De utåtriktade värdena, åtminstone handlingar som hör 

samman med konsumtion och stil, är väl sammanvävda och är ofta kopplade till inåtriktade 

värden. (Lindén 1994:76, 91) 

Materiella värden  

Materiella värden leder till attityder som uttrycks i intresse och på handlingsnivån i 

konsumtionshandlingar. Dessa handlingar gäller all slags konsumtion som exempelvis fritid, 

musik och varor. Materiella värden rymmer grundläggande föreställningar om levnadsnivå, 

det vill säga förhållandet mellan individens preferenser och konsumtion. Materiella värden 

utgör grunden både för attityder som utrycker materiella intressen och för materiella 

konsumtionshandlingar. Exempel på materiella värden är bekvämlighet, kvalité och standard. 

Dessa värden utgör en grund för det sociala jag en individ utvecklar både i attityd och i 

handling. Individer är i olika grad medvetna om sina grundläggande värden. Få människor 

tänker och planerar sina konsumtionshandlingar genom att alltid föra tillbaka sina 

konsumtionsargument till grundläggande värden. Den mesta vardagskonsumtionen sker 

tämligen automatiskt och oreflekterat. Det kan vara svårt att urskilja vilka grundläggande 

värden som styrt en viss konsumtionshandling. (Lindén 1994:72-79) 

Enkelt liv  

Både Lars och Kristin kallar det liv de lever enkelt i positiv bemärkelse. På deras hemsida 

skriver de att de eftersträvar en balans i livet och att inte konsumerar mer än nödvändigt. De 

bygger med återanvänt material i möjligaste mån. Lars säger att han alltid levt ett enkelt liv 

och inte samlat på prylar. De har inga dyra intressen.  Kristin menar att hon trivs när det finns 

mindre valmöjligheter. Hon tycker det är lättare att välja när utbudet är mindre än i stadslivet. 

Samma tanke har Lars när han förklarar sin inställning till att ha prylar. ”…samtidigt som de 

kan ge frihet så kan de likväl vara ett problem, liksom en belastning.”  

 

Materiella värden är inte viktiga för Lars och Kristin. De grundläggande värdena är att leva 

enkelt. Detta visas i attitydnivå i ett ointresserade av att äga saker. Inställningen till materiella 
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värden stämmer överens med de handlingar de utför. Värdena visas inte genom vad de 

konsumerar, utan snarare genom att de inte konsumera i onödan. 

Boendestandard  

I Måntjärn används solenergi till ström. Uppvärmning av hus och vatten sker med ved och till 

matlagning används gasspis. Eftersom ekobyn inte är helt klar har Lars och Kristin svårt att 

tala om vad de anser sig behöva vad gäller standard. Kristin saknar inga bekvämligheter mer 

än större tillgång till elektricitet.  Lars nämner varmvatten som nästa steg i utvecklingen i 

ekobyn. Många vardagssysslor är tidskrävande, men eftersom de är hemma mycket finns den 

tiden. Skulle de levt ett annat liv skulle de kanske inte haft tid att elda med ved för att värma 

vatten, säger Lars. Kristin menar att det kan vara positivt att ha en lägre boendestandard. 

”…jag trivs med att det finns en del saker som jag måste göra för min överlevnads skull, att 

inte ha det för bekvämt.”  

 

Standard är ett uttryck för materiella värden. Varken Lars eller Kristin har höga krav på 

standarden i boendet. Det grundläggande värdet är ha en relativt låg standard, vilket kan 

återkopplas till strävan efter att leva ett enkelt liv. De har inget intresse av att investera i hög 

standard, vilket också styr deras handlingar.  

Bostaden som projekt  

Människans roll i bosättningen har förändrats så att den inte ger utrymme för kreativitet i 

samma utsträckning som tidigare. I stället domineras boendet idag i hög grad av ekonomiska 

och tekniska frågor. Intresset för att flytta till landet och bo i hus kan vara ett uttryck för den 

kreativitet som människan har. Ofta nämns skälet att ”fixa” och att ha något att göra i 

diskussionen om varför man vill bo på landet. (Stenbacka 2001:173-174) Det egna hus kan 

fungera som en kanal för skaparglädje och verksamhetslust. (Kåks & Westholm 1994:74) Ett 

alltför välplanerat boende kan betraktas som otillfredsställande och kan vara skälet till att 

många människor väljer ett mer arbetskrävande boende framför ett lättskött. För att ”känna 

sig hemma” någonstans måste människan aktivt skapa denna plats. Denna process kräver 

kreativa insatser och ger en stärkt identitet. (Stenbacka 2001:173-174)  

 

Att arbeta med huset tar mycket av Lars och Kristins tid i anspråk.  Både nämner fixandet 

som en av orsakerna till att de trivs i Måntjärn. Att odla och arbeta med huset är Lars stora 

intresse. Han har inte byggt hus tidigare, så det har inneburit att han fått lära sig nya saker. 
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Det kräver att han får vara uppfinnare vad gäller husbygge och elsystem.”…det blir alltid en 

massa tänkande och planerande, men samtidigt, de är ju en del av livet, att hitta på lösningar 

själv och så, och att kunna lära sig…” Kristin tycker också om att hon kan vara hemma 

mycket och pyssla med huset. 
 

Att arbeta med huset är ett utryck för konsumtion av fritid. Det grundläggande värdet är att 

lägga ner tid på det man mår bra av att göra. Detta visas på attitydnivå genom ett intresse för 

att arbeta med huset. Det styr handlingar i form av att tid avsätts till det.   

Syn på stadslivet   

Både Lars och Kristin har i perioder bott i Göteborg men inte trivts. De uttrycker att de 

tröttnat på stan och inte känt sig hemma där. Båda använder ordet meningslöst när de 

förklarar upplevelsen av stadslivet. De menar att det inte finns ett syfte med saker man gör i 

stan utan att man skapar sysslor. Kristin menar till och med att livet i stan gjorde henne 

deprimerad. ”…det kändes ensamt och som jag höll på att bli galen på stan.”  När hon bodde 

i lägenhet hittade hon aldrig sin egen stil, som hon uttrycker det. Lars känner inte att 

någonting lockar med att bo i stan. Han menar att det var kul att bo där en period, främst för 

att få spela musik. Kristin nämner kulturlivet och möjligheten att cykla som fördelen med 

stadslivet.  

 

Enligt Georg Simmels analys av stadslivet blir människor utsatta för så mycket intryck att det 

är lätt att bli blasé och selektiv i sin uppfattningsförmåga. Stadens mångfald av trender och 

livsstilar kan leda till splittring och alienation. De snabba skiftningarna leder till slut till att 

människor inte reagerar. (Simmel 1995:199-200) Även om stadslivets kulturutbud lockar 

avskräcker det samtidigt Kristin. ”…de var de som jag inte gillade riktigt, det var så stort 

utbud…jag kunde välja det perfekta att göra ikväll, och de kan jag inte nu så då är de mycket 

lättare att välja.”  

 

Staden förknippas med materiella värden och konsumtion. Både Lars och Kristin känner en 

olust inför stadslivet. Deras grundläggande värden är att livet i stan är meningslöst. De har 

inget intresse för de utbud, i form av konsumtion och valmöjligheter, staden har att erbjuda. 

Denna inställning grundas i det grundläggande värdet av att eftersträva att leva ett enkelt liv. 

Detta styr deras handlingar, vilket flytten från staden är ett bevis på. Genom beskrivningen av 
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en plats de inte trivs på förmedlas en bild av var de själva vill leva. Livet i ekobyn kan ses 

som motsatsen till stadslivet.  

Estetiska värden  

Estetiska värden uttrycks i attityder genom uttalanden om smak och smakinriktning samt i 

handling genom stil i beteende eller konsumtionsval. Estetiska värden innehåller individens 

uppfattning om vackert och fult, attraktivt och icke attraktivt. Stil uttrycks genom kläder, 

utseende och uppförande. Estetiska värden ger den upplevelsemässiga och känslomässiga 

dimensionen till materiella konsumtionshandlingar. I alla samhällen uttrycks grupptillhörighet 

och statustillhörighet genom individuell konsumtion. (Lindén 1994: 72-74, 86-87)  

Statusjakt i samhället  

Lars menar att det finns ett statustänkande i samhället och en hierarki som grundas på 

inkomster och de prylar man har. Att ha en viss stil som ger status är eftersträvansvärt. Det 

finns en ständig vilja att få mer som många inte är villiga att ge upp för att leva ett enklare liv. 

Han tror att många skulle må bra av att reflektera över sina liv och de val man gör. Att vara 

nöjd där man befinner sig, och sen kunna vara nöjd med mindre är betydelsefullt. ”…att 

nånstans försöka nöja sig med tillvaron och kanske försöka stanna upp lite grann och tänka 

på vilka värden som är viktiga.” Men för att ändrar sitt tänkande och handlade krävs att man 

finner en inre trygghet. Han tror att många skulle behöva arbeta mindre och lägga mer tid på 

sig själva och sina barn för att må bra.   

 

I varje samhälle finns en uppsättning grundläggande värden som utgör styrande principer för 

vad som definieras som acceptabelt respektive icke acceptabelt beteende. Den betydelse 

sådana har för enskilda individer kan dock variera. Framförallt finner man olika kategorier av 

värden i individens värdesystem. Variationer kan ofta knytas till att individer socialiseras i 

olika subkulturer där samhällets grundläggande värden ges olika vikt och mening. (Lindén 

1994:71) Kristin är medveten om att de i ekobyn uppfattas på ett visst sätt av andra människor 

i bygden. Folk har en färdig bild av dem och anser att de har en viss stil. ”…dom där på 

Måntjärn, dom tvättar sig minsann inte…” Kristin menar att det är viktigt att stå för vad man 

tycker och gör. Hon säger att hon lätt glömmer bort att hennes livsstil kan uppfattas som 

extrem. Själv tycker hon att hon är ganska vanlig. 
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Status utrycks genom konsumtion. Estetiska värden är inte viktiga för Lars och Kristin. Att ha 

en viss smak och stil betonas inte. Istället uttrycks deras hållning till estetiska värden genom 

att beskriva andra människors inställning till dem.  De menar att det är en viktig del i mångas 

liv. Genom att beskriva hur andra människor är visar de vad de själva inte är. Inställningen till 

estiska värden liknar den till materiella värden och grundas i strävan efter att leva ett enkelt 

liv. Det finns dock en medvetenhet om att deras stil väcker reaktion hos andra, vilket visar att 

de reflekterat över de estetiska värdenas betydelse. 

Inåtriktade värden  
Inåtriktade värden är svårare att definiera i analyser av individers handlingar än utåtriktade 

värden. Det tar sig sällan konkreta uttrycksformer, utan utrycks snarare genom symboliska 

handlingar.  Individens personlighet och individuella jag uttrycks med inåtriktade värden som 

grund. Inåtriktade värden avslöjas inte i första hand genom konsumtionshandlingar eller yttre 

tecken som smak i stilhandlingar. Snarare är immateriella handlingar och moraliska beteenden 

tecken på de inåtriktade grundläggande värden en individ har. (Lindén 1994:73, 91, 99) 

Metafysiska värden 

Metafysiska värden uttrycks i attityder genom övertygelser och genom handlingar av 

övertygelser. Dessa handlingar av övertygelse har ofta en klar symbolisk funktion. Graden av 

aktivitet och engagemang är ett uttryck för intensiteten i övertygelsen. Sambandet mellan 

metafysiska värden och handlingar av övertygelse är ibland svårt att verbalisera. I relation till 

natur och miljö är metafysiska värden det svåraste av de tre värdena att klarlägga på 

individnivå. Få människor kan redogöra för sambandet mellan metafysiska värden och sina 

egna handlingar som bygger på övertygelsen med värdena som rättesnöre. Handlingar som en 

gång medvetet styrts av övertygelser kan ha lett till närmast vanemässiga handlingar. De som 

genomför handlingar av övertygelse har ofta ett mycket väl integrerat värdesystem också när 

det gäller de andra värdenas handlingar i handlingsmönster. De metafysiska värdena och 

medvetenheten om dem har en ordnande funktion så att konsumtionshandlingar, 

stilhandlingar och handlingar av övertygelse blir en tämligen sammanhängande helhet, det vill 

säga en livsstil. Rättvisa och ansvar är teman som kan vara av betydelse för handlingar av 

övertygelse. Vad gäller natur och miljö uttrycks ofta metafysiska värden i form av krav på 

ansvarstagande och ett rättvisetänkande både över tid och mellan grupper och regioner. 

(Lindén 1994:72, 95-100) 
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Vägen till ekobyn 

Det är inte ovanligt att en flytt från ett ställe beror på att man uppfattar sig som avvikare i en 

social miljö som domineras av människor med en annan livsstil. (Almqvist 2004:138) Kristin 

beskriver utförligt processen som ledde till flytten till Måntjärn. Drömmen om att bo i en 

ekoby har växt fram. Kristin säger att hon letat efter ett liv likt det hon lever idag hela livet. 

Hon har alltid haft en längtan till landet. Men hon har inte riktigt vetat vilken form denna 

längtan skulle ta sig. Hon hade inte ett stort intresse för ekobyar tidigare. Innan hon flyttade 

till Måntjärn tänkte hon att hon skulle få flytta till landet själv, eftersom hon inte hittade några 

andra som hade samma dröm. Hon har sökt sig till olika politiska och sociala sammanhang, 

men inte känt sig riktigt hemma någonstans. Det var först när hon flyttade till Göteborg som 

hon träffade människor som hade samma tankar som hon hade, folk till exempel 

demonstrerade mot bilism. När hon bodde i Göteborg kom ekologin och drömmen om ett 

friare liv in i bilden. När hon började studera humanekologi kände hon att det lossnade. Hon 

träffade människor som hade samma tankar som hon. ”…så fanns den där alternativa världen 

som jag på nåt sätt hade sökt, men inte riktigt visste var jag skulle hitta…”  

 

Den som väljer att flytta gör det som ett led i en mer eller mindre målmedveten förändring av 

sin livssituation. Att flytta är ofta en del av ett individuellt självförverkligande. Platsen man 

flyttar till måste stämma överens med den bild man vill förverkliga. Det finns en stark 

underton av värderingar och en speciell önskan om att livet ska gestaltas på ett visst sätt i en 

flytt. (Kåks & Westholm 1994:62, 101) Behovet av att forma sin boendemiljö så att den 

stämmer med den egna identiteten är en drivkraft för människan. (Daun 1980:261) De som 

flyttar för att ingå i en delkultur är ofta besjälade av en idé, samma idé som genomsyrar 

delkulturen. (Kåks och Westholm 1994:67) När Kristin flyttade till Måntjärn kände hon att 

det var det som hon hade saknat. I ekobyn kunde hon leva efter sina ideal tillsammans med 

andra utan att bli ifrågasatt. ”…jag tycker det är skönt att slippa fajten i vardagen, utan då får 

jag slappna av och så är det ingen som tycker jag är konstig.”  Trots att flytten till Måntjärn 

innebar ett inträde i ett nytt sammanhang upplevde Kristin inte det som ett stort steg. Att hon 

inte trivdes med det liv hon levde innan bidrog säkert till det. Lars säger att han alltid levt ett 

enkelt liv. När han var ungefär 20 år började han fundera på att man faktiskt kan välja saker i 

livet. Då fanns en idé om att flytta till landet. Innan han flyttade till Måntjärn var han 

halvtidsboende i ett torp en längre tid. Han bodde då själv och saknade det sociala livet.  
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Både Lars och Kristin har haft samma grundläggande värden en längre tid. De längtade efter 

ett liv på landet och att leva ett enkelt liv. Kristins intresse tog sig olika uttryck när hon var 

yngre. Hon sökte sig till olika sociala och politiska sammanhang.  Den slutgiltiga handlingen 

av övertygelse var att ta steget och flytta till Måntjärn. Att flytta är ett medvetet val de båda 

gjort som grundas på deras metafysiska värden.   

Global rättvisa 

Strävan efter att leva ett enkelt liv är en central tanke hos Lars och Kristin. ”…att kunna 

ordna en sjyst tillvaro med väldigt små medel…är häftigt”, säger Lars. Global rättvisa hänger 

samman med denna tanke. Att inte slösa på resurser och att kunna leva ett lågbudgetliv är 

viktigt hos båda. Lars menar att global rättvisa är den ”största drivkraften”, även Kristin 

menar att det kommer i första hand. Hon tycker att det är viktigt att fundera över sin 

konsumtion och se sitt handlande i ett större perspektiv.  

 

Global rättvisa är ett grundläggande värde för både Lars och Kristin. Det leder till 

övertygelser om att ta sitt ansvar. På handlingsnivå visas det genom handlingar av övertygelse 

som att spara på resurser. Att bosätta sig i ekobyn passar väl ihop med det grundläggande 

värdet.  

Frihet  

Frihet är en anledning att flytta till landet som tas upp i flera undersökningar. (se exempelvis 

Nordström & Mårtensson 2001, Nyström 2000 och Stenbacka  2001) Frihet kopplas ihop med 

den egna tomten, både att själv kunna bestämma över sitt hus och den känslomässiga frihet 

som har att göra med vetskapen om att den egna trädgården och naturen finns där ute. Det 

handlar också om en handlingsfrihet, en större frihet att bestämma över vardagen, och att det 

man vill ägna sig åt finns i närheten, ens intresse är huset. (Stenbacka 2001:105) Att ”klara sig 

själv” med boendet ger en personlig tillfredställelse. (Kåks & Westholm 1994:78) Åtskilliga 

individuella beslut i boendesfären kan sannolikt återföras till strävan efter självbestämmande. 

Behovet att kontrollera de villkor som styr det individuella livet är grunden. (Daun 1980:265-

266) Att ha ett eget hus betraktas av många som en möjlighet att upprätthålla autonomi. 

(Almqvist 2004:139) 

 

Lars och Kristin har en liknande uppfattning om vad ekoboendet ger dem. Det som lockar 

med livet i ekobyn är hos båda i första hand den frihet och de möjligheter det innebär. I 

 15



frihetsbegreppet ligger dels den frihet mark och utrymme ger, men också möjligheten att 

bestämma över sin vardag. Genom att leva billigt och inte ha dyra intressen behöver de inte 

arbeta varje dag, utan kan vara hemma mycket, vilket ger en frihetskänsla.  Lars menar att han 

genom att göra saker själv får en slags ”kontroll över tillvaron”. Genom att odla vet han var 

maten kommer ifrån och förstår sammanhangen, vilket han mår bra av.  För Lars är även 

oberoendet, genom att inte ta lån eller ha andra omkostnader, en del i ett liv i frihet.   

 

Det grundläggande värdet är frihet. Det leder till övertygelsen att bestämma över sin vardag. 

Att ha sitt eget hus och att inte arbeta heltid är exempel på handlingar av övertygelse. Att 

flytta till ekobyn är det tydligaste exemplet på en handling av övertygelse som grundas på 

värdet frihet . 

Syn på arbete  

Som tidigare nämnts känner både Lars och Kristin en olust inför stadslivet. Även ett 

”Svenssonliv” med heltidsarbete avskräcker dem. För tillfället arbetar de sporadiskt med 

tillfälliga arbeten för att klara uppehället. ”Jag är rädd för att livet ska bli så att man fyller det 

med nåt som inte har någon mening för en själv”, säger Kristin. Hon menar att hon inte vill 

bli ”en kvinna som fastnar i vården.” Hon arbetade ett tag på en fabrik och beskriver den tiden 

som ett studiebesök. Kristin utbildar sig till rosenterapeut 3 och skulle kunna tänka sig att 

arbeta med det en del. Hon vill ha ett arbete som hon kan växa med. Hon tycker det är viktigt 

att ha någonting att knyta fast sin identitet i och som inte har med hem och familj att göra, 

utan bara handlar om henne. Kristin menar dock att hon skulle kunna ha ett ”vanligt” arbete 

för att tjäna pengar. Hon anser att det finns något gott med att tvingas att göra något som hon 

inte vill. Hon vill ”inte glömma bort vad hon har” och även komma ihåg verkligheten för så 

många andra. Hon vill inte bara leva i en bubbla, som hon säger.  

 

Båda Lars och Kristin tror att många människor är frustrerade över det liv de lever och känner 

att det inte har tid att göra det de vill. Kristin tror att många drömmer om att leva ett annat liv, 

att odla själv och ”sitta framför en brasa”. Men att ha en lägre levnadsstandard avskräcker 

folk. Kristin menar även att risken att sticka utanför normen skrämmer folk. Att leva ett 

                                                 
3 Tanken bakom rosenmetoden är att kroppen minns det som psyket inte orkar bära. Detta gör att vi spänner våra 
muskler, vilket påverkar andning och blodcirkulation. Genom rosenmetodens kroppsbehandling med lätt 
beröring blir det möjligt att lösa upp spänningarna och hitta den verkliga människan som döljer sig bakom 
spänningar och smärtor. (www.rtr-se.org/rosenmetoden.htm) 
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enklare liv anses också mer krävande och arbetsamt. Att ändra sitt sätt att leva kräver att man 

bryter sina vanor och tänker i andra banor, vilket kan vara främmande för många.  

 

Det grundläggande värdet är att koncentrera sig på det som känns meningsfullt. Detta kan 

återkopplas till värdet av frihet. Denna inställning visas genom övertygelser om att ett 

heltidsarbete inte är det centrala i livet. På handlingsnivå demonstreras detta genom att ägna 

sig åt det man finner glädje i, som rosenterapi för Kristins del, och inte arbeta mer än 

nödvändigt.  

 

För att förstärka ”vi-känslan” i en grupp krävs en gemensam fiende . För att ett ”vi” ska kunna 

uppstå behövs följaktligen ett ”de”. (Hylland Eriksen 2004:51-53) Genom att tala i negativa 

ordalag om hur andra folk lever tydliggörs informanternas egna preferenser. Detta märks i 

beskrivningen av synen på arbete och även i de tidigare nämnda stadslivet och statusjakten. 

”Svenssonlivet” kan ses som deras fiende och är något som de inte vill vara en del av. Denna 

uppfattning skapar en stark ”vi-känsla”, vilket redogörs för ytterligare i nästa kapitel.  

Gemenskap  

Enligt Boverket är både den yttre o inre miljön viktig i ekobyn. (Åman 2003) Det är också 

viktigt att skapa sig personliga och privata platser för integritetens skull. Platser där man kan 

möta andra ska vara valbara. (Kronlid 2005:182) För att ett starkt ”vi” ska uppstå krävs 

gemensamma erfarenheter och projekt som fordrar att alla gruppmedlemmarna bidrar. 

(Hylland Eriksen 2004:51) På den egna hemsidan skriver Måntjärn att det är ett socialt projekt 

där gemenskap är viktigt. De tar gärna emot gäster. Lars och Kristin framhåller den sociala 

delen av livet i ekobyn som något av det bästa med ekobyn. Man får ett sammanhang och det 

händer saker utan att man själv gör någonting. Lars menar att en av fördelen med boendet är 

att man kan välja sina grannar. Genom att bo i ekobyn kan han få det bästa av två världar, 

både fördelarna på landet och den sociala biten i form av gäster och andra boende. Kristin 

säger att hon har ett större socialt liv nu än hon hade när hon bodde i Göteborg. Hon beskriver 

hur hon efterhand förstått hur viktig den sociala biten är. ”Jag hade fått för mig att jag inte 

var en social människa, eller att jag behövde ha andra så mycket, men det var ju det som var 

det viktiga…” Men hon tycker också det är viktigt att inte bara leva i en bubbla, utan även 

umgås med människor som lever på andra sätt. De betonar båda vikten av att ha sitt eget 

boende för att få ett privatliv. I dagsläget är inte det egna huset klart och de bor därför i 

gemensamhetshuset, vilket de ibland upplevt som påfrestande.  
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Det egna huset ses som en möjlighet att hålla sociala kontakter levande med nära och kära. 

Huset är familjens självklara inramning. Det egna huset utgör ett viktigt samtalsämne och 

byggande och reparationer på huset sker ofta med hjälp av släkt och vänner.  Huset integrerar 

tankar, möjligheter och drömmar om det liv man vill leva och om det sammanhang man vill 

ingå i. (Almqvist 2004:139-140) Detta blir extra tydligt i en ekoby. Den sociala gemenskapen 

är stark och bygger på det gemensamma ägandet, gemensamt bruk av mark samt det dagliga 

samarbetet. (Tidäng 1991:98) Både Lars och Kristin tycker att den sociala delen av boendet är 

viktigt. Det utvecklas en speciell relation när man delar vardagen med folk och de kan se ens 

dåliga sidor, enligt Kristin.  Hon menar att delägarna lär känna varandra genom att göra saker 

tillsammans. Hon har en annan relation till dem än hon har med sina andra vänner. Men det 

kan också vara problematiskt att dela byn med andra. Kristin menar att det ibland kan kännas 

som om det blir mer arbete, trots att man teoretiskt sätt tjänar på att ha saker ihop. Vid 

beslutsfattande är målet konsensus. Men det är många viljor, så ibland kan det bli konflikter. 

Båda menar att det är viktigt att man litar på varandra i gruppen och tror att alla gör sitt bästa. 

Kristin betonar vikten av att man gör saker för sin egen skull och att inte irritera sig på vad 

andra gör och inte gör.  

 

Det grundläggande värdet är att det sociala livet är viktigt. Att arbeta tillsammans i byn, aktivt 

motverka konflikter och att äga byn gemensamt är handlingar som grundas på det. Valet att 

bosätta sig i en ekoby tillsammans med andra är det yttersta exemplet på en handling av 

övertygelser som grundas på värdet gemenskap. Hos informanterna märks en tydlig ”vi-

känsla”. Delägarna samarbetar och har ett gemensamt socialt projekt som de värdesätter.     

Påverka andra 

Att påverka andra människor är en av idéerna med Måntjärn. Genom att leva på ett visst sätt 

kan andra människor bli intresserade. ”…då tror jag att jag kan göra mer nytta än om jag 

lever superextremt och gör folk helt avskräckta”, säger Kristin. Hon har fått kämpa med att 

våga stå för det hon tycker och gör, och inte vara orolig för vad folk tycker. Något som blivit 

ännu viktigare sedan hon fick barn. Lars betonar betydelsen av att ha gäster. ”…man kan 

erbjuda folk att komma hit och va här ett tag och förhoppningsvis få lite andra tankar och 

även kanske tänka över sin egen situation.”  
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De grundläggande värdena är att leva på ett sätt som kan inspirera andra. Att stå för vad man 

gör och tycker är en viktig övertygelse. Detta leder till handlingar av övertygelse som att ta 

emot gäster.   

Ekologi inte det centrala  

Närheten till naturen kan vara avgörande för valet av boende. Det kan handla om att ta vara på 

naturen, till exempel genom odling. Naturen kan också utgöra en uppskattad omgivning för 

det egna boendet. Naturen kan också ses som en del av vardagen, att ”vara ett med naturen”.  

(Stenbacka 2001:172-173) Kristin nämner närheten till naturen som en av boendets fördelar, 

men inte som den främsta fördelen. ”…det var nog mest en längtan till skogen som är min 

ursprungsmiljö, där jag känner mig hemma.” Lars är intresserad av odling och det intresset 

kan han ägna sig åt i ekobyn. Lars och Kristin nämner inte ett starkt naturintresse som en 

anledning till att bo ekobyn.  

 

På öppna frågor om vad de främsta anledningarna till att bo i ekoby var svarade ingen att leva 

miljövänligt. Flera intervjustudier bekräftar att det inte är ett starkt miljöintresse som är den 

främsta orsaken till valet att bo i ekoby. Ofta nämns den sociala gemenskapen som viktigast. 

(se exempelvis Berg 2002, Tidäng 1991 och Åman 2003) På Måntjärns hemsida beskrivs inte 

heller utförligt möjligheten att leva miljövänligt. Att inte överkonsumera är istället det som 

prioriteras vid till exempelvis byggande. Kristin nämner att hon har ett intresse för ekologiska 

produkter, men fördjupar inte det resonemanget. Inte heller hälsoaspekten av att bo i en ekoby 

framhålls som viktig av Lars eller Kristin. Lars menar att han inte är någon hälsotänkare, utan 

betonar istället den psykiska hälsan och vikten att leva efter sina ideal.  

 

Varken närheten till naturen, möjligheten att leva ett miljövänligt eller hälsosamt liv betonas 

som de främsta orsakerna till att bo i ekoby. Kanske är det så att dessa värden är 

underförstådda? Natur och miljö är integrerade delar i boendet, som kan vara svåra att 

särskilja.  

Drömbilden  

Utvecklandet av det sociala livet nämns som det viktigaste för framtiden i ekobyn. Det finns 

en vision om att de ska vara flera familjer som har var sitt hus och ett gemensamhetshus, som 

kan fungera som gästhus eller vandrarhem. De vill att det ska finnas möjlighet att samarbeta 

om vissa saker och äga saker gemensamt. Det är viktigt att det finns ett fungerade socialt liv 
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och lekkamrater till dottern. Är de flera familjer som bor på Måntjärn permanent kan de 

utveckla vissa delar, som odlingen, ha djur och anordna fester, menar Lars.  Även Kristin 

saknar samarbete med olika saker på gården, men hoppas det ska förändras när fler familjer 

flyttar dit permanent.  

 

På frågan om hur drömbilden av byn ser ut är det inte materiella värden som nämns. I stället 

framhålls det grundläggande värdet av ett socialt liv som det viktigaste för framtiden. Även 

strävan efter att leva ett enkelt liv är viktigt. Detta visas genom en dröm om handlingar som 

utökat samarbete och gemenskap.  

Kognitiv dissonans 
Grundläggande värden är viktiga för att förebygga och lösa dissonans mellan värden i 

individens värdesystem. Konsonans är ett eftersträvansvärt tillstånd för individen. Varje 

tillstånd där det råder dissonans leder till att individen söker efter information som kan leda 

till konsonans. Om det däremot råder harmoni och konsonans handlar individen så att hon 

undviker händelser som skulle förorsaka dissonans. Sökandet efter information kan befrämja 

konsonansen. Dissonansen är ett obehagligt tillstånd som ger motiv till attityd- eller 

beteendeförändring. Den kognitiva dissonansen kan minskas eller avlägsnas genom att nya 

element tilläggs eller genom att redan befintliga element ändras. Obalansen är en drivkraft för 

att antingen ändra attityder eller handlingar eller bådadera. (Lindén 1994:31-38, 66) Det finns 

olika sätt att hantera den dissonanta situationen. Man kan, trots att man är medveten om 

bilismens negativa konsekvenser på miljön, försvara sitt bilåkande med att det är nödvändigt i 

arbetet, eller att det finns luftföroreningskällor som är större än bilen.  En rad omständigheter 

eller hinder kan göra att man inte lever som man lär, till exempel brist på tid. Förändringar i 

attityder och värderingar tar ofta ganska lång tid. Förändringsprocessen av grundläggande 

värderingar är mer tidskrävande än enkla och avgränsade attitydobjekt.  Ändringar av 

grundläggande värderingar motiverar till nya sätt att handla och leva, det vill säga 

förändringar i livsstilar. (Lindén 1994:23, 77, 170-171) 

Dilemman  

Tidigare var självhushållning ett mål för Lars. ”När jag var yngre såg jag mycket mer svart 

och vitt, nu finns det lite mer dimensioner.” Även Kristin hade högre ideal när hon var yngre. 

Hon kunde inte leva upp till de krav hon ställde på sig själv, vilket gjorde att hon mådde 

dåligt. Kristin säger att hon idag sällan reflekterar över hur hon lever, men att hon gjorde det 
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mer när hon var yngre. Hennes idéer och verklighet stämmer bättre överens nu än tidigare, 

eftersom de tidigare idéerna var svåra att förverkliga. ”… jag kan inte göra allting 

perfekt.…därför att de är inte riktiga människor som klara av att leva så.”  

 

Vid två tillfällen råder kognitiv dissonans i Lars och Kristins värdesystem. Det första 

exemplet är bilen. De har valt att ha bil för att hälsa på vänner och att kunna köpa 

byggmaterial. Men att ha bil innebär också en del mekande och inte minst en negativ 

miljöaspekt. Kristin menar att hon inte skulle kunna tänka sig att åka flera mil för att gå på 

fest den första tiden hon bodde i Måntjärn, men hon har insett att det krävs för att kunna ha ett 

socialt liv. Att bestämma sig för att ha bil var ett svårt övervägande för Kristin. Lars skulle 

kunna tänka sig att leva utan bilen i framtiden. Det andra exemplet på dissonans är maten. 

Kristin menar att det är mer etiskt försvarbart att vara vegan än vegetarian, men hon äter själv 

vegetariskt. Hon motiverar sin kosthållning med att det är för ”jobbigt” att vara vegan.   

 

Lars och Kristin har båda ett väl sammanvävt värdesystem. Detta märks av det råder 

konsonans i stort sett i hela livsstilen. Både hade högre ideal när de var yngre. Kristin säger att 

hon mådde dåligt av den kognitiva dissonans hon upplevde tidigare. Detta har gjort att hon 

har ändrat attityder till vissa saker. I Kristins värdesystem finns en negativ relation mellan 

objekten bil och miljö. Men eftersom hon behöver bilen för det sociala livet råder kognitiv 

dissonans. Vad gäller maten stämmer inte hennes grundläggande värde och handling överens. 

Vegansim är ett ideal, men hon väljer att vara vegetarian av bekvämlighetsskäl. Hon kan idag 

acceptera att det ibland råder kognitiv dissonans, vilket var svårare att göra när hon var yngre.  
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Avslutning  
Syftet med denna uppsats har varit att förstå och förklara den livsstil boende i en ekoby har. 

Det tycker jag har uppnåtts. Att flytta till en ekoby är ett aktivt val som bottnar i 

grundläggande värden hos individen. I ekobyn ges utlopp för de värden och handlingar som 

anses viktiga. Detta gör att en stark identifikation med ekobyn görs. Hos mina informanter 

finns en identifierbar livsfilosofi. Denna kan sammanfattas i att leva ett enkelt liv tillsammans 

med andra.  

 

Informanterna har ett väl sammanvävt värdesystem. Det tyder på att de är medvetna om sina 

grundläggande värden. Det finns ett tydligt samband mellan värden och handling, vilket 

märks av att det råder konsonans i stort sett i hela deras värdesystem. Medvetenheten om 

metafysiska värden styr utåtriktade handlingar. Att inte konsumera mer än nödvändigt, ha låg 

boendestandard och valet att flytta från stan bottnar alla i värden som frihet, global rättvisa 

och gemenskap.  

 

Metafysiska värden och handlingar av övertygelse är viktigast i livsstilen. Vad gäller de 

utåtriktade värdena beskrivs dessa ofta genom vad de själva inte är. Stadslivet beskrivs som 

meningslöst. Den personliga identiteten har formats i kontrast till en plats där man inte känt 

sig hemma. Vidare ifrågasätts jakten på handlingar som grundas på estetiska värden. Även här 

ger den negativa beskrivningen av andras liv en bild av det liv det liv de själva lever. Det är 

bara ”bostad som projekt” som värdesätts av de av utåtriktade värdena. Att arbeta med huset 

är ett skäl till att de trivs.  

 

Det finns starka sociala motiv till ekoboendet. Ekoby är en boendeform som främjar 

gemenskap. Man äger, planerar och bygger tillsammans, vilket skapar samhörighet i gruppen. 

Det är en stor skillnad mot den anonymitet som kan finnas i lägenhetsboendet, vilket kan leda 

till ensamhet, något som Kristin vittnar om.  

 

Det är slående hur informanterna relaterar specifika frågor rörande boendet till större 

perspektiv. Global rättvisa nämns som den ”största drivkraften” för boendet. Detta illustrerar 

att valet är medvetet och genomtänkt. Att bo i en ekoby innebär mer än att bo. Det är ett aktivt 

ställningstagande. Det är ett sätt att ta ansvar och inspirera andra att göra detsamma. Ekobyn 
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är en plats som stämmer väl överens med det liv som de vill förverkliga. Informanterna verkar 

tillfreds med tillvaron. Att de kan realisera sin ideallivsstil är säkert ett skäl till det.  

 

Att vilja leva ett liv i frihet är nog en allmängiltig önskan. Men vad man lägger i det begreppet 

skiljer sig åt. För en del innebär det friheten att välja bland stadens utbud och möjligheter. För 

mina informanter är ett liv i frihet detsamma som ett enkelt liv. Att inte äga många saker och 

att inte behöva arbeta heltid skapar en känsla av oberoende. Innebörden av att leva ett enkelt 

liv är alltså inte detsamma som att leva ett liv där allt är serverat. För utomstående kan livet i 

Måntjärn upplevas som allt annat än enkelt. För att få varmvatten måste de hugga ved och 

värma vatten på spisen. Vardagssysslorna blir tidskrävande, men de väljer att avsätta tid till 

det. Att välja ett liv med enkel boendestandard är för många främmande. Samhället i övrigt 

strävar ständigt efter teknisk utveckling. Konsumtion och hög standard är starka drivkrafter 

för många. Åtskilliga drömmer säker om att leva ett annat liv än det de lever. Att inte arbeta 

heltid utan istället fokusera på annat är säkerligen lockande. Men jag tror att de materiella 

värdena är alltför viktiga för många och att de därför inte vill förändra sin livssituation.  

 

Det har visat sig under uppsatsarbetets gång att mitt inledande antagande om att valet att bo i 

en ekoby är uttryck för en stark miljöhandling inte helt stämmer. I strävan efter att leva ett 

enkelt liv finns troligen miljöaspekten, men den nämns inte som det primära motivet. Man 

skulle även kunna tro att valet att bo i ekoby, odla sin egen mat och leva nära naturen, görs 

som en medveten hälsohandling. Inte heller det kan stödjas i denna uppsats.  

 

Det är inte lätt att reflektera över sitt eget liv och sina ställningstaganden, som ofta har blivit 

en vana. Det är därför svårt att veta hur sanningsenligt informanterna svarade. Jag fick dock 

intrycket av att de var bekväma i intervjusituationen och gav genomtänkta svar.  Min egen roll 

i intervjuerna ska inte underskattas. Mycket av det resonemang som förts av informanterna 

har inte varit främmande för mig. Förmågan att ställa följdfrågor för att fördjupa 

tankegångarna kan därför ha varit begränsad. Men mitt personliga intresse har säkerligen 

bidragit till möjligheten att ställa andra typer av frågor.  

 

De två informanterna har en liknande grundsyn i de flesta frågor. De använder till och med 

samma ordval för att beskriva vissa företeelser. Detta beror säkerligen på att de har diskuterat 

frågorna mycket och gjort grundliga överväganden. Att de har samma inställning är också till 

viss del en förutsättning för att de båda ska kunna leva och trivas i ekobyn.  
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Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utöka denna studie och inkludera andra delar av livsstilen. Flera 

områden har berörts ytligt och skulle tjäna på att utvecklas, till exempel teorier om global 

rättvisa. Eftersom Måntjärn är i uppbyggnadsfasen vore det spännande att återkomma och 

studera situationen i byn om ett par år. Har livet då blivit som de hoppats? Andra delägares 

tankar om ekobyn skulle också vara givande att synliggöra. Att göra en liknande 

undersökning i en annan ekoby skulle även vara intressant. Grundar sig valet att bosätta sig 

där på samma värderingar som kartlagts i denna studie, eller finns det kanske andra motiv till 

att bosätta sig i en ekoby? Ytterligare förslag till vidare forskning är att studera boendets 

betydelse för andra typer av människor. Hur medvetet är valet av boende och bottnar det i 

grundläggande värden hos individen?   
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